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شكر وتقدير
ال تقدر  كمءإن آرا ،في الجزائر ومصر وتونس الُمَركَّز النِّقاش ِفرقحضر مناقشات لكل من شكر خاص 

  بثمن.

الشرق  في إقليم المنسق اإلقليمي ألنشطة التسويق والتفاعليةو  SciDev.Netلشبكة  اإلقليمي منسقال أدىلقد 
  إدارة هذا المشروع البحثي.على ا في مساعدة منسق الرصد والتقييم ا رئيس  دور   األوسط وشمال أفريقيا

ا   .التوثيقتنظيم و وأعانونا على ال الثالثة، في البلدانلتعاقد معهم ا جرى ذينال نلمساعديلشكر نتوّجه بال، وختام 
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ملخص
 من اجزء   الشرق األوسط وشمال أفريقياإقليم في  SciDev.Netشبكة التي عقدتها  ِفرق النِّقاش الُمَركَّز ُتشكِّل

بدأ البرنامج لقد . التنميةسياق في  علوم والتكنولوجياال ووضع ،إلقليميةاحتياجات االفهم إلى برنامج عالمي يهدف 
 على الرابط اإلنترنتشبكة عبر  متاحة هجنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ، وتقارير إقليم في  2102في عام 

series.html-et/global/content/learninghttp://www.scidev.n 

 تواختير . ثالث دول: الجزائر ومصر وتونسعلى  وقع االختيار، الشرق األوسط وشمال أفريقياإقليم لتمثيل و 
  :هذه الخصائصب تتميزحيث ، SciDev.Netلشبكة  اإلدارة العلياو اإلقليمي  نامنسقمع البلدان بالتشاور 

 ثورات في الدولتين األخريين، قيام بمقارنة  سياسي مستقروضعها ال .ريقيافي شمال أفتقع و  :الجزائر
  .يلمجتمع الدولأمام اا نسبي  ها منغلقة ولكن

 ا في المنطقة من البلدان نفوذ  أكثر واحدة من و الشرق األوسط وشمال أفريقيا، الجسر بين وهي  :مصر
امصر ولدى . مكتبنا اإلقليمي بها مقرحيث الثقافة والسياسة، و  أكبر عدد من الباحثين في الدول  أيض 

 . 2101عام للعلوم عن اا لتقرير اليونسكو وفق   ،العربية
 اتقع  :تونس في  صناعة السياحة فيهارواج لألجانب، وذلك أمام ا وأبوابها مفتوحةفي شمال أفريقيا،  أيض 

 . الربيع العربي ت ثوراتبدأ ومنها، األساس

 كبار الحضور نتضمو  ،كامل يوممدار  علىا مكل منه نعقدت ،لنِّقاش الُمَركَّزل ناتِفرقُنظِّمت في كل بلد، و 
  :من القطاعات التاليةوالخبراء المهنيين 

  (القرار يعنصامثل )القطاع العام.  

  غير الحكوميةو للربح،  ةهادفالغير المنظمات.  
  اإلعالموسائل.  
 خاصالقطاع ال.  
 األوساط األكاديمية والبحثية.  

 . وثيقةال هفي الفصل األول من هذالعمل تفاصيل منهجية  ُتعرضوس

نماذج السياسات بشأن وتوصيات  ،ذات األولويةالعمل مجاالت إلى ما يلي هو ملخص التقرير، الذي يشير 
 . دلةعلى األ قائمةالوالتنمية 
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 (2 الفصل)م والتكنولوجيا ألغراض التنمية و العلتسخير القضايا التي تؤثر على 

على سبيل - ذكر بعض المشاركينلقد . لتنميةغراض األ علوم والتكنولوجياالتسخير لناك تفسيرات مختلفة ه
علوم ال موضوعاتمن  بدال  التركيز على القضايا الصحية والبيئية إلى  ونميليالقرار  يعنأن صا -المثال

يدركون من الواضح أن المشاركين كان  ،في حد ذاتهاالتنمية عند الحديث عن لكن . األوسع نطاق ا والتكنولوجيا
ليس من المستغرب أن  ،لذلكو . بيئية واقتصاديةو اجتماعية في مجاالت تحقيق منافع نموذج من شأنه  هاأن

، خاصة عندما يتعلق األمر باستخدام أدلة أصحاب المصلحةالعديد من لتنمية تعاون ل الشموليهذا النهج يتطلب 
يتطّرق إليه  متعدد الجوانبوهذا هو أول موضوع . الثقافة العلمية نشرما نسميه أو  ؛والتنميةوضع السياسات ل

 . تقريرنا

  :التنمية القائمة على األدلةمن أجل تحقيق لمشاركين في كل قطاع احددنا أولويات وقد 

 :دور القطاع العام .0

  ربط إلى تهدف تلك التي ال ِسّيما  ،علوم والتكنولوجيالتنظم مجال اوجود سياسات من الضروري
 وضوح رؤيةعلى تساعد هذه السياسات و . البتكارل ةالعملي اهاتوتطبيق ،التنمية الوطنيةبالبحوث 

. ووضعها على المسار الصحيح ،داخل القطر الواحدوجهات نظر متنوعة و  سقةانتجهود غير م
امن العوامل األساسية و   . لتشاورلسياسات وأساليب ااأولويات تحديد و التمويل،  تدبير أيض 

 القرار تولي  يعنصامن على أدلة  قائمة اتقرار اتخاذ  المعتمدة على التنميةتطلب ت: التنسيق
وهذا يشمل . األكبر هم يتمتعون بالنفوذنإحيث  ؛تنسيق الجهود بين الجماعاتلا ا بارز  دور  

لغة الاطية و البيروقر  مثلتُ و . وتعزيز التعاون اإلقليمي والدولي ،التنسيق بين الهيئات الحكومية
 . تحديات للتعاون – وجه الخصوص ىعل –التقنية 

 على وقائمة مكتملة فشل مشاريع إلى تنفيذ ال وألتزام اال وأمتابعة غياب الما يؤدي  غالب ا
هناك و . فردية ينبغي تجنب البيروقراطية والمشاريع التي ترتبط بمصالحلذا . سليمةسياسات 

ا  . تقييم التنفيذ وللتعلمل ؛م رصدظُ نُ  الستخدامحاجة  أيض 
 احتياجات المجتمع لتلبية ؛على المشاركة ةالقائم ةكمو ليات الحآلُمِلّحة حاجة ثمة : المشاركة، 

ايسهم وذلك قد . بنجاح لسياساتاولتنفيذ  عدم إنفاذ سياسات التنمية، وهي لحل إيجاد في  أيض 
 . في هذا الصددا المعرفة عائق   إلىالوصول وُيشكِّل . كافة في البلدان الثالثةموجودة مشكلة 

 

2



 

7 
 

 : دور القطاع األكاديمي والبحثي .2

 ا لهذه الغاية، يجب على الباحثين تحقيق  و . التنميةو بحوث ارتباط ا بين ال وار يالمشاركون أن  يود
حتى عندما . التنميةبصلة  ذاتإلجراء بحوث  ؛مع الشركاء في المجتمعأوثق العمل بشكل 

توطين ل ثيلقطاع األكاديمي والبحإلى ا، ال تزال هناك حاجة ياتقناألفكار والت ُتستورد
 . التكنولوجيا

  ايجب على الباحثين تقديم المشورة مثل )قرارات مستنيرة كي يتخذوا  القرار يعنصادعم  أيض 
  .(إليها عند الحاجة

  ُّتسخير  من العناصر األساسية األخرى فيالصناعة و البحوث بين ربط الو  ،تطبيق العلوموُيَعد
هناك الكثير الذي وال يزال . ، من وجهة نظر المشاركينلتنميةغراض االعلوم والتكنولوجيا أل

تطوير شراكات استراتيجية مع القطاع  بصددالقيام به لمنظمات األكاديمية والبحثية لمكن يُ 
جراء لتعليم و ابهدف الخاص   . البحوثا 

 رتسخيأهمية بالجمهور لتوعية  ؛العلوم تبسيطفي ا يس  ا رئدور  وسائل اإلعالم  تؤدي: اإلعالمدور قطاع  .3
األوقات المتاحة زيادة  وينبغي. جراءاتإتخاذ حشد اآلراء الفي و  ،لتنميةاألغراض  العلوم والتكنولوجيا

برامج مثيرة لالهتمام من خالل ية التقليدية، اإلعالمم في القنوات و العلبالصلة  ذيلمحتوى عرض ال
 . ومقنعة

عمل وهناك مجال لل. ثو ا أقوى عندما يتعلق األمر بالتعليم والبحالقطاع الخاص دور   دييؤ أن يمكن  .4
سوق طلبها تالتي يمهارات بال يتمتعونمهنيين تدريب مع مؤسسات أكاديمية للمساعدة في أوثق بشكل 
يجاد في إيساعد أن ، واألهم من ذلك، هافي اأو شريك  لبحوث ل مموال  القطاع الخاص يكون وقد . العمل
 . لمجتمعل تقديمهاو  هاتطبيقات

وثيقة تربطه عالقات يتكون قطاع المنظمات غير الحكومية من منظمات المجتمع المدني، ومعظمها  .5
وتنفيذ  ،ترسيخ مكانة البحثعلى مساعدة الا في أساسي   عامال  كون تأن ها ويمكن ،الجماعات المحليةب

اكثير من الحاالت، تمثل المنظمات غير الحكومية  وفي .اإلدارية الدنياالسياسات على المستويات   أيض 
في المناسبات الدولية التي استضافتها األمم المتحدة بشأن المساواة بين الجنسين  ،السكان المحليين

مع المنظمات أكثر مشاركة استراتيجية  التماسنوصي بو . ، على سبيل المثالوقضايا السكان األصليين
 . غير الحكومية
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القيود التي تفرضها المعايير االجتماعية والثقافية بالعالقات بين الجنسين، وهو ، الثاني موضوعال ويتعلق
 دراسةعلى  اقدرتهعلى و  ،حد كبيرإلى في مجاالت الدراسة المرأة  اتاختيار تؤّثر جميعها على والدينية، والتي 

 اختالف يفي المنطقة ه ةالرئيس يةناقضية الجنسالفإن  وعلى ذلك،. والنجاح في الحياة المهنية ،مو العل
ن المرأة من ممارسة مكِّ تُ وعدم وجود سوق عمل شاملة  ،(اإلنجابي واالجتماعيالمرأة ور دبسبب )المسؤوليات 

 . مرنةالعمل الساعات تبني نظام هو  ه القضيةحد سبل التصدي لهذأو . مهنية حياة

اختيار و  ،في المناطق الريفيةالمرأة  على حركة مفروضة أن ثمة قيود كثيرةن في جميع البلدان، رأى المشاركو و 
المحظورات تناول تحسين معدالت محو األمية و اإلشارة إلى أهمية ليس من المستغرب  ،ذاهل. تهاحيانمط 

بعض ا لتأتاحوالهاتف  اإلنترنتمعرفة أن شبكة كان من الجيد و . تمكين المرأة الريفيةفي االجتماعية والثقافية 
  .حتى في مناطق معزولة ،التدريبو العمل مارسة مالنساء 

 ةمتزايدالمشاركة الال تنحصر في أن المساواة بين الجنسين اإلناث من  اتبعض المشارك تفي الجزائر، أكدو 
االرجال بأداء الذكور، ولكن خاصة بلمرأة في أدوار ل نقاش حول دار في مصر، و . اإلناثخاصة ب اأدوار   أيض 

 . على نطاق أوسع بالتشاور مع النساءبضرورة مناقشته ، وهو موضوع حساس نشعر للمرأة التمييز اإليجابي

أتاحت  لعلوم والتكنولوجياأن ا ومما ال شك فيه. ذات طبيعة جنسانيةية و احتياجات تنموجود هذا يتضح من و 
زيادة ل؛ ر االجتماعيو الد تعديلأردنا بذل مزيد من الجهود االستراتيجية إذا لحاجة ثمة ولكن  ،لتنميةل افرص  

 . لنساءمشاركة ا

، (مصر وتونس) دراستنامن البلدان الثالثة التي زرناها خالل بلدين في الجارية الثورات قمنا كذلك بتغطية 
في إلعالم احرية مساحة تتسع لم و . نشر الثقافة العلميةى لعال ِسّيما والتي كان لها تأثيرات عميقة على التنمية، 

من المنظمات  نامنظمت ُشكِّلتعلى سبيل المثال، . المجتمع بشكل عامشملت  بل، فحسب التنميةمعالجة قضايا 
الشعور بأن  وه ىخر األ ةيجابياإل اتتأثير وأحد ال. بعد الثورة عمل في تونسالورش في  المشاركة ةحكوميالغير 

 . هموتوصيات همءآرا او قبليو العلماء أن يتشاوروا مع  ومن المرجح، اآلنيصغون أفضل القرار  صانعي

اأسفرت  ن الثوراتأإلى  العديد من المشاركينأشار من ناحية أخرى، و  تركيز انصب الو  ،عن فوضى أيض 
ال ِسّيما غيرها من الموضوعات، على التغطية السياسية  ةهيمنحد إلى  فقط،ا على االضطرابات السياسية تقريب  

 المتكرر تغييرالبسبب عن إعاقة التنمية  العديد من المشاركيناد أفو  .والتكنولوجيا العلوممجال ب تلك المتعلقة
  .الحكوميين لمسؤولينل
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  (3 الفصل) تسخير العلوم والتكنولوجيا ألغراض التنمية أولويات

 سبعةب –ِفرق النِّقاش الُمَركَّزأثناء انعقاد  في برزت التي–ولوية ذات األالعلوم والتكنولوجيا  موضوعاتتتصل 
 ،الصناعة/التحتية والبنية والطاقة، األخرى، اإلعالم ووسائل اإلنترنتو  والتعليم، والزراعة، الصحة، :هي ،مجاالت

 الريف سكان بين في سبيل إلغاء الفوارقال ِسّيما  ،انمهم الجودةو  الوصولإمكانية فإن  ،لاو حاألكل  فيو  .والبيئة
  :الرئيسة النقاطتشمل و  .والحضر

  وتسخير االبتكارسيكون  ،ورفاهية جيدة صحة دونمن  أنه المشاركين معظم رأى ،للصحةبالنسبة 
إلى  والوصول الوقاية، المشكالت وتشمل .المنال صعب هدف ا لتنميةغراض األ والتكنولوجيا العلوم

  .الريف وسكان لنساءلال ِسّيما  ،تهاوجود ،الصحية الخدمات

 واردات على االعتماد تقليل ذلك في بما لغذائي،ا األمن تحقيق على الزراعةمجال  في التركيز كان 
  .الزراعي اإلنتاج وزيادة ،المحلية الموارد على والتركيز ،الثمن باهظة الغذاء

  ثقافةيرسخ لمما  ،مستوى راق يذ تعليم على الحصول فرص لتحسين األولوية كانت ،للتعليمبالنسبة 
 والتكنولوجيا العلوم مجاالت في التقني والتدريب مو علبال االهتمام وزيادة ،حب االستطالعو  البناء النقد

