
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  ة منالجلسة المتخصصة الثا

 19-في حقبة ما بعد كوفید 2030تسریع التقدم على مسار خطة عام لالعلم المفتوح: بوابة 

 ) جلسة افتراضیة( بتوقیت بیروت 10:00-11:30، الساعة 2021آذار/مارس  31األربعاء، 

 معلومات أساسیة والھدف من الجلسة

معروفاً   العلمیة  بات  المعرفة  مجاالت  في  جمة  عوائق  تواجھ  العربیة  المنطقة  أن 
االستثمارات  مردودات  استدامة  على  ملموس  وبشكل  سلباً  تؤثر  والتي  والتقنیة 
اإلنمائیة والمجھودات الضخمة التي تبذلھا المنطقة.  وقد أًطلقت عدة نداءات مراراً  

منتدیات اإلقلیمیة والدولیة تدعو للتغلب على تلك  وتكراراً في العدید من التقاریر وال
ن المحددات والقیود المحیطة بالعلم المفتوح ھي من األسباب الرئیسیة إ   المعوقات.

قد وسمت بأنھا    التنمیة المستدامةوبما أن أجندة    لصعوبة التغلب على ھذه الفجوة.  
ولذ حیویة.   العلم"یمسي ضرورة  "إنفتاح  فإن  العلوم"  تقدم  "أجندة  إحراز  فإن  لك 

ملموس في تنفیذ أجندة العلم المفتوح في المنطقة العربیة یساھم بصورة كبیرة في 
التسریع بالنھوض باألھداف اإلنمائیة المستدامة ما بعد جائحة كورونا في المنطقة 

 . 2021-العربیة، وھو الموضوع الرئیسي للمنتدى العربي للتنمیة المستدامة
الرئیسي الھدف  والنھج   یرتكز  االستراتیجیات  أفضل  مناقشة  على  الجلسة  لھذه 

دافع رئیسي   بمثابة  العربیة وھي  المنطقة  في  المفتوح  العلم  أجندة  لتطویر  الجدیدة 
وبوابة لتحقیق أھداف التنمیة المستدامة.  وسوف تتناول الجلسة المداوالت العالمیة  

تدعم   التي  والممارسات  والمبادئ  القیم  بشأن  المفتوحواإلقلیمیة  وتبرز    العلم 
الجلسة  ستناقش  كما  العرب.  المصلحة  أصحاب  من  والخبرات  المستفادة  الدروس 
االتجاھات والنھج االستراتیجیة مع احتماالت تعزیز التعاون اإلقلیمي والدولي في  

 المستدامة.  التنمیةضمن اإلطار الشامل لتحقیق أھداف  العلم المفتوح

 المقترحة: محاور النقاش 
تحقیق   .1 منھجیات  في  نوعیة  نقلة  المفتوح  العلم  یقدم   التنمیة أھداف  كیف 

التي تواجھ المنطقة العربیة في ھذا    التحدیات  والمساعدة في مجابھة  المستدامة
 الخصوص؟ 

المسؤولیات  .2 ھي  ما  المفتوح؟  العلم  مجال  في  المصلحة  أصحاب  ھم  من 
الناجزة في مجال العلم    لتیسیر مشاركتھموالحقوق والنماذج واألسس الالزمة  

 على األصعدة الوطنیة واإلقلیمیة والدولیة؟  حالمفتو
أنحاء   .3 كافة  في  العلمیة  المعرفة  ونشر  إنتاج  تیسیر  المفتوح  للعلم  یمكن  كیف 

یخص العلم   ما   في  ماھي التدابیر العملیة الملموسة  المنطقة وفي العالم أجمع؟
 المفتوح والبیانات المفتوحة؟ 

 میّسر النقاش 

مدیر مكتب الیونسكو اإلقلیمي للعلوم في  ،  السید غیث فریز 
  القاھرة ،  الدول العربیة 

 المشاركون في حلقات النقاش 

، وزیر التعلیم  محیي الدین طوق معالي السید   •
، المملكة األردنیة  األسبق العالي والبحث العلمي  

 الھاشمیة 

، مدیرة البرامج، مدیریة  لیلى الموسوي   السیدة  •
 الثقافة العلمیة، معھد الكویت للتقدم العلمي 

عضو اللجنة االستشاریة  ،  عصام خمیس   السید  •
 جمھوریة مصر العربیة للعلم المفتوح بالیونسكو،  

الرئیس والمدیر التنفیذي،    ، افرام   ھ السید نعم  •
 الجمھوریة اللبنانیة إندفكو لالستشارات،  
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 العربیة واإلنجلیزیة  اللغات:

 
 

https://unesco-org.zoom.us/j/94955864558

