
أكادیمیة فلسطین ودورھا في تعزیز البحث العلمي واالبتكار    
صندوق العلوم الوطني   

البحث العلمي واالبتكار في تحقیق التطور والتنمیة المستدامة 

فائق حسین 
أكادیمیة فلسطین للعلوم والتكنولوجیا         

 فلسطين- رام اهللا 2010 أيار 16



q     ن ویحركھا     العلوم والتكنولوجیا واالبتكار منظومة تعتمد مؤسسات فاعلة ومتخصصی
.الدعم الوطني الذي یركز على األولویات الوطنیة   

q ن جھات     دول العالم المتقدمة أسست صنادیق دعم متخصصة، رفدت ھذه الصنادیق م
 االقتصادي     وطنیة عدة وكان محورھا التشبیك ما بین قطاع البحث والتطویر والمحرك      

.المجتمعي من قطاعي الصناعة والخدمات  

q    على  تعزز دور الدول المتطورة والدول المتحولة نحو التطور عندما اعتمدت 
 بنفس الوقت    مصادرھا وتمكنت من توفیر التشریعات التي تشجع وتعزز التعاون الوطني  

.شریةالذي تعزز اإلدارة السلیمة للموارد الوطنیة وعلى رأسھا الموارد الب   

q   الموضوع أھمیة قصوى  إیالء فلسطین لدیھا من الحافز ما یوجب على صانع القرار 
. ناخاصة ونحن نسعى لبناء مؤسسات الدولة واالعتماد قدر اإلمكان على ذات  

العلم والتكنولوجیا واالبتكار في بناء الدول وتطویرھا      



q      أسوة بكثیر من  مبادرة أكادیمیة فلسطین للعلوم والتكنولوجیا بإنشاء صندوق العلوم
.األكادیمیات العلمیة في دول العالم المتقدم  

q    خالل الدراسة التي نفذتھا   2002-2001 المبادرة تم اإلجماع علیھا في العام 
بمشاركة معظم    )  واقع، معوقات وفرص   –البحث العلمي في فلسطین    (األكادیمیة 

المؤسسات المعنیة بالعلوم والتكنولوجیا واالبتكار    

q   التعامل  الھدف األساس من إنشاء صندوق العلوم ھو إیجاد تمیل وطني موجھ لدعم 
مو االقتصادي  مع األولویات الوطنیة التي تعم النمو العلمي والمجتمعي من خالل الن

.وتقلیل تبعیة المجتمع على الغیر 

q     الجراء   مصادر الصندوق وطنیة ودولیة وھو مستوعب یوفر الدعم المالي المطلوب 
بتكار عمادھا   البحث والتطویر مع التركیز على بناء قاعدة صلبة للبحث والتطویر واال       

. الموارد البشریة والبني التحتیة المؤھلة 

صندوق العلوم للبحث العلمي واالبتكار   
“العلم واالبتكار لتطویر المجتمع     ”



األھداف
q    ع الفلسطیني   تفعیل حركة البحث العلمي واالبتكار وربطھا في تحسین وتطویر المجتم

. بشكل عام، والمؤسسات الفلسطینیة، على وجھ الخصوص  

q  بتكار لتعزیز  تشجیع إنتاج المعرفة المصاحبة للبحث العلمي بنشر نتائج البحث واال
. االستفادة من تراكمیة البحث العلمي واإلبداع 

q   تركة التي  ربط القطاع الخاص مع المؤسسات البحثیة من خالل دعم المبادرات المش
.تتناول القطاع الخاص واحتیاجاتھا      

q   ي عملیة  التشبیك ما بین المؤسسات البحثیة والباحثین وإشراك ھذه المؤسسات ف
.إعداد اإلستراتیجیات الوطنیة 

q البحث العلمي واالبتكار وتحفیز المؤسسات المعنیة على االنخراط في    " ثقافة " بناء
تخفیف من أثر  حركة البحث العلمي أو التعامل مع البحث العلمي كونھ یشكل األساس لل 

  .المشاكل التي تواجھ المجتمع بكافة قطاعاتھ 

صندوق العلوم للبحث العلمي واالبتكار   
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 الھیئة-مقترح إدارة صندوق العلوم  

عدد األعضاء مؤسسات مشاركة

8 مؤسسات التعلیم العالي في القدس، الضفة الغربیة وقطاع غزة

4 نقابات واتحادات المعنیة 

3 مؤسسات حكومیة

3 مؤسسات أھلیة

1 أكادیمیة فلسطین للعلوم والتكنولوجیا



 مھام الھیئة–مقترح إدارة صندوق العلوم  

q  ،العمل على ومتابعة تحقیق مجموعة األھداف التي وضعت للصندوق

q     لویات في المساھمة في تطویر إستراتیجیات تتعلق بالعلم واالبتكار وتحدید األو
المجاالت المختلفة، 

q   لویات الوطنیة  دراسة الطلبات المقدمة لمنح الصندوق لتمویل أبحاث علمیة تعتمد األو
واعتماد المشاریع المستوفیة للشروط،   

q     زمة ،مراقبة الوضع المالي واإلداري للصندوق والعمل على ردفھ بالموال الال

q    ف لھذه  الموافقة على تعیین المحكمین للمشاریع البحثیة والبت في آلیات الصر
المشاریع،

q  ،الموافقة على تعیین أعضاء لجنة التحریر من مجلة العلوم واالبتكار

q  ،الموافقة على سیاسة النشر في مجلة العلوم واالبتكار

q     یا واالبتكار، الموافقة على اختیار الفائزین بجوائز األكادیمیة للعلوم والتكنولوج



تطور المبادرة   –مقترح إدارة صندوق العلوم  

 مقترح الصندوق خالل دراسة واقع البحث العلمي في فلسطین – 2002
لوجیا  مرسوم الرئاسة الذي یحدد دور المؤسسة ومن ضمنھ دعم العلوم والتكنو– 2004
.واإلبداع
تحاد  دراسة تطور البحث العلمي وآلیات دعمھ والتشبیك ضمن إطار مشروع اإل– 2006

 2009والذي صدر عنھ التقریر النھائي في العام ) ESTIME(دول البحر المتوسط -أالوروبي
.   واشتمل على شرح للمبادرة

 

دیمي  عرض لمبادرة الصندوق في الیونسكو ضمن اجتماع برنامج التعاون األكا– 2007
. والدعم المعنوي للمبادرة من البرنامج) PEACE(الفلسطیني األوروبي 

  

 لألكادیمیات في الدول إجتماع في تترستان – قازان عرض البرنامج خالل مؤتمر – 2008
سالمي تحت رعایة رئیس األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي الذي عقدتھ أكادیمیة العالم اإل

.تترستانجمھوریة 
تور سالم فیاض  مبادرة األكادیمیة تتلقى الدعم المعنوي من دولة رئیس الوزراء الدك- 2008

.ادیق العربیةوتحویل المبادرة ووثاقھا إلى السید مستشار رئیس الوزراء لشؤون الصن