ا حاجة وهناك .الرئيسة   .األداء أساس على حوافزتقديم و  ،المساءلةلمبدأ  أيض 
 جميع في مشتركة قضية خدماتال على الحصول وعدم الريفية العزلةيبدو أن  ،التحتية البنية حيث من 

  .الطويل المدى على التنمية احتياجات تلبية على درةوقا ،تدوم تحتية بنيةإنشاء  ينبغيف .البلدان
  ُالتغطية أو ،إليها الوصول وأ ،المتجددة الطاقة مصادر علىكان  الطاقة علىالمنصب  التركيز لُّ ج.  
 وزيادة ،تهاوجود اإلنترنت خدماتإلى  الوصول أهمية المشاركين من العديد دأكّ  البلدان، جميع في 

من  بدال   ،(الصحية المعلوماتإلى  والوصول اإللكترونية، التجارة مثل) ةالتنمي ألغراض ااستخدامه
  .للتسلية اأساس   هاماستخدا

 المنزلية النفايات تدوير إعادةحول  الثالثة البلدان جميع في البيئية الشواغلتدور  ،في معظم األحيان 
 من مزيدإلى  والحاجةيئة على الب ظاالحف خرىاأل ولوياتوتشمل األ .التلوث من والحد ،والصناعية

  .المشتركة واالقتصادية واالجتماعية المناخيةطبيعة الظروف ل انظر   اإلقليمي، التعاون

ُيعنى  المثال، سبيل على .مجموعة كل بها تقوم التي األدوار طبيعةو  اتقطاعال الفوارق بينبين  ربطال ويمكن
 .هاواستعمال األراضي لىإ الوصول في الحكوماتغب تر  في حين جديدة، محاصيل تطويربفي الزراعة  نو الباحث

 الحكوماتأن  حين في السريرية البحوث أحدث على العلماءينصب تركيز  قد الصحة، مجال في وبالمثل،
أمام ا إال أنها ال ترقى لتكون حاجز   ،مهمةالفوارق هذه  .المدربين والموظفين الحديثة المعدات ريتوفمشغولة ب

تباين تاألهداف ولكن بوحدة  ارقر مع اإلواستراتيجية، شمولية بطريقة في النقاش كل المجموعات لتعاون إذا شارك ا
  .تجاهها امسؤولياته
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  (4 الفصل) قطاعال وفق القدرات، بناء واحتياجات ،هاونشر  المعلومات إليجاد المستخدمة القنوات

اإلعالم المسموع  وسائلو  ،اإلنترنتشبكة في األساس العلوم والتكنولوجيا المعلومات في مجال  مصادرتشمل 
 عند ‘السمعةطيب ’ أو ‘ثقةجدير بال’تعبيرات  متخدِ استُ  ،الحاالت من كثير فيو  .وجه ا لوجه اللقاءاتو  ،والمرئي
 العلومالمعلومات في مجال  عن البحث عنداللجوء إليه  نو المشاركالمصدر الذي يفضل  نوع إلى اإلشارة

  .التنميةو  السياسات وضعل معلوماتالتعزيز إلى الرامين  األفراد أو للمنظماتأهمية  ذو هذاو  .والتكنولوجيا

وجه ا دور اللقاءات  أن وجدنا ،والتكنولوجيا العلومالمعلومات في مجال  لنشر المستخدمة المصادر ناحلل عندماو 
ا بارز لوجه  الدوريات  في همتقارير  نشرإلى  ونميلي والباحثين األكاديميينأن  حين في القطاعات، جميع فيأيض 

 التلفزيون ونستخدمفي اتسياسالوسائل اإلعالم وأصحاب المصلحة في قطاع أما  المتخصصة، المجالتو 
  .أوسع جمهورإلى  واصللذا فمن المرجح أن ي ،المطبوعة والمواد واإلذاعة

دارة ،ةكمو الحفي  القرار لصانعي القدرات بناءوتتمثل متطلبات   العلومب المتعلقة التقنية والمهارات ،المعرفة وا 
وتدعيم شبكة  ،والتمويل ،األعمال إدارةالمتطلبات تشمل ألكاديميين والباحثين، فيما يخص او  .والتكنولوجيا
 لصحافةااستيعاب لزيادة بحاجة  اإلعالم وسائل كما أن .المتخصص غير الجمهور مع والتواصل ،العالقات
  .حديثةال التقنيات واستخدام ،العلمية

 المسائل في التركيز،بؤر و  األولوياتتماثال  في العديد من المشاركين  رأىوبينما  ،العالمي الصعيد على
  .والتمويل والقدرات ةكمو الح مستوياتبين  فوارقفثمة  ،مثال   تغيُّر المناخو  بالصحة المتعلقة
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المنهجية : الفصل
من  اجزء   الشرق األوسط وشمال أفريقياإقليم في  SciDev.Netتها شبكة التي عقد ِفرق النِّقاش الُمَركَّزُتشكِّل 

بدأ البرنامج لقد في سياق التنمية.  علوم والتكنولوجياال ووضع ،حتياجات اإلقليميةاالبرنامج عالمي يهدف إلى فهم 
 :على الرابط شبكة اإلنترنتمتاحة عبر  هجنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ، وتقارير إقليم في  2102في عام 

series.html-http://www.scidev.net/global/content/learning 

قائم على  نهج باستخدام ِفرق النِّقاش الُمَركَّز برنامج SciDev.Netشبكة  في والتقييم الرصدمنسق أعد قد و 
  :للمشروعالتالية  بحثيةال هدافاأل ُحددتو  .أجندة البحثوضع ل ؛المشاركة

  .التنمية أغراضب صلةاألوثق  والتكنولوجيا العلوممجال موضوعات  على التعرف .0

  .العلوم والتكنولوجيا ألغراض التنميةمجال  فيالطبيعة الجنسانية  ذاتاإلقليمية  الموضوعات تحليل .2

 .الناشئةالبحوث  مجاالت تحديد .3

  .العلومب التواصلفي  الناشئة االتجاهات دتحدي .4

  .العلمية اتالسياسفي  الناشئة االتجاهات تحديد .5

 .ةمختلفال ريهاجمال الحتياجات اوفق   ،لتغطيةفي ا المستخدمةاألساليب  مالءمة مدى دراسة .6

 .بعينه موضوعتغطية في  العالميةو  قليميةاإل التغطية قيمة مقارنة .7

 .المعلومات في مجال العلوم والتكنولوجيالمطالعة المفضلة  ةالتكنولوجي منصاتالو ساليب األ تحليل .8

 .الفئات لجميع مو العلالتواصل بالتدريب على و  القدرات بناءدراسة  .9

  .فعالية األكثرالتدريب  أساليب تحليل .01

 تحليلعن ال فضال   ،المشاركة من قدر أقصى لتحقيق ؛مختلفة ةجماعيت وتفاعال منهجيات نستخدمنحن و 
وفق تعمل  أصغر عمل مجموعات تليها البداية، في عامة جلسة هناك ،المثال سبيل على .والمناقشة متعمقال

الرصد  منسقوعادة ما يذلل  .أخرى تفاعلية أنشطةجانب إلى  ، The world caféأو ‘المعرفة مقهى’ نهج
 تنسيقيسهمون في  ،بلد كل في مساعدينا بمستعين   ،ِفرق النِّقاش الُمَركَّز مناقشاتوالتقييم الصعوبات التي تواجه 

  .النجار ة دينادكتور  ؛األصل عربير وميسِّ  وسيطمع  التعاقد تم الحالة هذه في ولكن .اإلداريةو  اللوجستيةالمهام 
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هذه ب تتميزحيث ، SciDev.Netلشبكة  اإلدارة العلياو اإلقليمي  نامنسقمع البلدان بالتشاور  تختير او 
 :الخصائص

 ثورات في الدولتين األخريين، بقيام سياسي مستقر مقارنة وضعها ال .في شمال أفريقياتقع  :الجزائر
 .يلمجتمع الدولأمام اا ي  نسبها منغلقة ولكن

 ا في المنطقة من البلدان نفوذ  أكثر واحدة من و الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وهي الجسر بين  :مصر
ا أكبر عدد من الباحثين في الدول ولدى اإلقليمي. مكتبنا  بها مقرحيث الثقافة والسياسة، و  مصر أيض 

 .2101عام للعلوم عن اا لتقرير اليونسكو وفق   ،العربية
 ا في شمال أفريقيا، تقع  :تونس في صناعة السياحة فيها لرواج ألجانب، وذلك أمام ا وأبوابها مفتوحةأيض 

 الربيع العربي.  ت ثوراتبدأ ومنها، األساس

 من واسعة ومجموعة رئيسةال القطاعات جميع تمثل مجموعات تشكيلإلى  قليميةاإل نادراسات فيونحن نهدف 
 ةالرئيس العناصر أحد هو وهذا .مؤسسة كلعن  فحسب واحد مندوبحضور ب السماحمع  ،في كل بلد المنظمات

 الوسطداخل  من العلوم حول واآلراء الخبرات من واسعة مجموعةيتيح تواجد  نهإ حيث ،العمل منهجيةفي 
 كيفية عن –لحاالمص أصحابالعديد من أسهم فيها –رؤية أشمل تكوين أسفر عن  قدو  ،هوخارج األكاديمي

 .والتنمية لسياساتا وضع في مو العلتحسين االستفادة من 

 نعقدان تنافعاليت) الواحد اليوم في امشارك   02 تقريب ا لدينا كان ،وشمال أفريقيا األوسط الشرقإقليم  دراسة فيو 
  :القطاعات هذه منقطاع  كلمن  مشاركين أربعة حواليوجود  مع ،(بلدكل  فياليوم  على مدار

 المستويات على السياسات وومدير  ،القرار وصانعو ،نالحكوميو  نو موظفال) السياسية المصالح أصحاب 
 .(والوطنية المحلية

 (والباحثون العلماء) والبحثي العلمي المجتمع. 
  منظماتلصالح  ونيعملالذين  اإلعالم موظفوو ن، العلميو  نو الصحفي) العلومب لتواصلاالقائمون على 

 .(بحثيةعلمية أو 
 (.للربح هادفة غير منظماتلصالح  التنمية مجال في نو العامل) المدني المجتمع  

 صحابأمن وبوصفهم  .اتهم األوسعوخبر  همرفامع من لالستفادة ؛ولينؤ المس كباراالجتماع ب نفضل أننا كما
 والتكنولوجيا العلوم نشر تحسين كيفية حول نظرهم وجهات نقدر نحن ،المعني بلدال في الرئيسيين المصلحة

  .هاوتطبيق لتنميةغراض األ

 القطاعات وعبر القطر داخل العالقات شبكة تدعيم فرص إتاحةهي  الثانوية نتيجةال تكان متوقع، هو كماو 
 0 الملحق انظر .لتنميةغراض األ والتكنولوجيا العلومفي مجال  شراكات إقامة على القدرة وزيادة والمنظمات،

 .المشاركين قائمة على لالطالع
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العلوم تسخير  على تؤثر التي القضايا : الفصل
التنمية ألغراض والتكنولوجيا

 وضع في المعلومات في مجال العلوم والتكنولوجياأردنا استخدام  إذا ضروري أمر الثقافة العلمية نشر
 أدناه، المفصل النحو على ة،رئيس قطاعات خمسة في المشاركين آراء طلبنا السياق، هذا فيو  .والتنمية السياسات

  .الفصل هذا في ستكشفهالذي ن األول الموضوع هو هذاو  .األدلة على القائمة التنمية تمكين في دورهم بشأن

 والتي ،والدينية والثقافية االجتماعية األعراف تفرضها التي والقيود ،تعلق بالمنظور الجنسانيي الثاني الموضوع
إن  .والنجاح في الحياة المهنية ،مو العلدراسة على  اقدرتهعلى و  ،المرأة في مجاالت الدراسة اتاختيار تؤثر على 

  .ااحتياجاته يلبي شامل عمل سوق وجود وعدم ،المرأة مسؤولياتبين  رقواالف هي رئيسةال الشواغل

 مصر) أبحاثنا خالل زرناها التي الثالثة البلدان منبلدين  في حدثت التي الثوراتكذلك  ندرس حنن ا،أخير  و 
  .العلومالتواصل بعلى ال ِسّيما  التنمية، على عميقة تأثيرات لها تكان والتي ،(وتونس

  ة ونشرهاالثقافة العلمي عريفت .1

بيئية و اجتماعية في مجاالت تحقيق منافع نموذج من شأنه التنمية  أنيدركون الواضح أن المشاركين من 
أصحاب المصلحة، العديد من تعاون الرؤية الشاملة  ههذ تتطلبليس من المستغرب أن  ،لذلكواقتصادية. 

  .الثقافة العلمية نشرما نسميه أو  ؛والتنميةوضع السياسات خاصة عندما يتعلق األمر باستخدام أدلة ل

 لحاأصحاب المصالعديد من يشمل  نهج – الثقافة العلمية نشر :1 الشكل

 

 ِفرق النِّقاش الُمَركَّز مناقشات جميع فيالمشترك  التعاون أهميةموضوع ُذِكر  ،ميةالعل ثقافةال في سياق نشر
 وطني ،أوسع نطاق على مطلوب ق النِّقاش الُمَركَّزِفر  خاللنما الذي  التعاون أن المشاركين بعض وأكد .تقريب ا
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قليميو   المصالح حول األخرى القطاعات في المصلحة أصحاب من تعلموه ما العديدوُيقّدر  .سواء دح على ا 
 ولكن ،بشكل أفضل فحسب مماثلة تنظيمية أهداف تلبيةلال  ،مطلوب التعاونو  .والخطط والمشكالت المشتركة

ا   .اجتماعية حاجة لتلبية أيض 

 اإلعالم وسائل :رئيسة أركان ثالثةله  للتنمية، ذجنمو بأنه  ‘المعرفة مجتمع’ المشاركون حدد الجزائر، فيو 
 نو والباحث نو واألكاديمي ،(ونشرها المعرفة إنتاجإمكانية  نيتيحو  نالذي) القرارصانعو و  ،(المعرفةتنشر  التي)
 لعلومل الفعال لالستخدام حاسمة المجموعات هذه بين التفاعالت وُتَعدُّ  (.هانيمتلكو  أوو/ المعرفة ينتجون الذين)

 والتعاون الحوار تتبنى التي المؤسسية اآلليات إيجاد أهمية على التشديد وجرى .التنمية تحقيق في والتكنولوجيا
  .المجموعات بين

  .األدلة على القائمة التنميةنهج  في بالتفصيل رئيسةال القطاعات من كل أدوار التالية األبواب تصف

  العام القطاع دور .أ 

 :التنمية أجل من والتكنولوجيا العلومتسخير على  مؤثرة عواملبوصفها  للحكم عادأب أربعةن و المشارك راأث
  .والمشاركة والتنفيذ، وااللتزام ،والتنسيق واالستثمار، السياسات

  واالستثمار السياسات

وجهات نظر و  سقةانتجهود غير موضوح رؤية  على تساعدفهي  ؛والتكنولوجيا العلوم سياساتال غنى لنا عن 
اُينظر و  .، ووضعها على المسار الصحيحداخل القطر الواحداينة متب  تطوير أولوياتو التمويل، إلى  أيض 
 كونألن ي –لألسف–يميل  اتالسياس قطاع تركيزلكن  .ةامل أساسيو عبحسبانها  التشاور وأساليب ،سياساتال

 ابعيد   هاتركيز مدى  كوني التي ،يجبكما  يةثالبحالمجتمعات  أوأولويات التنمية  معتوافق ي الو  األجل، قصير
حاجة ال إليها تشتد التي األجل وطويلة ،مستدامةالو  ،االستراتيجية لسياساتا أن يعني وهذا (.سنوات عشريتجاوز )
  .كبير تحد   هيفي بعض األحيان  تسخير العلوم والتكنولوجيا ألغراض التنميةل

 على آخرون شددو  ،بحثية أدلةإلى  تستند أن ينبغي ماراتواالستث االقتصادية التنمية أن المشاركين بعض ورأى
 والبيئية االجتماعية المخاوف معالتعامل  المثال، سبيل على– التنمية احتياجات واقعب السياسات ربط أهمية
 األبحاث أن البعض رىبينما ي مصر، فيو  .فقط الربح على التركيز في االستمرار من بدال   –جدية أكثر بصورة
 االقتصادي الرفاه يزيد سوف السليمة البحوث من نوع أي أن آخرون رىي قتصاد،باال صلةوثيقة ال تكون أن يجب
 مثل في .لتنميةا لمشكالتمتكامال   إذا أردنا حال   مكتملة غير بمفردها هاولكن ،لالهتمام مثيرة فكرة وهي للبالد،
إلى  تهدف التيالعلوم والتكنولوجيا  سياسات طوري عام قطاعوجود  أهمية رىي أن للمرء يمكن ،السيناريوهات هذه
ا اتطبيقه لسهِّ يُ و  الوطنية، التنميةب البحوث ربط إمكانية تحقيق  بعضال رأى الجزائر، فيو  .االبتكاربهدف  أيض 
  .واالقتصادية والبيئية االجتماعية الشواغلتجاه  ألبحاثل لزامياإل تقييمال مساعدةب هذا
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 الجزائر، في الحال هو كما لتنمية،غراض األ والتكنولوجيا العلوموتسخير  بتكاراال السياسات بعضوتدعم 
بالدهم في  البحوث ووضع االبتكارعن  راضين كانوا الجزائريين أن دراسة وجدتو  .البحوث الحكومة تشجع حيث

(General Electric, 2012.)  عامل ستوريالد اإلصالح فيدفعة  والتكنولوجيا العلوماكتساب  مصر فيلوحظ و 
  .العلمي للبحث الحكومة تشجيع في نقص هناكال يزال  ،تونس في ولكن .2102

 مثلةاأل انظر) هاب متعلقةعديدة  توصيات أصدرواو  ،اتالسياس سياقب قناعة  الشعوب  أقل التونسيين أن ويبدو
 المعرفة إنتاجفي  الضوءدائرة  من بدال   ‘لالظال في’ ةعامبصفة  العربي العالموجود  نو رثي منهإ .التالية(

 للعلوم مستهلكون العرب ،في الغالبف .واالبتكار العلمي البحث لتشجيعالكثير ب القيامينبغي و  واالبتكار،
 سياسات وجود عدمى لإ االبتكار علىالمحدود  التركيز بعضال وعز ي ،مصر فيو  .منتجينوليسوا  والتكنولوجيا

 وتونس الجزائر فيركون االمشوشدد  .بها المتعلقة واإلجراءاتاالختراع براءات  حقوقتنظم  للتنفيذ وقابلة واضحة
  .المحلية والقيود الفرص مع لتتناسب المستوردةالتقنيات توطين  ضرورة على

 حلت ال التقليدية السياساتأن  يشعرون ألنهم ؛مبتكرة سياساتإلى  ماسة حاجة ثمة أن مصر في البعض ورأى
 كونلكي ي ملحة ضرورة هناكو  .المثال سبيل على ،كما ينبغي الطاقة أو الصحة قطاعيب المتعلقة المشكالت

 خصباألو  الحالية، االقتصادية المشكالت ضوء في وخاصة ا،ابتكار   وأكثر لمخاطرل اتجنب   أقل القرار صانعو
  .الوقود نقص

ا مصر في المشاركون وقال  نظرا ؛اترف   بوصفها لكن أولوية باعتبارها البحوث مع تعاملت الالدولة  نإ أيض 
  .هتخصيص يتم ال ذلكلو  ،للعلماء المتاح التمويلعن  غالب ا كاف   بشكل   تعلن ال الدولةأن كما  ،العالية لتكلفتها

 منعإلى  تهدف سياسات وضع ضرورة المشاركين معظم وأكد .والتمويل السياسي السياقب هجرة العقولوتتعلق 
 بطالةإن معدل  .بكثير أفضل نتائجهو فيها  العمل ظروف أن عتقديُ التي  لدولا إلىالسفر  من والموهوبين الشباب
نتفاضات ال رئيسةال الدوافع حدأو  العالم، في المعدالت أعلى منوشمال أفريقيا  األوسط الشرق منطقة في الشباب

 في الموارد نم مزيداستثمار  ضرورة المشاركين معظم وأكد (.Hoffman and Amaney, 2012) العربي لربيعا
 على .تهازياد ينبغي الباحثينأجور  أن العديد منهم رو شعذلك إلى أضف  .امحلي   العمل فرص وخلق الشباب

هجرة  في يسهم مما ،الكافي بالتقدير يحظونأنهم ال و  ،همأجور بضآلة  مصر فييشعر الباحثون  المثال، سبيل
 من الشباب الباحثين لمكافأة المصرية الحكومة تبذلها لتيا لجهودبا بعضال أشاد اإليجابي، الجانب علىو  .العقول
  (.www.nobel-egypt.com :انظر) ‘نوبل جائزة محاكاة’ مثل مسابقات خالل

وهو  المحلية، المواهب أو االبتكارات نو دعمي ال األخرى التمويل ووكاالت األعمال رجال نإن و التونسي وقال
 نقصإلى  يؤدي هذا .هافي الثقة وانعدام ،مواهب العالم النامية من المنتظر  التوقعات انخفاضإلى  عزىما يُ 

 الخاصة مموارده علىيعتمدون  العلماء بعضبل إن  .هجرة العقولإلى  وبالتالي والعلماء، للشباب والدعم التمويل
  .البحوث إلجراء الشخصية والعالقات
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  تنسيقال

 القرار صانعيمن  تطلبت األدلة على المبنية القرارات خاذات خالل من التنمية أن المشاركون رأى الجزائر، في
 ،مثال سنغافورة نو المشاركوأثار  .األكبر يتمتعون بالنفوذ همألن ؛الجماعات بين الجهود تنسيق فيدور بارز  تولي
 والتي واالتصاالت، المعلومات تكنولوجياباستخدام  ‘الذكية المدينة’ نهج نفذت التي الحكومةب معجبون وهم

  .المعرفة اقتصاد في فنلندا مع اآلن تتنافس

 حكوميةعلى ذلك قيام إدارة  مثالالو  .تونس في خاصة ،مشكلة الحكومية الجهات بين التنسيق غيابويشكل 
  .مختلفة إدارة له خططت آخر مشروع مع تعارضت األنه اإزالتهثم  ببناء سكة حديدية

غاية في  األخرى الحكومية اإلدارات مع التعاون جعلت البيروقراطية أنإلى  القرار صانعي بعض وأشار
 غالب او  الحكومية، المكاتب مع للتواصل رسمية وسيلةال يعتبر  اإللكتروني البريد أن من العديد اشتكىو  .ةبو الصع

ا وه اإلدارات بين لمهاراتا تبادلإن غياب  .مملةتقديم أوراق  شترطيُ  ما  بين التنسيق لمحدودية نتيجة أيض 
  .فعاليتها لزيادة فرص هناكف لذلك الحكومية، لمكاتبا

 القضايا بشأن المنطقة دول بين والتعاون التنسيق أهمية على تونس في بعضالشدد  ذلك،إلى  باإلضافة
 مشتركة رؤية أو خطة وجود لعدم انظر   تتعاون ال اإلدارات أن المشاركون ورأى .تغيُّر المناخ مثل للحدود العابرة

 وضوحفي  السياساتدور  بشأن السابق الباب في ثيرتأُ  التي النقطةوهو ما يتصل ب ،التنمية هدافأ لتحقيق
  .الوطني والتوجهالرؤية 

  والتنفيذ االلتزام

 وعلى التنمية، في مجال إشكاليةيثير  تنفيذ وأ التزام وأ متابعة وجود عدم إنن في البلدان الثالثة و المشارك لاق
 تطويروالحد من مكتملة  مشاريع فشلإلى  تؤدي ما غالب او  ،والتكنولوجيا العلومفي مجال  الخصوص وجه

  .جيدة سياسات تنفيذ وعدم األفكار،

 الغذائية، والمواد ،األدوية على الحصول مثل) المحلية التنمية مشكالتجميع حلول إن  ذلك، على عالوة
 ،المشكالت هذه على لتغلبتجاه ا المسؤولين تزامال هي المشكلة .المسؤولينغير خفية على  (واألمن والطاقة،

  .احاجز  بوصفها  البيروقراطيةورد ِذكر من جديد و 

 .والتنمية اتالسياسعن صعوبة توافق  -تونس فيال ِسّيما - المشاركين بعضتعبير  هو للقلق إثارة كثراأل لعل
 بكتيريا وجود مثل ،التنميةب هخاص معينة مشكالت إخفاء في شخصية مصالح لسياسيينه قد يكون لنأ واوضحأو 

 مما ،مزعجة حقائق العلماء يكتشف أن من فخوُّ ت هناكأن  المشاركين بعض يعتقدو  .الشرب مياه في ضارة
  .مو لعلا دعمتراجع إلى  يؤدي
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 كان مصر، في الحال هو كما ،ذات صالحياتسياسات عن وجود  المشاركونفيها أعرب  التي الحاالت فيو 
أن  العديد رأى الجزائر، فيو  .المسؤولين التزام عدمإلى  البعض هنسب الذي ،التنفيذ أو التطبيق معد إزاء القلق

في  المشاركون قال ،النحو اهذ علىو  .مشاريعيرحل هؤالء عن مناصبهم تختفي ال عندماو  ،األفرادب ترتبط المشاريع
 عدمعلى  واوشدد .المسؤولين جانب من تزامال وجود لعدم انظر   ؛قصيرة كونت ما غالب ا المشاريعدورة  نإتونس 
  .الشمال في القرى من اتطور   أقل الجنوب مدنف ،خاصة تونس في الريفية لتنميةتجاه ا كافي التزاموجود 

 تقييمفي  الرصد مظُ نُ  أهمية يه البحثي المشروع هذا خالل واسع نطاق على التي لم ُتطرح للنقاش قضيةوال
  .لتعلما وتعزيز والنجاح تنفيذال

  مشاركةال

وهناك  .بالتنمية الصلة ذات القضايا بشأنغير مسموعة  أصواتهم أن تونس فيالعديد من المشاركين  رأى
 .بنجاح لسياساتا ولتنفيذ ،المجتمع احتياجات لتلبية ؛المشاركة على ةالقائم ةكمو الح آلياتإلى ملحة  حاجة

على سبيل ) تنفيذها في ناألرجح أنهم سوف يساعدو فعلى  السياسات، صياغة في جماعاتتشارك ال عندماو 
 حل في المصلحة أصحاب مشاركة زيادةيمكن أن تسهم و  (.Becrhi and Naccache, 2006 :انظر ،المثال

  .الثالثة البلدان فيموجودة  مشكلة وهي التنمية، سياسات إنفاذ عدممشكلة 

 المعرفةإلى  صلي أن وينبغي ،التنمية في ؤديهي دور هيلع المدني المجتمع نإ المشاركون قال تونس، فيو 
 هناك نإ هممن العديد وقال .العلماء علىفي الوقت الحاضر  قتصري الوصول هذا ولكن ،امفوض  و ا مطلع   ليكون
في تونس  المشاركونواقترح  .التنمية عملية في المدني المجتمع منظمات مشاركة وتعزيز ،الجهود لتوحيد حاجة

 مهم الجمهور مع التواصلإن  .لجمهوربين عامة ا المعرفة نشرتواصل؛ من أجل لل ستراتيجياتا العلماءأن يضع 
  .هامن االستفادة وتحسينالموارد العلمية المحلية  لتشجيع

العديد من حيث يشعر  ،صنع القرار مركزية على للتغلب األهميةفي  غاية مراأل أن البعض رأى ،مصر فيو 
 ،البحوث موقف زعزِّ يُ  أن شأنه منا من القاعدة بدء   القرار صنع نهجإن  .سموعةم غير أصواتهم بأن علماءال
وزيادة  ،الصدد اهذ في امؤخر   تقدم إحرازب المشاركين بعض قرّ يُ  ،على الرغم من ذلكو  .االقتصادوضع  نحسِّ يُ و 

  .2102 عامفي  الدستوري اإلصالح منذ المشاركة فرص

 صنع عملية فيإن عدم مشاركتهم قال بعض المشاركين في مصر فقد  .ةكمو الحوال تعارض هنا بين أبعاد 
  .القرار صنعبشفافية  الحكومةعدم التزام  إلى –اجزئي   األقل على–ترجع  القرار

 االبتكار تشجيع من بدال   االبتكار، استيرادفي  الباب هذا في ةالوارد ةكمو الح ثغرات أسهمت للمشاركين، اوفق  و 
قطاعات  في الجزائر في خاصة المحلية، االبتكارات بعضكانت الغلبة ل ذلك، ومع .الثالثة البلدان في المحلي
  .البلح نوى من لقهوةل بديل إنتاج على الضوءالبعض  سلط تونس، فيو  .األسماك ومصائد والطاقة الزراعة
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  والبحثي األكاديمي القطاع دور .ب 

 ومع .العلمية المعرفةباألخص و  المعرفة،حقل  في سهمينمن أهم المُ  والباحثين ألكاديمييناأن  مما ال شك فيه
 النقاش معظم زركَّ تَ و  .هي األدنى التنميةعلى  التأثيرعلى  مقدرة العلماء أن الجزائر في المشاركون يعتقد ذلك،
  .والبحوث التعليم مجال في القطاع هذا به قومي أن ينبغي الذي الدور حول

 اأساس  الذي يدور  ؛عليمالت إصالحب يتعلق فيما لتحسينل همقترحاتمو كين المشار  مخاوف نستعرض 3 الفصل في
 نو المشاركب رغِ و  .هامع التعاملوسبل المواد العلمية بجودة  واالرتقاء مبتكرة،الو  اسمةالح المهارات تطوير حول

 في شركاءال مع وثقأ بشكل عملال الباحثينعلى يجب  هأنبشعروا و  التنمية،و البحوث الربط بين عادة في 
 البحث مراحل جميع في المشاركةفي  الجمهور يرغب أخرى، وبعبارة .التنميةب صلة ذات بحوث إلجراء ؛المجتمع

 تزال ال ،التقنياتو  األفكار ُتستورد عندما حتىو  .والتوسع االختبارمراحل إلى  البحثية األفكار بداية منذ ،العلمي
  .لهذه التقنيات يوالبحث األكاديمي القطاعلتوطين  حاجة هناك

 ،التثبيت في العمل) ىعلأ ةمهنيدرجات نيل  علىفي الغالب  ونركز ي العلماء أن المشاركين بعض يعتقدو 
 .التنمية في واإلسهام الناسلنفع  البحوث استخدام من بدال   (العلمية، إلخ المجالت في نشروال واألستاذية،

 تحقيقصوب  المهنيين هوجِّ تُ  استراتيجياتأجل وضع من  وبحثية أكاديمية لمؤسسات حاجةثمة  وبالتالي،
  .اإلنمائية األهداف

ا الباحثين على يجبو  من المناسب نوع تطوير الشريطة ، مستنيرة قرارات تخاذال القرارصانعي  توجيه أيض 
 غير مع والتعامل ،تبسيط العلوم في القدرات بناءجانب  تمسفهي  ،هينة مهمة ليست هذهو  .األبحاث

  .اإلعالم وسائلفي  المصلحة أصحاب مثل صصينالمتخ

تسخير العلوم والتكنولوجيا ألغراض في  ةساسياأل صراعنأحد ال الصناعةب البحوث وربط العلوم تطبيق وُيَعد
 تطويرإزاء القيام به  والبحثية األكاديمية لمنظماتل يمكنمما  الكثير هناكو  .المشاركين نظر وجهة من ،التنمية

  .والبحوث لتعليمبهدف ا الخاص القطاع مع تيجيةاسترا شراكات
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  اإلعالم قطاع دور

 أن ينبغي السياق، هذا فيو  .والتنمية اتلسياسوضع ال ودقيقة موثوقة أدلةإلى  الوصول تبسيط العلوميتيح 
يا العلوم والتكنولوج تسخير بأهمية الجمهورتوعية هو حسبما هو مقترح،  ،في تونس اإلعالمدور وسائل  يكون

في تونس  المشاركون ويشعر .فقط لسياسةلو  للتسلية أنها على اإلعالم وسائلإلى ا حالي   نظريُ و  .ألغراض التنمية
ا  ،رئيسةال القضايا على الضوءتسليط  هايمكنحيث  ؛للديمقراطيةبالنسبة  احاسم  ا دور   تؤدي اإلعالم وسائل أن أيض 

  .نو السياسيعنها  مجاالت قد يحجم فيتجاه اتخاذ إجراءات  دفعالو 

بالغ المعرفة، نشرو  المجموعات ربط هو اإلعالم وسائل دور نإ البعض قال الجزائر، فيو   القرارصانعي  وا 
 النتائجفي  اإلعالم وسائلتبالغ  أن خطرإلى وأشار البعض في تونس  .البحوث نتائج أحدثب المطاف نهاية في

  .ن مبرردو  المواطنين بين الخوفنشر توبالتالي  ،العلمية

 ،المتوطن ‘ج’الفيروسي  الكبد التهاب مع التعامل في اإلعالم وسائل أهمية على الضوء طلِّ سُ  مصر، فيو 
 .الوقاية جهود في ادور   تؤدي بحيث الوعي تعزيز اإلعالم لوسائل يمكنو  .سلوكية مشكلةالمرض  يعتبرحيث 

ا اإلعالم لقطاع يمكن تونس، فيو    .المثال سبيل على ،بالتقنيات الجديدة لناستعريف ال تعليمية برامجإذاعة  أيض 

 ولكن ،فقط العلم نشرعلى  اإلعالم وسائلأال يقتصر دور ينبغي  هأنكافة  الثالثة البلدان في المشاركون ورأى
 في المجتمع واحتياجات االقتصادية آلثارتراعي ا بطريقة ثو والبح المدني المجتمع بين الروابط تعزيزيمتد ليشمل 

  .مختلفة اقاتسي

 يةاإلعالم القنوات في مو العلب متعلقال لمحتوىاألوقات ل من المزيد تخصيص ينبغي ،3 الفصل في ثيرأُ  كماو 
  .ومقنعة مشوقة بطريقة المعلومات وتقديم التقليدية،

  الخاص والقطاع الحكومية غيرالمنظمات  دور .ج 

 بشكل مليع أن هيمكنحيث  ،ثو والبح بالتعليم راألم يتعلق عندما أقوى ادور   الخاص القطاع يؤدييمكن أن 
 يكون وقد .العمل سوق طلبهاتي التي المهارات تطوير على المهنيين لمساعدة ؛األكاديمية المؤسسات معأوثق 

التقنيات  تطوير في ةساعدعلى الم قدرته ذلك من األهم ولكن البحوث، مجال في اشريك   أو ممواِل  القطاع الخاص 
  .هاوبدء تنفيذ

 المحليين، السكانب وثيقة صالتتربطها  التي المدني، المجتمع منظمات من الحكومي غير القطاع يتكون
وتنفيذ السياسات  ،الشعبية القاعدةو  البحوثبين  تجسير الفجوة على المساعدة فيا ا أساسي  دور   تؤدي أن ويمكن

ا السكان المحليينمثل اوفي كثير من الحاالت، تُ  اإلدارية الدنيا.على المستويات   لمنظمات غير الحكومية أيض 
في المناسبات الدولية التي استضافتها األمم المتحدة بشأن المساواة بين الجنسين ، على سبيل المثال، وهمومهم

  .وقضايا السكان األصليين
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  .الثقافة العلمية نشر عند امهم  دور ا كذلك  لحاالمص أصحابن من االفئتن اهات وتؤدي

  الجنسين بين قاتالعال .2

تسخير العلوم والتكنولوجيا على  ؤثري أنهإلى الذي توصلنا  الثاني الموضوع هو الجنسين بين العالقات
 فيف .المشكلةلدراسة  المجموعات انتهجتها التي الطريقةإلى  بالنظرال ِسّيما  األوسط، الشرق في ألغراض التنمية

 ،والتكنولوجيا العلوممجال  في الجنسانية المترتبة على العالقات اآلثارسؤال حول  المشاركينإلى  هَ جِّ وُ  البداية،
 ‘الجنسين بين والتشابه االختالفأوجه ’تعبير ال إحالل جرى وبالتالي ،‘ةالجنساني’ مصطلحيتعرفوا على  لم ملكنه

عدم  المشاركون آثروعند اإللحاح، )الجنسانية  قضاياسئلوا عن ال عندماانزعجوا المشاركين بعض  ولكن .محله
في  انسبي   ةجديد المساواة عقليةأن إلى أشار البعض و  (.الجنسين بينالتفاعل  من كجزء الجنسية المثليةمناقشة 
  .الجزائر

ومع ذلك،  .والنساء الرجال بين المساواة عدمل دو وج ال أنه البلدان جميع في المشاركين معظم رأى عام، بشكلو 
 مثل ،بالغة االرتفاع األوسط الشرق منطقة في الجنسين بين المساواة عدمويات مست أن إعالمية تقارير كشفت

  (.BBC, 2013a,b) هوظروف العمل لفرص الوصول

يرى في حين  النسائية، العمالةزيادة الدخول حد من و  التكنولوجي، التقدم أنالعديد من المشاركين  وذكر
 المساواة ههذالمشاركين  معظمويعزو  .العاملة القوة في والمشاركة المعرفة اكتساب نلهأتاح  البعض أنه
بل إن  ،والقانون والطب البحوث مجال في يساهمنوالالتي  ،العمل قوة في نساءوجود  حقيقةإلى المتصورة 

  .روادمن ال بعضهن

 بطال من العظمى الغالبية يشكلن النساء أن على الثالثة البلدان فيشدد المشاركون  ذلك،إلى  باإلضافة
مصر والجزائر في  العليا الدراسات طالب وغالبية ،المدارس التونسيةفي  الفتيان منأكثر فتيات الو  .الجامعات

في  نأنفسه إثباتضرورة ب النساءلدى  تصورإلى  المشاركين بعضمن وجهة نظر  ُيعزىوهو  ،النساء من
  .لمجتمعا

ا البعض رأى مصر، فيو   االلتحاق على اتقادر ولذلك فهن  ،ظائفو  شغلسن مطالبات بل النساء أن أيض 
 بالنسبة جاذبية أقل كانت الطبية المواد بعض نأ تونس في سمعناو  .الرجال من أكبر بحرية العليا الدراساتب

 ااهتمام   أكثرلذلك هن بالحرج.  هنبعض يشعرإذ  (النساء أمراض مثل) الجنسية بالحياة المتصلةال ِسّيما  للنساء،
  .التغذية وأمراض التجميلية، جراحةوال األطفال، طبب

ومع ذلك،  .المرأة مشاركة تشجعبل و  والمرأة، الرجل بين تميز ال الحكومة أن المشاركون رأى الجزائر، فيو 
 تقديم النساءلذا يجب على  .نوظائفه في اتناجحكونهن  ات رغمالمتزوج غير النساء المحلية المجتمعاتتزدري 
 االجتماعية، الضغوطإلى  باإلضافةو  .الرجالخالف ، على والمهنية االجتماعية نأدوارهللجمع بين  تنازالت
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أدوار  أنإلى  البلدان جميع في المشاركون وأشار .في أسرتهانجابي اإلدور التمارس المرأة المتزوجة ا، عملهو 
 على اقدرته من تحد –وعند مقارنتها بالرجال ،األطفال تعليم متابعةو  المنزلية األعمال مثل–المرأة التقليدية 

يرى  لذا .ةالرسمي العمل ساعات بعداإلضافي  لعملا أو ،عمل برحالت القيامأو  البحوث،في مجال  التركيز
  .تعارض متطلبات أدوارها بسبب ؛حياتها المهنية على للتركيز أقل وقت لديها المرأة أنالمشاركين  معظم

 ،المهنية نحياتهحساب  على ألزواجهن األولوية إعطاءا غالب  النساء على  يكون هأن البعض رأى تونس، فيو 
فرض قيود كثيرة في جميع البلدان  المشاركون رأى ذلك، على عالوة .النخبة لمناصب الرجال اختيار يتمذا هل

-Abdelali) مارتيني-العالي عبد مليكة توذكر  .واختيار نمط حياتها ،في المناطق الريفيةالمرأة  على حركة

Martini, 2011) في النساء من بكثير أقل تعليمب الريفية المناطق في النساءحيث تحظى  ،مخاوف مماثلة 
أهمية ، اإلشارة إلى في الجزائر ومصر ،ليس من المستغربلهذا  .األوسط الشرقإقليم  في الحضرية المناطق

مبشر ا كان لذلك، أة الريفية. تمكين المر في المحظورات االجتماعية والثقافية تناول تحسين معدالت محو األمية و 
العمل ممارسة بعض النساء ل تاأتاحاإلنترنت والهاتف شبكة أن من المشاركين في الجزائر العديد  يرأمعرفة أن 

 . حتى في مناطق معزولة ،بعد التخرج التدريبو 

 بسبب) النساء من أفضل مؤهلون الرجال أن يعتقد بأسره المجتمع أن المستغرب من ليس ،ما سبقإلى  انظر  و 
عديدات  نساء ثمة التحديات، هذه من الرغم علىو  .أجدر بالثقة مه وبالتالي ،(والسفر والعمل الدراسة على قدرتهم
ثبات ،متعددة مهامأداء  على قادرات  المرأة أنالبلدان الثالثة في  المشاركون ورأى .ثو البحمجال  في هنتمرس وا 
 اتالقادر  النساءف الجزائر، فيو  .البحثية المجاالت من العديد في الذكور نا مأقرانه منهي أبرع  ، بلنفسها أثبتت
 أهمية على الضوء يسلط هذاو  .متفاهمين االمتزوجات أزواج   نه المهنية نلحياته الطاقة وتكريس السفر على

 نإ ركونالمشا قال مصر، فيو  (.Parpart et al., 2000) المرأة تمكين نتائج تحقيقمن أجل  الرجال فاستهدا
مثال   وقت،متعارضة ال اتطلبتوم أسرية مسؤولياتن لديهالالتي  النساء احتياجات لتلبية رسميةسبال  غير  هناك
 مزوجاته لمساعدة مطلوبلرجال اتشجيع ا أن وليس خفي   .للموظفاتمرنة العمل الساعات تبني نظام  خالل من
ا األطفال تربية في   .أيض 

 ةمتزايدال تنحصر في المشاركة ال الجنسين بين المساواة أنمن اإلناث  اتلمشاركا بعض تأكد الجزائر، فيو 
ا أدوار  بأداء الذكور، ولكن خاصة بلمرأة في أدوار ل  ،كمثال الصحية الرعاية وُضربتاإلناث. خاصة ب االرجال أيض 

  .الرجال منأكبر  افقط عدد  النساء تشغلها المهن التي أن تجتذب  ينبغيحيث 

 ال المثال، سبيل على .معينة عمل ظروف في المرأة تحمي لسياسات الحاجة علىالبعض  شدد ر،مص فيو 
 .‘إيجابي تمييز’ بأنه هذاالبعض وصف  ولكن ،إشعاع هاب مناطق فيخالل فترة الحمل تعمل النساء  أن ينبغي

  .بالتشاور مع النساء على نطاق أوسعالكاتبتان بضرورة مناقشته شعر تموضوع حساس  التمييز من النوع هذاو 
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 افرص   اأتاحت والتكنولوجيا العلومال شك أن  .الجنسينالمرتبطة بأحد  التنمية احتياجاتإلى اإلشارة  المهم من
مزيد من  مشاركةإلتاحة  االجتماعية األدوارتهيئة إذا أردنا  الجهد من مزيدبذل إلى  حاجة هناك لكن ،للتنمية

  .لنساءا

  العربي الربيع تأثير .3

فيما ال ِسّيما  ،والتكنولوجيا العلوم على كبير تأثيركان لها  األخيرة الثوراتن إ وتونس مصر في المشاركون قال
  .العلمية والصحافة ثو والبح واالستدامة ةكمو الحيتعلق ب

 مثل قضاياالمزعجة المتعلقة ب الحقائق إلخفاء ؛قبل الثورة جادة جهودوجود عن  تونس في المشاركون أفادو 
 قادرة اآلن اإلعالم وسائلن أل ؛إيجابي أثر هو هذا .الثورة بعدالقضايا إال  هذهلم تظهر و  ،واألمراض التلوث

 كتسبولم ت .أخرى همةم موضوعات بين من األمراض، تفشي مثل ،السابق في مخفيةكانت  قضايا كشف على
 المثال، سبيل على .عام بشكل المدني المجتمع بل التنمية، قضايا معالجة فيأكبر  حريةفقط  اإلعالم وسائل
  .عمل في تونس بعد الثورةالورش في  المشاركة ةحكوميالغير من المنظمات  نامنظمت ُشكِّلت

، ومن اآلنيصغون أفضل  القرار صانعي بأن الشعور وه، في مصر وتونس، األخرى اإليجابية التأثيرات وأحد
 الثورة، لقيام انظر   أنه المشاركون أشار تونس، فيو  .هموتوصيات مهءآراويقبلوا العلماء أن يتشاوروا مع  المرجح
  .التنمية أهداف لتحقيقالموازنة زادت 

اأسفرت  ن الثوراتأإلى العديد من المشاركين أشار  أخرى، ناحية منو  تركيز انصب الو  ،عن فوضى أيض 
 وقال .تونس في باستمرار ينضربم مةالقما يمعاجنقابة  عمالأن  وردفقد  .ا على االضطرابات السياسيةتقريب  

  .المتزامنة العلمية ثاحداأل من بدال   اتحتجاجاال نيغطو  األحيان من كثير في نهمإ تونس في صحفيون

االتنمية أعاق لمسؤولين الحكوميين ل المتكررتغيير الأن العديد من المشاركين ويرى   على سبيل المثال، .أيض 
 .النطاق واسعة احتجاجات وسط (النهضة حزب بقيادة) تونس في األخيرة الحكومة ةاستقال ذكر المشاركون

 ؛لبالدفي ا والتطوير البحث لجنةلفترة ق مما أعا ،2103 يوليو في حكمال مصر في ونمسلمال اإلخوانخسر و 
  .سنوات ثالث كل مراجعتها تمت التي ،هاوتنفيذتوصياتها  ىإل لالستماع مستقرة سياسية قيادة وجود عدمل
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أولويات تسخير العلوم والتكنولوجيا ألغراض  : الفصل
التنمية

أثناء انعقاد  في موضوعات العلوم والتكنولوجيا المشتركة التي برزت على الفصل هذا من األول الجزءيركز 
عالم واإلنترنت ووسائل اإل والتعليم، والزراعة، الصحة، :هي ،مجاالت سبعةب وتتعلق ،ِفرق النِّقاش الُمَركَّز

 وجود عدملكن  متشابهة، والدول الجماعات أولوياتإن  .والبيئة ،الصناعة/األخرى، والطاقة، والبنية التحتية
  .التنمية قو عهو ما ي القطاعات بين نقطة التقاءو  تنسيق

الحكومات في ترغب  في حينتطوير محاصيل جديدة، بالزراعة مجال ن في و الباحثُيعنى على سبيل المثال، 
العلماء على إيجاد عالجات ينصب تركيز . وبالمثل، في مجال الصحة، قد صالحهالى األراضي واستإ لالوصو 

إال  ،مهمة الفوارقر المعدات الحديثة والموظفين المدربين. هذه يتوفمشغولة بالحكومات أن لألمراض في حين 
مع واستراتيجية، شمولية بطريقة قاش في النكل المجموعات  تلتعاون إذا شاركأمام اا أنها ال ترقى لتكون حاجز  

 .تجاهها امسؤولياتهتباين األهداف ولكن بوحدة  ارقر اإل

 والتلوث ،الجزائر في السمكية الثروة بحوث آلخر بلد من تختلف التي الفرعية الموضوعات بعض وتشمل
 التي الفرعية وعاتالموضب قائمة 29 صفحة في الوارد الجدول يوفرو  .تونس في األجنبية الشركاتالناجم عن 

  .وتونس ومصر الجزائر في رئيسةال الموضوعاتتحت  تندرج

بين  والمساواة ،والجودة ،الوصولإمكانية أهمية  تبرز  ،الموضوعات جميعتناول وخالل  البلدان، كل فيو 
والسياقات، ا ألوجه التشابه في مجاالت التركيز نظر  و  اإلقليمي، لتعاونفي سبيل او  .الحضريةو  الريفيةالمناطق 

 المستفادة والدروس المعارف تبادل لسهِّ تُ  مشاريع في أكثر االنخراط يمكنها البلدان هذه أنمالحظة  المهم فمن
  .والبحوث السياساتوضع  مستوى على

  والتكنولوجيا العلومفي مجال  الوطنية األولويات

  الصحة .1

االبتكار سيكون  ،ه في العيشصحة جيدة ورفادون من أنه  وتونس، مصر فيال ِسّيما  ،رأى معظم المشاركين
 الوصولإلى  الصحة تعزيز من القضايا وتتراوح .المنالصعب هدف ا لتنمية غراض االعلوم والتكنولوجيا أل وتسخير

  .الريف وسكان لنساءاال ِسّيما  ،تهاوجودالخدمات الصحية إلى 

 غير واالستخدام ،لموظفينل يوافالغير  يبتدر الب مثقل العامة الصحة قطاع أن تونس في المشاركون ورأى
ا ثيرتوأُ  .الحديثة لمعداتل السليم   .يتهاهمأل الصحي الصرفقضية  أيض 
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 البالد فيدحيث تست ،الصلة ذات والبحوث الصحة قطاعين كل الرضا عن راض الجزائر في المشاركون كانو 
 من مزيدبذل ينبغي  هنإ المشاركون قال صر،م فيو  .الصحية الرعاية مجال في البتكارل امج  نابر  06 من حاليا

 األشخاصألن  ؛(مصابين بالمرض السكان من ٪22) المتوطن ‘ج’ فيروسيال الكبد التهاب مع للتعامل الجهد
 المقام فيمشكلة سلوكية  هو ‘ج’الفيروسي  التهاب الكبد نإ البعض وقال .العمل في صعوبة نو جدالمصابين ي

 على التركيز إن المشاركون وقال .التعليم خالل منال ِسّيما  الوقاية، على المستمر التركيزإلى  حتاجتو  ،األول
  .قتصادينعكس على تحسين االقد  مصر في الصحي القطاع

  زراعةال .2

ا ولكنفقط،  ذاته حد في استراتيجية مصلحة عتبارهال ليس الرئيس،المحور  الغذائي األمن كان لكونه  أيض 
 للقمح، مستورد أكبر هي األوسط الشرق منطقةإن  .الثمن باهظة الغذاء واردات على االعتماد لتقليل وسيلة

وتسهم  (.Pedric, 2012) الغذائية الوجبات من ٪41 من أكثر القمح يشكلحيث  كبر؛هي األ مصروحصة 
  .المنطقة جوانب ضعف في مةمه عواملبوصفها  تغيُّر المناخو  السوق تقلبات

 اإلنتاج وزيادة ،المحلية الموارد على التركيزب الغذائي األمنإمكانية تحقيق  المشاركون رأى مصر، فيو 
استخدام  كفاءةزيادة و  ،المحسنة األصناف مثل) االبتكارات خالل من الموارد استخدام كفاءة زيادة مع ،الزراعي

  .يعالصناالقطاع  عجلةب دفعال شأنه من الزراعي القطاع تطوير أناآلخر  البعض ورأى (.الماء

 على المحافظة أهمية على المشاركون وشدد الزراعية؛ للتنمية عامل أهمالمياه أن  مصر في البعض واعتبر
  .للغذاء مستدام إنتاجمن أجل  المياه

 ال ،غذائية غير محاصيل على زركِّ يُ  يذالو  ،الزراعة في األجنبي االستثمار أن تونس في المشاركون ورأى
  .الغذائي األمن حقيقلت وطنيةال ولويةاأل يدعم

 نقلإلى  الرامية الجهود من المزيد بذلإضافة إلى  محبذة، ممارسةباعتبارها  التشاركية البحوث رك  ذِ ورد و 
  .المزارعين حقولإلى  األبحاث مختبرات من المعرفة

  تعليمال .3

 ،جودته ضمانو  ،التعليم على الحصول فرص لزيادة ؛الثالثة البلدان في عليمالت إصالحعلى  التأكيد تم
افي مصر  المشاركون ورأى .مو بالعل واالهتمام  تر كِ وذُ  .االقتصاد على بالفائدة عوديس التعليم إصالح أن أيض 

  .التعليم إلصالح انموذج  باعتبارها  الهند

 االجتماعية العلوممجاالت  في الجامعةبالطالب التحاق  أن من هممخاوفعن في مصر  بعضال وأعرب
من  المشاركون ووصف .الطبيعية العلوم على التركيز لعدم اباهظ   اثمن   تدفعس البالد أنو  ،الغالب هوواإلنسانية 

20



 

25 
 

قد و  .الباحثين من المستقبل أجيال إنتاج على التركيزإلى  حاجة وهناك ،‘كارثي’ بأنه عام بشكل التعليم البالد
 االقتصادي المنتدىالصادر عن  ،2103-2102للعام  العالمي التنافسية تقريرفي األخيرة المرتبة احتلت مصر 

 وراءتخلفت و  ،األساسي التعليم نوعيةحول  دراسة شملتها دولة 048بين  من ،(Schwab, 2012 انظر) العالمي
  (.030 المرتبة) الجزائرمن بينها  والغربية، واآلسيوية واألفريقية العربيةالدول  من العديد

 العامة، المدارس في التعليم نوعية تدني في سهمتأالضعيفة  لتعليميةا الموارد أنتونس من  المشاركون ورأى
 المعلمين تدريبيكمن في  الحل من اجزء   أن البعض ذكرو  .المحتوىبو  لغةالالمتعلقة بالكتب  أخطاءمستشهدين ب

  .نيآخر  وفق رأىا للغاية شأنه أن يكون مكلف  ذلك من  ولكن ،مجاالتهم في ةاألخير على التطورات  ةمستمر بصفة 

 يدعم العامة المدارس في التعليمضعف نظام  أن من بالقلق تونس في المشاركون شعر ذلك،إلى  باإلضافة
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ويرى المعلمون ضرورة  .أنفسهمب والتفكير األسئلة طرحب للطالب السماح من بدال   المعلومات نقل هو مدوره أن
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 من اجد   قليال   اعدد   أن ظوحِ لُ  ،تونس وفي .اجد   مكلف أمر وهو الخارج، من فنييناستقدام إلى  البعض أشار

 وكان .المرضى عالج تأخيرإلى  يؤدي مما المستشفيات، في الحال هو كما ،األجهزة صالحإل مؤهل الفنيين
ا لعلميةا الصحافة مجال في التدريب  لصحافةل ابرنامج   الجزائر بدأتوقد  .ينالتونسي للمشاركين قلق مصدر أيض 
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أن يصيروا  واكاد العلماء بأنسائد  شعور هناك كان تونس، فيو  .المعرفةإلى  الوصوللقد تنامى  ،في الختام
الوصول قد ترجع إلى  إمكانية عدم نيقول البعض إو  .العلمية المعرفةإلى  الوصولالتي يمكنها  دةالوحيالفئة 

  .المعقدة المعلومات فهم على الناس قدراتاالستهانة ب

 

21



 

26 
 

  الصناعة/التحتية البنية .4

جود و على الرغم من  ،خدمات قضية مشتركة في جميع البلدانالالعزلة الريفية وعدم الحصول على يبدو أن 
 مصروأعرب المشاركون من  .اإلنترنت شبكةب الريف سكان وربط جديدة، وقطارات ترام لبناء الجزائرفي برامج 

  .األساسية الخدماتلى ع الريف سكان صولح تحسين بشأن مقلقه عن

 ،(وغيرها والقنوات الطرقك) األساسية التحتية لبنيةل االفتراضي العمرقصر  من العديد اشتكى تونس، فيو 
 أن من البعض وشكا .كي تدوم البالد في التحتية البنية بنىتُ  أن ينبغي المستدامة، التنمية لتحقيق إنه واوقال

 والمباني والكهرباء المعبدة الطرق مثل ،يةاألساس الخدماتإلى  تفتقر تزال ال تونسفي  جنوبال مناطقبعض 
  .المدرسية

ا العديد من المشاركين  وأكد قطاع ل بالنسبةال ِسّيما  جديدة،تقنيات  عتماداألولوية الطاء على ضرورة إعأيض 
  .لصناعةا

  طاقةال .5

 وجرى .التغطية أو إليها، الوصول أو المتجددة، الطاقة مصادر على كان الطاقة على المنصب التركيز لُّ جُ 
ا أخرى تقنياتارتباطها ب على التأكيد  الحصوليمكن  ال التيفي المناطق ا تحدي   اإلنترنتنشر حيث سيمثل  ،أيض 

  .الكهرباء علىفيها 

ا انظر) .وتونس مصر في مشكلة المتجددة غير الطاقة مصادر على االعتمادوُيعدُّ   – Jamal, 2013 أيض 
عالقة  2121 عام بحلول المتجددة الطاقة مصادر من الكهرباء من ٪21للحصول على وطنية ال مصر خطة

  (.فقط ٪0 نسبةاآلن عند 

 الفحم من الكربون انبعاثاتن أل ؛“الفحم استخدام زيادةب تراجعن نانإ”قائال :  ،مصر في بعضال اشتكىلقد 
قد  المتجددة غير الموارد ألن ،متجددة طاقةمصادر  البحث عن أهمية علىفي مصر آخرون  وشدد .اجد   مرتفعة
 من اإلحاح   األكثر ةالقضي هي والكهرباء الوقود على الحصول أن المشاركون ورأى .القريب المستقبل في تنضب

 لمعالجة جادة جهود بذل يلزم وأنه ،حتى اآلن المشكلة لهذه حلولالتوصل إلى  ممن عد وتبرموا .التنمية أجل
  .الكهرباءانقطاع و  الوقود في الحالي النقص

من بعض الى اشتك البالد، في التنمية لبحوث بالنسبة مهم البديلة الطاقةملف أن  من الرغم علىو  تونس، في
 .أبحاثهم بأنفسهم نو مولي الباحثين بعض أن من الرغم على ،مثال   الشمسية، الطاقة ألبحاث العام التمويل ضآلة

 على االعتماد لتقليلاستخدامها؛  من بدال   تصديرها يجري امحلي   عةمَّ جَ المُ  الشمسية األلواح أنعلى  البعض قوعلَّ 
  .المتجددة غير الطاقة مصادر
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إلى  هذا ىعزَ يُ  أن ويمكن وتطبيقاتها؛ المتجددة الطاقة أبحاث في مشكالت أي هالديليس  الجزائرأن  يبدوو 
 من الطاقةاستهالك  من ٪41للحصول على  وطنية خطة هناكو  .البحوث وتمويل قويةال وطنيةال سياساتال

 الجزائر، في العام طوالح خيار متا الشمسية الطاقة أنإلى  البعضأشار و  .2131 عام بحلول الشمسية الطاقة
نارة  الري مجاالت في هاتطبيقاتالستقصاء  احالي   ااستخدامهيخضع و   تركيز، فإن ثمومن  .مياهالوتحلية  المدنوا 

  .المتجددة الطاقة مصادر علىمنصب الجزائر 

  اإلعالم ووسائل اإلنترنت .6

 بعضوأبرز  ،تهاخدمات اإلنترنت وجود د العديد من المشاركين على أهمية الوصول إلىفي جميع البلدان، أكّ 
 اإللكترونية، التجارة مثل)في األساس  التنمية لتحقيق اإلنترنت استخدامضرورة  وتونس مصرالمشاركين من 

  .فقط الترفيه وسائل على اتقريب   الحالياستخدامها تركيز  من بدال   ،(الصحية المعلوماتإلى  والوصول

 اإلنترنت سرعة في ةعداو ال التطورات وتيرةمن تباطؤ  خاص بشكل نيقلق الجزائر في المشاركون كانو 
 وأعرب .النقالللهاتف  الثالث الجيل تكنولوجيا إلدخال –طويال   تأخرت– خطة الحكومةولدى  ،والتغطية

ا يوجد حيث تونس، في مماثلة مخاوف عنالمشاركون  إلى  اجزئي  ذلك  يرجع) اإلنترنت في لثقةانعدام ل أيض 
ا أسهمت قد تكون ربما والتي ،(البطيئة إلدخال الخدمة رةوتيال  وقال .اإللكترونية لتجارةل محدودال نجاحالفي  أيض 

 ربطب المثال، سبيل على الشباب، لجيل أفضل اتصاالت توفير مسؤوليةيتحملون  القرار صانعيإن  المشاركون
  .اإلنترنت شبكةب منزل كل

وتشمل  .السياحة مجال في أكبر ادور   لها يكون أن ينبغي اإلعالم وسائل أن الجزائر فيالمشاركين  بعض ورأى
 الرغم على مزدهرة، سياحة لصناعة تونسوتروج  .متواضعة السياحة صناعةلكن  ،متنوع هامناخ والية 48 البالد
  .أصغر بلد أنها من

 غير أو محدودة هيف ؛لوجياالعلوم والتكنو في مجال  لموضوعاتل يةاإلعالم التغطية أهمية علىالجميع  وشدد
  .في أحسن األحوال الصحفية والمقاالت التلفزيونية البرامج من فقط ٪0حيث تشغل  األساس،من  موجودة

 لالهتمام مثيرة بطريقةمعلومات التقديم  اإلعالم وسائلعلى  هأن المشاركون رأى ،تونس في تغطيةوجود  معو 
على استخدام الغرب  وتونس مصر في المشاركون وأثنى .جذابال وغير جافال الحالي النهج من بدال   ومقنعة،

 انهج  أن  أشاروا إلىو  بالمعلومات، وغنية ممتعةبطريقة العلوم والتكنولوجيا  موضوعاتالمتحركة لشرح  لرسومل
 على قتصرت يةاإلعالم التغطية أنوهو  ،آخر شائع انتقادثمة و  .العلومب األطفال اهتماممن  يزيد قد مماثال  

  .رمضان شهر خالل الصيام مثل الموسمية،المناسبات  أثناء في التغذية موضوعات
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  بيئةال .7

 المنزلية النفايات تدوير إعادة حول الثالثة البلدان جميع في البيئية الشواغل تدور األحيان، معظم في
 من مزيد إلى والحاجة ،البيئة على الحفاظ األخرى األولويات وتشمل. التلوثمستويات  من والحد والصناعية،

 . المشتركة واالقتصادية واالجتماعية المناخية الظروف لطبيعة نظر ا ؛اإلقليمي التعاون

زال القمامة تدوير عادةإلو   السياحة صناعة دعمنها تأل ؛خاصة أهميةفي تونس  المناسب الوقت في تهاوا 
  .هاوتعزز 

 تلوث يسهم المثال، سبيل على .الصحة على قوي تأثير التي لها البيئية القضايا علىفي مصر  التأكيد جرىو 
  .التنفسي الجهاز في صحية بمشكالت في اإلصابة الهواء

وجزر  بلدان في ِفرق النِّقاش الُمَركَّز فيكما حدث نفسه  قدرالب شاقُيطرح للن لم تغيُّر المناخ أن نالحظو 
  (.Romo, 2012a) الهادئ المحيط

 في التنمية في والتكنولوجيا العلوم دورب المتصلة والشواغل الموضوعاتن بي مقارنة 0 الجدوليستعرض 
أن أفضل السبل من المشاركين  العديد رأىفقد  ؛الموضوعاتوال تعارض هنا بين  .وتونس ومصر الجزائر

  .وعويةت برامج خالل منهو  المثال، سبيل على مصر، في ‘ج’ فيروسيال الكبد التهابلمعالجة 
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  الثالثة البلدان فيولوية ذات األ موضوعات العلوم والتكنولوجيا  :1 الجدول

 تونس مصر الجزائر الموضوع
استخدام التكنولوجيا زيادة   الصحة

الخدمات  قطاعفي 
 الصحية 

  االبتكارات في مجالزيادة 
 الصحة  بحوث

 التهاب الكبد من  الوقاية
 هوعالج ‘ج’ فيروسيال

 جودة خدمات تحسين 
 الرعاية الصحية 

  صولإمكانية و زيادة 
إلى  الصحية الخدمة

  اءلفقر ا

  تحسين نوعية الحمالت
 من الوقايةالرامية إلى 

)مثل  تهازيادة فعالي أجل
 التطعيم( 

  ظروف تحسين
 العامة ياتالمستشف

الصحية، كالمرافق )
وتدريب الموظفين غير 

 ( الوافي
  معالجة األخطاء الطبية 
  اآلالت المتطورة من

: الناحية التكنولوجية
استيراد قطع الغيار، 

 ،الخطأستخدام االو 
  واالعتماد عليها

  األمراض انتقال الحد من
التي تنتقل عن طريق 

يجاد  ،الدم عالجات وا 
 للسرطان

  الغذائياألمن تحقيق   زراعةال
  يةالزراعتنمية األراضي 

استصالح األراضي )
 ( ةياو الصحر 

  االبتكارات زيادة
واستخدامها  التكنولوجية

نتاج )مثل الربط اإلفي 
بين بحوث الروبوتات 

 الري الحديث(  وطرق
 وراثيالتحسين ال 

 البلحلمحاصيل 

  مع : األمن الغذائيتحقيق
 التركيز على االستدامة 

  البحوث التشاركيةتنفيذ 
 الزراعية

  المياهالمحافظة على، 
 الوصول المستدام إليها و 

  الحد من استخدام المياه
 في إنتاج الغذاء  الملوثة

  اتالصناعتعزيز 
 لزيادة اإلنتاج  الزراعية

  األمن الغذائيتحقيق 
  التركيز على بحوث

 المحاصيل* 
  الريبحوث 
  من  ،نقل المعرفةزيادة

إلى  األبحاثمختبرات 
 حقول المزارعين 

  مخاوف بشأن
في  االستثمارات األجنبية

المحاصيل الزراعية التي 
وال تسهم في البيئة لوث ت
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 تحقيق األمن الغذائي 

ال  ،هاومستوردي ثمار البلح منتجي أكبر من البلدين كالو  .وتونس زائرالج اقتصادات في مهمةالبلح  محاصيل* 
  .النور دقلة نوعِسّيما 

 تونس مصر الجزائر الموضوع
دعم طويل األمد لمجانية   تعليمال

المدارس في ) التعليم
تحسين و  ،والجامعات(

 ،القراءة والكتابةبمعرفة ال
ا في المناطق خصوص  

 الريفية 
  قنيتالتدريب الأهمية 
  تطوير ثالث شبكات من

 علوم الفيزياءخبراء 
  خريجي الدفعة األولى من

  يةالعلمالصحافة 

  على تشجيع األطفال
، والتغلب مو االهتمام بالعل

من على األزمة الراهنة 
 التعليم  انخفاض مستوى

  من تغيير نهج التدريس
 القمة إلى القاعدة

  التدريب التقنيأهمية  
  مهارات تواصلتطوير 

 حثين البا

  إصالح التعليم وزيادة
 م و االهتمام بالعل

  من تغيير نهج التدريس
 القمة إلى القاعدة

  من  الوضع الراهنتغيير
إلى فقط العلماء  وصول

 المعرفة 
  لمعلمين ا لتدريبالحاجة

 باستمرار 
  مدن المعرفةتطوير 

الموجودة مماثلة لتلك ال
نيويورك، و في لندن، 

طوكيو بمساعدة و 
 فرصل يتدو صندوق 
 االستثمار

البنية 
 الصناعة/التحتية

 وربط النقل تحسين ،
المناطق بالمناطق الريفية 

 ،ترامباستخدام الحضرية )
 ( مثال  

  تعزيز البنية التحتية
  التصاالتل
  التقنيات زيادة استخدام

 تصنيع الفي  الحديثة
  زيادة التركيز على

 السياحةصناعة 
 التكنولوجياب الستعانةبا

  ت في الخدماتعزيز
  المناطق الريفية

  المتعلقة  البحوثزيادة
  الصناعةقطاع ب

  ونظم ، الجسوربناء
  قنوات الصرفو  ،الري

  الشرب لسكان  مياهتوفير
المناطق النائية، وتنظيف 

 الممرات المائية 
 االفتراضي العمر طالةإ 

 ؛لبنية التحتيةل
على المدى  هاستخدامال

  الطويل
 التقنيات تخوف من 

يصعب ي الت الباهظة
  هاإصالح
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 تونس مصر الجزائر الموضوع
على منصب  يقو تركيز   طاقةال

زيادة االعتماد على 
 ،مصادر الطاقة المتجددة

إضافة لالعتماد على 
وعلى الغاز الصخري، 

المدن الذكية التي تستخدم 
المتجددة الطاقة مصادر 

 والطاقة النووية 
 معايير التدقيق  تطبيق

  الدولية
 بكات زيادة تغطية ش

 الكهرباء الذكية 

  على  محدودتركيز
زيادة االعتماد على 

مصادر الطاقة 
كأبحاث ) المتجددة

الطاقة الشمسية وزيادة 
تطبيقات الطاقة 

على سبيل  ،النظيفة
  (المثال

  صولحالعدم معالجة 
على كافي الموثوق و ال
 لوقود والغاز والكهرباء ا
  هدف االتحاد الوطني

 2131 في عام للطيران
من  ٪21استخدام هو 

الوقود العضوي في 
 الطائرات 

  على زيادة محدود تركيز
مصادر االعتماد على 

كأبحاث ) لطاقة المتجددةا
أبحاث و  ،الطاقة الشمسية

سيارة تعمل بالطاقة 
على ، هاوابتكارات الشمسية

البحوث و  (،سبيل المثال
االمتناع و  ،االممولة ذاتي  

تصدير األلواح  عن
ا محلي  الشمسية المجمعة 

 هااستخدام من أجل

اإلنترنت ووسائل 
 اإلعالم

  وعرض  سرعةالزيادة
لشبكة النطاق الترددي 

التجارة لدعم  ؛اإلنترنت
والسياحة والتعليم 
  والخدمات المدنية

  وسائط تطوير تطبيقات
  االتصال

  خريجي الدفعة األولى من
  يةالعلمالصحافة 

  زيادة عدد البرامج العلمية
 ( )خاصة لألطفال

  زيادة تغطية شبكة
 تها،اإلنترنت وسرع

الخدمات العامة عبر و 
 واالقتصاد ،اإلنترنت

 بشكل عام 
  تعزيز دور وسائل

في نشر المعرفة  اإلعالم
العلوم مجال حول 

زيادة والتكنولوجيا )مثل 
 ،جذابةالالبرامج عدد 

وتعزيز الروابط بين 
وسائل اإلعالم 

  (والجامعات
  برامجالتحديث البيانات و 

عفا عليها الزمن التي 
على مواقع اإلنترنت 

 ووسائل اإلعالم األخرى 
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 تونس مصر الجزائر الموضوع
االبتكارات التكنولوجية في   بيئةال

 مجال الصيد 
  مياه البحر  تحليةأبحاث 
  التلوثالحد من  
  زيادة الجهود الرامية

البيئة على ظ الحفل
حل مثل  ،تهاوحماي

معضلة بناء السدود التي 
 لها آثار بيئية واجتماعية 

  إعادة التدوير 

  الحد من تلوث الغذاء   الماء تلوث معالجة
خاصة  ،الهواءو  األرضو 

مع مراعاة  ،في الجنوب
أزمة عمال الصرف 

 الصحي الحالية 
  إعادة زيادة الرغبة في

 النفاياتال ِسّيما ، تدويرال
، والغذائية الصناعية

المزيد من المواد تدوير و 
إلى المعادن باإلضافة 

 والبالستيك 
  بأبحاث االهتمام

من البعد، االستشعار 
والبحوث المتعلقة  ،والفلك

 اوتأثيراته بتغيُّر المناخ
 والحيوانات  البشرعلى 

  مد جسور الرغبة في
بين الجامعات  التعاون

اإلقليمية ومعاهد البحوث 
موضوعات التي تربطها 

اجتماعية واقتصادية 
)مثل  ةومناخية مشترك

ناخ البحر المتوسط، م
والدين، وارتفاع معدالت 

 البطالة بين الشباب( 

 

 طبيعةو القطاعات تجسير الفوارق بين إمكانية وسيلة إلظهار وهي  ،قطاعكل  أولويات التالية األقسامتلخص 
  .القطاعات والبلدانمتماثلة في كل المصالح ومجاالت العمل  ، رغم أنقطاع كل بها قومي التي األدوار
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  القرار صانعي أولويات

 تعزيز مثل ؛الفصل هذا من األول الجزء في المذكورة تلك مع القرار صانعيمجاالت تركيز معظم تتطابق 
صالح التحتية، والبنية العصرنة،و  ،والجودة ،الصحة  اتحدي   القطاع هذا يواجه ذلك، ومع .وغيرها ،التعليم وا 
  :تشمل التي ،وكمةالح قضايا معالجةوهو  اإضافي  

 الالمركزية  

  اإلنفاقو  ،الكافي التمويلتدبير  
  على النحو المناسب ورصدها تنفيذها ضمانو  ،الوطنية والتشريعات السياساتوضع  
 طبيقيةالت والعلوم االبتكار تشجيعل ؛والصناعة التنمية احتياجاتب مو العل وربط ،الفكرية الملكية حقوق  
 بالمخدرات المتعلقة والقضايا ،والجريمة ،الفساد مكافحة  
 المواهب واستقطاب ،الهجرة إدارة  
 دارة ،المعرفة نقل نيتمك   جيدة للمعارف. وا 

 ،مخاطبتها يةالسياس لحاالمص أصحابعلى ينبغي و  ،ةكمو بالحمتعلقة أخرى  آراءمعرفة ل الثاني الفصل انظر
  .الجميع مشاركة وتسهيل لحكوميةا الدوائر بين التنسيق مثل

  والباحثين يناألكاديمي أولويات

ذات األولوية  لتنميةغراض األالعلوم والتكنولوجيا تسخير  مجاالت بأن والباحثين يناألكاديميفي ظل إقرار 
صالح التحتية، البنية تشمل  بارزة اأنهيجد المشاركون  لم ،اإلعالم وسائلو  ،اإلنترنتخدمة  وتغطية التعليم، وا 
  :المجاالت التالية مثل

 بعد نم والجراحة ،الوراثية والهندسة ،السرطان أبحاث على تونس فيهناك تركيز قوي  :الصحة. 
 تلوث) التلوث يسببها التي األمراضمن األمراض، و  الوقاية على ومصر الجزائر فيوينصب التركيز 

  .(لخإ المياه، وتلوث التنفسي، الجهاز وأمراض األغذية،

 مثلمنتجات غذائية  على خاص بشكل والتركيز .تقنياتهاو  هابحوثو  ،هاساليبأل مستدامةالتنمية ال :الزراعة 
 .كذلك الريو  ء،الصحرا زراعة وعلى ،واللحوم والحليب والشعير القمح

 صخريال غازال ذكرورد و  .الشمسية الطاقة مثل ،البلدان جميع في المتجددة الطاقة مصادر :الطاقة ،
الطاقة النووية ل السلمية تخداماتالسوا   .الجزائر في أيض 

 ا يمكنو  .القطاع هذا تركيزتحتل بؤرة  التدوير إعادة وأساليب ،تغيُّر المناخأن يبدو  :البيئية القضايا  أيض 
 تها تحلي مثل ؛المياه مشاريع على العملتضمين 

 تكنولوجيا تطويرب اهتمام هناكو  .الجزائر في الكونيات علم ركِ ذُ و  تونس، فيورد ذكره  :الفلك علم 
  .البصرية األلياف
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ا االجتماعية والعلوم التجارةكر جاء ذِ  ،تونس فيو   النانو تكنولوجيا كانتو  .العمل مجاالتبين  أيض 
  .في مصر خاصة أهمية ذات الحيوية والتكنولوجيا

  اإلعالم وسائل أولويات

 الفصل، هذا فيآنف ا  المحددةو ا تقريب   األولوية ذات لوجياوالتكنو  العلوم موضوعات جميع اإلعالم وسائل تغطي
  :مثل الناس، حياة على كبير تأثير لها التي الجوانبعلى  أكثرمنصب  تركيزها ولكن

 والمعدية المزمنة األمراضعالج  وكذلك ،األمراض من والوقاية ،التغذية :الصحة.  

 األسماك تربية تضمنوي ،الغذائي األمن :الزراعة.  
 (سكنم على والحصول ،البناء) السكن :التحتية البنية.  
 والتلوث ،والمياه ،والقمامة ،تغيُّر المناخ :البيئية القضايا.  
 المتجددة الطاقةمصادر  :الطاقة.  
 الجديدة واالتصاالت المعلومات توتكنولوجيا ،سرعات اإلنترنتزيادة و  ،يةالعلم الصحافة :اإلنترنت.  
 الحديثة التدريس أساليب على التركيز مع عليم،الت إصالح :التعليم.  

ال ِسّيما  ،والتكنولوجيا العلوم في الحديثة االكتشافات تغطيةإلى  الجزائر، في خاصة ،اإلعالم وسائلتميل 
 العلوممعارض  في ابالده مشاركة مثل العلمية، األحداث تغطي أنها كما .الدولية واالبتكارات جديدةال تطبيقاتال

نجازات الدولية، المؤتمرات أو ولوجياوالتكن   .تكريمال واحتفاالت ،واالبتكارات ،العلماء وا 

نجازات الحكومة جهود تدور حول التيباألخبار  اخاص   ااهتمام   هناك أن نو الصحفي ذكر ،مصر فيو   في هاوا 
  .والتكنولوجيا العلوممجال 
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  :مثل الناس، حياة على كبير تأثير لها التي الجوانبعلى  أكثرمنصب  تركيزها ولكن

 والمعدية المزمنة األمراضعالج  وكذلك ،األمراض من والوقاية ،التغذية :الصحة.  

 األسماك تربية تضمنوي ،الغذائي األمن :الزراعة.  
 (سكنم على والحصول ،البناء) السكن :التحتية البنية.  
 والتلوث ،والمياه ،والقمامة ،تغيُّر المناخ :البيئية القضايا.  
 المتجددة الطاقةمصادر  :الطاقة.  
 الجديدة واالتصاالت المعلومات توتكنولوجيا ،سرعات اإلنترنتزيادة و  ،يةالعلم الصحافة :اإلنترنت.  
 الحديثة التدريس أساليب على التركيز مع عليم،الت إصالح :التعليم.  

ال ِسّيما  ،والتكنولوجيا العلوم في الحديثة االكتشافات تغطيةإلى  الجزائر، في خاصة ،اإلعالم وسائلتميل 
 العلوممعارض  في ابالده مشاركة مثل العلمية، األحداث تغطي أنها كما .الدولية واالبتكارات جديدةال تطبيقاتال

نجازات الدولية، المؤتمرات أو ولوجياوالتكن   .تكريمال واحتفاالت ،واالبتكارات ،العلماء وا 

نجازات الحكومة جهود تدور حول التيباألخبار  اخاص   ااهتمام   هناك أن نو الصحفي ذكر ،مصر فيو   في هاوا 
  .والتكنولوجيا العلوممجال 
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 ،هاونشرالمعلومات  إليجاد المستخدمة القنوات : الفصل
 قطاعالوفق  القدرات، بناء واحتياجات

 لنشر المفضلة والقنوات ،األدلةإلى  للوصول استخدامها المفضل المعلومات مصادر في الفصل هذايبحث 
 مقابل العالمي الصعيد على هاانعكاساتو  ،القدرات بناء احتياجات عرض يتم ذلك، بعدو  .القطاعوفق  األدلة

  .والتكنولوجيا مالعلو مجال  في قليميةاإلالفوارق 

  قطاعوفق ال هاونشر  والتكنولوجيا العلومفي مجال  المعلومات إيجاد مصادر

اإلعالم المسموع وسائل و اإلنترنت، في األساس شبكة العلوم والتكنولوجيا المعلومات في مجال مصادر تشمل 
عند  ‘السمعةطيب ’أو  ‘ثقةير بالجد’تعبيرات مت خدِ استُ  ،في كثير من الحاالتو . واللقاءات وجه ا لوجه والمرئي،

العلوم المعلومات في مجال عند البحث عن اللجوء إليه ن و المشاركالمصدر الذي يفضل  نوع اإلشارة إلى
 . التنميةوضع السياسات و لمعلومات الرامين إلى تعزيز الللمنظمات أو األفراد ذو أهمية هذا و والتكنولوجيا. 

 .للمعلومات كمصدر ‘المعرفة الشخصية’ذكروا  لمصالح السياسيةا أصحابأن  ظحِ و ل وتونس، مصر فيو 
 ,SciDev.Net (Romoبواسطة شبكة  عالمية استقصائية دراسةُجِمعت من خالل  التي البياناتيؤكد  هذاو 

2012b)، ذلك يعنيه ما .معلوماتهمل ولاأل مصدرباعتبارها ال المعرفة الشخصية العينة أفرادأكثرية صنَّف  حيث 
تكون قد  والتي ،معمله بمجال الصلة ذات المعلومات أو األخبار خالصة بانتظاميطالعون  القرار صانعي أن هو

  .الحق ا معينة لسياسة مفيدة

 مثل ؛بدرجة أكبر الجديدة واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا قنوات على اإلعالم وسائلفي  المشاركونعتمد وي
ويبدو  .على اإلطالق المصالح السياسية أصحاب مجموعة هاتذكر  لم تيال، على االنترنت االجتماعية الشبكات

ا اإلعالم قطاعأن   .هذه الوسائل تنشرهبتدقيق ما باستمرار؛ وسائل اإلعالم األخرى ه مقارنة بئيقوم بتقييم أدا أيض 
 المجالتوريات و الد مثل ؛لمعرفةل الرسمية المصادر على أكثر يثوالبح األكاديمي القطاع في دونالموجو ويعتمد 
  .العلمية

لنهج  اانتشار   وجدنا ،والتكنولوجيا العلومفي مجال  المعلومات لنشر المستخدمة المصادر بتحليل قمنا عندماو 
ا وجه ا لوجهاللقاءات   في همتقارير  نشر على والباحثين األكاديميينوبينما يركز  .في جميع القطاعات أيض 

 القنوات على اتسياسالو  اإلعالم وسائلفي قطاعي أصحاب المصلحة  يركز المتخصصة، المجالتالدوريات و 
  .أفضلبشكل  أوسعجمهور إلى  نو صلوبذلك ي عة،و طبمالالصحافة و  واإلذاعة التلفزيون مثل التقليدية

االقرار صانعو يستخدم  الجزائر، فيو  يستفيد و  أوسع، نطاق على الجمهورإلى  للوصول الفيديوملفات  أيض 
 لشبابعلى ا المعلومات، نشرفي نترنت على اإل االجتماعية الشبكات من مصر فيالسياسية  لحاالمص أصحاب
بشأن  لجمهورمع ا الحكومةمن غياب تواصل  مصرفي ن يمشاركالعديد من الومع ذلك، يشتكي  .باألخص

31



 

36 
 

 تطبيقات من مستمدة تخميناتمجرد  على تقوم سياساتال حولمعلومات الجمهور  أنوقد بلغنا  .التنمية سياسات
  .الوضع هذالتحسين  مجاال  هناك من الواضح أن و  ،اتالسياس

 يذوال ،ادولي   بها المعترف المجالت في النشر على عام بشكلينصب  متركيزهُوِجد أن  ،الباحثين حالة فيو 
الجهة تكون  قد تهماحكوم أن من الرغم على ،الجمهوروليس مع  دوليين شركاء مع لنتائجمشاركة ل البعضيراه 

  .المحلية المواهب ذبتتج وطنية علمية مجالتتأسيس في ن مكالتحدي ي ولكن .لألبحاثالممولة 

  .طالعهاتو كل مجموعة من المجموعات في البلدان الثالثة التي تستخدمها  المعلومات مصادر 2 الجدول يبين

 

 قطاعوفق ال المعلومات في مجال العلوم والتكنولوجيا مصادر :2 الجدول

 اإلعالم وسائل يثحوالبالقطاع األكاديمي  العام القطاع بلدال
  والخبراء العلمية المصادر  الجزائر

 والنقاش تشاورال 
 المعرفة الشخصية  
 اإلنترنت 
 بواسطة  المرسلة المعلومات

  الفاكس

 اإلنترنت  
 الكتب  :علميةال مصادرال

 أو والدوريات والتقارير
 المتخصصة  المجالت

 المعلومات شبكات 
 مثل، المتخصصة
 العمل وورشالمؤتمرات 

  اضراتوالمح
 والتلفزيون اإلذاعة  
 الدولي التدريب  
 على  االجتماعية الشبكات

  نترنتاإل

 مواقعال :اإلنترنت برع 
  وكاالتالو  خباريةاإل

 االجتماعية الشبكات 
  على االنترنت

 المنشورة  الدراسات 
 مقابالتالو  جتماعاتاال 

في  علمية شخصيات مع
 الدولية  البحوث معاهد

 حيةال تغطيةال 
 الجديدة اتالبتكار ل

 العلمية والمؤتمرات
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 وسائل اإلعالم يثحوالبالقطاع األكاديمي  القطاع العام بلدال
 اإلنترنت   مصر

  والمسموع اإلعالم المرئي
تقارير وسائل اإلعالم و 

 المكتوبة 
  مراكز اإلحصاءات الوطنية و

 ( مؤسسات حكوميةالبيانات )
 الدولية  تقاريرال 
 المعرفة الشخصية  
 في حل ثقة أشخاص م

 العالقاتمؤسسات مختلفة )
 الشخصية( 

 خاصة  ،اإلنترنت
 ة الوصولمفتوح المصادر

اإلنترنت، )مواقع  المتاحة
والمكتبات الحديثة، 

منافذ الوالوزارات، و 
 األكاديمية( 

  التدريب مصادر 
  واالجتماعاتالمؤتمرات  
 المجالت (Springer ،

، Science Directو
، PubMedو
 Googleو، Elsevierو

Scholar ) 

 ة مفتوح المصادر
 اإلنترنت على  الوصول

 الشخصية  العالقات
 )الخبراء والعلماء( 

  نظمات مالمنشورات
  العلمية

  وسائل اإلعالممصادر 
على القائمة تغطية ال)

أساس تقارير وسائل 
 اإلعالم األخرى( 

  ورسائل  الحكومةموظفو
البريد اإللكتروني من 

 ة يالحكومالمنظمات 
  ير الدولية التقار

 المتخصصة 

  وسائل اإلعالمتقارير   تونس
 والمجالت  دراسات الخبراء

  العلمية
 وثائقية الفالم األ 
  مواقع الشبكة : اإلنترنتعبر 
  اللقاءاتو األحداث العلمية  
  تبادل الزيارات 

 اإلحصائية  تقاريرال 
 والمواد المطبوعة  المكتبات 
  اإلنترنت 
 والمؤتمرات ،المحاضرات، 

 الدراسية واد مالو 
 الزيارات والمحادثات  تبادل

على مع العلماء )
الوطني الصعيدين 
 والعالمي( 

  قواعد البيانات 

 والمراجع  الدراسات 
  العمل الميداني 
 الرأي حول ، المسوح

 مثال  العام 
 والمواد  ،التلفزيون

الصحفية المكتوبة 
 والمسموعة 

 االجتماعية الشبكات 
  على اإلنترنت
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 األكاديمية المسارات وتشمل ،3 الجدول في في البلدان الثالثةللمعلومات أصحاب المصلحة  نشرسبل  ُتستعرض
  .األكاديمية وغير

القطاعوفق  المعلومات المؤثرة نشر وسائل :3 الجدول  

 وسائل اإلعالم يثحوالبالقطاع األكاديمي  القطاع العام بلدال
  الدولية تقاريرال  الجزائر

  عة والمرئيةالمسمو الوسائل  
 المؤتمرات 
 اإلنترنت  
 فالماأل  
  الرسائل القصيرة 

 العلمية المنشورات 
  (والعالمية الوطنية)

 واالجتماعات المؤتمرات 
  (الوطنية والعالمية)

 المواقع  :اإلنترنت عبر
 ،والمدونات ،المتخصصة

  االجتماعية والشبكات
 النشر  ققو ح قوانين 
 وثائقيةال فالماأل  
 المختلفة اإلعالم وسائل  

  والمسموع اإلعالم المرئي 

  الشبكات  :اإلنترنتعبر
 وموقع االجتماعية
 اإلنترنت 

  الصحافة المطبوعة 
 اإللكتروني البريد  
  الرسائل القصيرة 
 اإلعالنات*  

ال ِسّيما  :اإلنترنتعبر   مصر
  االجتماعية الشبكات

 المسموع اإلعالم  
 والصحف المرئي اإلعالم  

 ةالعلمي العمل ورش  
 اإلعالم وسائل  
 العلمية المجالت  
 والدولية المحلية المؤتمرات  
 اإلنترنت  

 والتلفزيون اإلذاعة  
  خاصة  :اإلنترنتعبر

  االجتماعية الشبكات
 صحافةال  
 اإلعالم وسائل تقارير 

  المكتوبة

  والتلفزيون اإلذاعة  تونس
 اإلنترنت  
 اإلخبارية والنشرات الصحف  
  الرسائل القصيرة 
 المباشر  الاالتص 

 في والنشر ،التقارير 
  العلمية المجالت

 المباشر االتصال  
 اإلنترنت  

 اإلنترنت  
 راديوال  
 تلفزيونال  
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  القطاع وفق القدرات بناء احتياجات

  :يةالسياس لحاالمص ألصحاب القدرات بناء احتياجاتتشمل 

 ةكمو الح مهارات:  

 والشفافية القطاعات بين التعاون تعزيز.  
 التنمية برامج تحسينإلى  تؤدي سياسات صياغة.  
 الضرورة وفق ،وتعديلها الدولية الممارسات أفضل استقدام. 
 السياسات لوضع متخصصين مع التشاور.  

 فرص توفير خالل من ،المثال سبيل على ا،وتعميمه الوصول إمكانية تحسين :المعرفة إدارة مهارات 
 أوسع نطاق على العلمية المعلوماتإلى الجمهور  وصول وتسهيل رف،االمع وتبادل باحثينللقاء ال
  .كذلك

 دارة  ،العلوم والتكنولوجيامجال  إدارة :التقنية المهارات   .ةكمو الحون ؤ وش األعمالوا 
 وتعزيز ،لجمهوربالنسبة ل وأسواقها الجديدة بالتكنولوجيات المتعلقة لمهاراتعلى ا :اآلخرين تدريب 

  .هجرة العقول عن فضال   األجنبية، المهاراتاستقدام  من الحد بهدف التخصص

  :للباحثين القدرات بناء احتياجات وتشمل

  المعلومات وتكنولوجيا ،العلوم مجال في أكثر المساهمة على المرأة تشجيع :جنسانيةاحتياجات 
  .واالتصاالت

  تقنيةاحتياجات:  
 التنمية احتياجاتب البحوث ربط كيفية.  
 العملية التطبيقاتمن أجل  البحوث تقييم.  
 الجديدةالتقنيات على ال ِسّيما  المستمر، التدريب.  
 دارة ،(األفراد إدارة ذلك في بما) األعمال إدارة  وكيفية ،(الفكرية الملكية حقوق أي) االبتكار وا 

  .البحثية الخطط صياغة
 األخالقية القضايا معالجة.  
  للنشرالمالئمة  الكتابة اتمهار.  
 هاواجتذابالبحوث تمويل مصادر  تحديد كيفية.  

 المتخصصين غير مع التواصل:  
 الجماهيري االتصال وسائللعرضها في  العلمية المعلومات تبسيط كيفية.  
 الحكومية وغير الحكومية المؤسسات مع البحثية الجهود مزامنة.  
 البحثية المؤسساتفي  ةيسياسال لحاالمص أصحاب عم عمل ورش لتشغيل الالزمة المهارات.  
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 العالقات شبكة تدعيم: 
 التميز ومراكز ،متخصصة شبكات تطوير.  
 الصلة ذات الفعاليات من وغيرها والمحاضرات المؤتمرات حضور.  

  :حول اإلعالم لوسائل القدرات بناءاحتياجات  دورت

  تقنيةاحتياجات:  

  ُّلالهتمام مثيرةو جذابة  بطريقة مو لعلا عنإعداد نشرات  كيفية متعل.  

 ومهارات الدقة على التركيز يشمل وهذا .االستقصائية الصحافةبما فيها  العلمية، الصحافة 
  .المقابالت إجراء

 كالرسوم المعلوماتية ،يةمالعل للصحافة الحديثة التقنيات استخدام.  

  اإلنجليزية اللغة متعلُّ  :احاجز   اللغةعندما تكون.  

إقامة  البعض واقترح .قطع ا مشكلة التقليدية اإلعالم وسائل في العلمية للصحافة مساحة وجود عدمتبر ُيع
  .للصحفيين تدريب؛ لتقديم يةإعالم مؤسسات مع ةكاشر  البحوث معاهد

 

  القطاع وفق المحليةو  العالميةفي الفوارق  تأمالت

 حولفي األساس  والتكنولوجيا العلومبحلية والعالمية االهتمامات الم بين الفوارق دارت الثالثة، البلدان في
  .والتدريب وااللتزام، الحكومي التخطيطو  الموارد،

 يتعلق ما :مصر في ،المثال سبيل على ؛العالمي السياق مع تشابه أوجهُوِجدت  العام، لقطاعوفيما يخص ا
 استخدام خالل من رهاباإل مكافحة :تونس وفي ؛والمياه ،المتجددة والطاقة ،واالتصاالت المعلومات بتكنولوجيا

  :وكانت أوجه االختالف .والتكنولوجيا العلوم

 بالمحيط العالمي مقارنة وشفافية كفاءة أقل أنه ُلوحظ :المؤسسات بين التواصل.  

  المشاركون ورأى .القرار صنع عملية فيعام بشكل  البحثية والمنظمات المدني المجتمععدم مشاركة 
ا   .تنفيذها وأ لسياساتاطبيق ت عدم أيض 

 التعليم إصالح غيابو  المنطقة، في العلمي البحث مجال في الفكرية الملكية حقوق جدية عدم.  

 ةالعالمي ياتالمستو  نم اوضوح   أقل الصحية الرعاية على التركيز :مصر في.  
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 والتكنولوجيا العلومجال م تاوتطبيق البحثية القدراتأن  تونس، في خاصة ن،و والباحث نو األكاديميوقد شعر 
 المشاركونأعرب  ،الجزائر فيو  .بحثيةال هاوأهداف هامصالحوحدة  من الرغم على الشمال،بدول  مقارنةمحدود 

ضعف  المشاركونر فسَّ  مصر، فيو  .هاومدى االستفادة من نتائج ،البحوث نوعية فيعن وجود فوارق كذلك 
 البيئةنظر ا لظروف  ؛والتمويل العزيمة،و  الرؤية الواضحة، نقصب دالبال في هاوتطبيقات البحوث مجالعلى  التركيز

  .العامة السياسية

المشتركة  مصالحتشابه ال من الرغم علىو  .العلومب التواصلهو  الرئيس رقاالف كان ،اإلعالم لقطاعوبالنسبة 
تصير  أن المستغرب من ليس ،اذهل .اتقريب  وجود  يةعلمال برامجلليكن  مفل ،تغيُّر المناخ مثل العالمي، المجتمع مع

 لفعاليات تغطية هناكوعندما يكون  .المستوى ورديئة ،محدودة والتكنولوجيا العلومفي مجال الموضوعات  تغطية
  .الشمال فيهم رائنظ عن مختلف بشكللها  ونستجيبي القرار صانعي أنب شعوريسود  ية،علم

 الفئات لبعض خاصة المتقدم، العالم مع مقارنة المنطقة في تالمعلوماإلى  الوصولمشكلة ُأثيرت  ،وفي الختام
  .والنساء المهمشة
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المشاركين قائمة : المرفق
  الجزائر

 منظمةال الوظيفي المسمى النوع االسم
  المتجددة اتالطاق تطوير مركز أول  باحث أنثى سحنون فتيحة
 اإلعالم في البحث مركز) CRIST  باحث ذكر  لعالوي بالل

  (والتقني العلمي
 المتجددة  اتالطاق تطويرمركز  أول  ثباح أنثى  بن دايخةهيبة و 

  تلفزيون الشروق صحفي  ذكر  دباريفيروز 
 جمعية البيئة والسياحة، بومرداس   مدير ذكر الشاوش علي السيد
 السياسية للعلوم العليا الوطنية المدرسة أستاذ  ذكر بوعمامةزهير 

 البيئة لحماية Arez جمعية  مدير ذكر إياد أبو ريدة
ية للبحث اتعو وكالة الموضال) ATRST  مديرة أنثى  ةخليف فايزة

  في العلوم والتكنولوجيا(
)المعهد الوطني للبحوث  INRAA باحث  أنثى  يطا جميلة

 الزراعية( 
 (الجزائرية للمرأة الوطني االتحاد) UNFA المجلس الوطني  ةعضو  أنثى  موسى فتيحة

عهد الوطني للبحوث )الم INRAA رئيس قسم  أنثى تازكا حميدة 
 الزراعية( 

 الشروق أون الين  صحفي  ذكر  ركابمنير 
 مستقل  صحفي علمي وصيدلي  ذكر لباز حواس ال

ية للبحث اتعو وكالة الموضال) ATRST  مدير ذكر  بادعموسى 
  في العلوم والتكنولوجيا(

 الجزائر جامعة أستاذ  ذكر  زغيدي لحسنمحمد 
 الجزائر جامعة ياستشار  ذكر  نسيبأحمد 

  كلية الطب، جامعة الجزائر أستاذ مساعد أنثى  ربيعة غانم
 اإلعالم في البحث مركز) CRIST باحث مهندس أنثى  بّسةرحمة 

 ( والتقني العلمي
 رعاية الطفولة  جمعية مجلس إدارة  ةعضو  أنثى جيماهيكريمة مهدي 
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 مصر

 منظمةال المسمى الوظيفي النوع االسم
الفوتونات ومدير مركز  ،أستاذ ذكر  عبية صالح

 والمواد الذكية 
 لعلوم والتكنولوجيا لمدينة زويل 

 الجامعة األمريكية في القاهرة  مكتب نقل التكنولوجيا  ،مدير ذكر  الليثيأحمد 
 الجامعة األمريكية في القاهرة  مشارك لألبحاث العميد ال ذكر يهاب عبد الرحمن إ
 مؤسسة تكاتف  مدير استراتيجي  ذكر يمن شحاتة أ

البحوث وأستاذ الصحة  ةمدير  أنثى سميرة عزت 
 العامة 

 طفال األمستشفى سرطان 

، Ennow.Net رئيس تحرير ذكر خالد محمد غانم 
ومؤسس جمعية البيت 

األخضر، وأستاذ بجامعة 
  األزهر

Ennow.Net  

 جمعية البيت األخضر 

 جامعة األزهر 
 صحيفة األخبار  في صح ذكر حازم بدر 

ومنتج  مستقلة تلفزيون باحثة أنثى أميرة إسماعيل 
 الخارجي التصوير فني

 ةبليل لإلنتاج واالستشارات اإلعالمي

هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات  ، مكتب الملكية الفكرية مدير ذكر  يمحمد حجاز 
(ITIDA ) 

لزراعية والنظم أستاذ الهندسة ا ذكر  يمحمد الجند يعبد الغن
 البيولوجية 

 جامعة عين شمس 

ومدير مركز  مساعد أستاذ ذكر محمد عبد المطلب 
 تقنية النانو 

 جامعة النيل
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 مصر

 منظمةال المسمى الوظيفي النوع االسم
الفوتونات ومدير مركز  ،أستاذ ذكر  عبية صالح

 والمواد الذكية 
 لعلوم والتكنولوجيا لمدينة زويل 

 الجامعة األمريكية في القاهرة  مكتب نقل التكنولوجيا  ،مدير ذكر  الليثيأحمد 
 الجامعة األمريكية في القاهرة  مشارك لألبحاث العميد ال ذكر يهاب عبد الرحمن إ
 مؤسسة تكاتف  مدير استراتيجي  ذكر يمن شحاتة أ

البحوث وأستاذ الصحة  ةمدير  أنثى سميرة عزت 
 العامة 

 طفال األمستشفى سرطان 

، Ennow.Net رئيس تحرير ذكر خالد محمد غانم 
ومؤسس جمعية البيت 

األخضر، وأستاذ بجامعة 
  األزهر

Ennow.Net  

 جمعية البيت األخضر 

 جامعة األزهر 
 صحيفة األخبار  في صح ذكر حازم بدر 

ومنتج  مستقلة تلفزيون باحثة أنثى أميرة إسماعيل 
 الخارجي التصوير فني

 ةبليل لإلنتاج واالستشارات اإلعالمي

هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات  ، مكتب الملكية الفكرية مدير ذكر  يمحمد حجاز 
(ITIDA ) 

لزراعية والنظم أستاذ الهندسة ا ذكر  يمحمد الجند يعبد الغن
 البيولوجية 

 جامعة عين شمس 

ومدير مركز  مساعد أستاذ ذكر محمد عبد المطلب 
 تقنية النانو 

 جامعة النيل

 

39



 

44 
 

 تونس
 منظمةال المسمى الوظيفي النوع االسم
 صحيفة الشروق   صحفي ذكر  خليفة المهدي

 اإلذاعة التونسية   صحفي ذكر  بلهوشحاتم 
الجمعية التونسية لمساعدة ضحايا األخطاء  ئيس ر  ذكر  عصام العمري

 الطبية 
 جمعية السرطان   ةرئيس أنثى  روضة زروق

 مدينة العلوم  م عالِ  ذكر  نسيبرياض بن 
 وزارة البيئة  صحفي ملحق ذكر  بن يوسف سليمان

 رئيس مجلس الوزراء مندوب   مندوب ذكر  فرج العامري
 التونسي )محطة تلفزيونية( الحوار   صحفي ذكر  الصحبي فرج

 وزارة الزراعة   مندوب ذكر  ياتفيفالشاذلي 
  إف إمالجوهرة راديو   صحفي ذكر  عويدانطارق 

 مدينة العلوم   ةمندوب أنثى  روضة السالمي
 المتوّسط قناة  مندوب ذكر  نبيل علي

 مدرسة  أستاذ  ذكر  محسن محمد
 ةمجلة الصح  ةصحفي أنثى  قشبتيهيال 

  اءأطفال علم رئيس  ذكر  جعفر حسن
 التلفزيون الوطني   صحفي ذكر  أيمن بلحاج سالم

 نباء وكالة تونس إفريقيا لأل  صحفي ذكر  غازي المبروك
 تونس في الوطني الزراعي المعهد أستاذ مساعد  ذكر  محمديناصر 

 وزارة الصحة   ةمندوب أنثى ماريفتيحة لع
 وزارة النقل   ةمندوب ىأنث  الوسالتيمسعودة 

 وزارة الشؤون االجتماعية   ةمندوب أنثى  هدى رمضاني
 معهد اإلدارة  باحث تنمية اقتصادية  ذكر  غسان خميس

 معهد التكنولوجيا  أكاديمي  ذكر  فجالمحمد 
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موتُ  والتقييم، للاصد SciDev.Net موقع باانمج من جزًءا السلسلة  االعتماد على تعميم خبصوص قي مة اودروسً  معارف قدِ 

 .علمية ثقارفة بناء وعند التنمية، وباامج السياسات، وضع عملية يف دلةاأل

 .الفقا من واحلد التنمية جماالت يف والتانولوجيا العلم ابستخدام مهتم شخص أي املنشورات جتتذب أن ينبغي
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