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” كفالة البحث العلمي في مصر ” وزارة البحث العلمي والتمويل الفعال

فـــــي ١٤، ١٥ يـــــنايـــــر ٢٠١٤، خـــــرج الـــــشعب 
املـصري بـفكر يـملؤه الـوعـي والـحس الـوطـني 
والـــــــــــرغـــــــــــبة فـــــــــــي الـــــــــــوصـــــــــــول إلـــــــــــى األفـــــــــــضل 
لـــــالســـــتفتاء عـــــلى دســـــتور جـــــمهوريـــــة مـــــصر 

العربية الجديد. 
 

جــاءت الــنتيجة بــاملــوافــقة عــلى مــواده بنســبة 
٩٨.١ % مــــــن نســــــبة األصــــــوات الــــــصحيحة 

املشاركة في االستفتاء. 
وكــــــــان لــــــــلبحث الــــــــعلمي نــــــــصيب فــــــــي مــــــــواد 
الـدسـتور، فـجاءت املـوافـقة عـليها بـما يـعكس 
اتـفاق جـموع الـشعب مـع الـقيادة الـسياسـية 
فـــي مـــصر عـــلى أهـــمية دور الـــبحث الـــعلمي 
فــــي خــــدمــــة أهــــداف الــــتنمية املســــتدامــــة فــــي 
مــصر، تــحقيقاً لــتعظيم االســتفادة الــقصوى 

من االقتصاد املبني على املعرفة.
حـيث نـصت املـادة (٢٣) مـن الـباب الـثانـي " 
املــقومــات األســاســية لــلمجتمع " فــي الــفصل 
األول مـــــنه " املـــــقومـــــات االجـــــتماعـــــية " عـــــلى 

أن:
(تـكفل الـدولـة حـريـة الـبحث الـعلمي وتـشجيع 
مـؤسـساتـه، بـاعـتباره وسـيلة لـتحقيق الـسيادة 

الـــــوطـــــنية، وبـــــناء اقـــــتصاد املـــــعرفـــــة، وتـــــرعـــــى 
الــــباحــــثني واملــــخترعــــني، وتــــخصص لــــه نســــبة 
مــن اإلنــفاق الــحكومــي ال تــقل عــن ١ % مــن 
الـناتـج الـقومـي اإلجـمالـي تـتصاعـد تـدريـجياً 
حــتى تــتفق مــع املــعدالت الــعاملــية، كــما تــكفل 
الــــدولــــة ســــبل املــــساهــــمة الــــفعالــــة لــــلقطاعــــني 
الـــــخاص واألهـــــلي وإســـــهام املـــــصريـــــني فـــــي 

الخارج في نهضة البحث العلمي).
كــما نــصت املــادة (٦٦) مــن الــباب الــثالــث " 
الـحقوق والحـريـات والـواجـبات الـعامـة " عـلى 

أن:
(حـــريـــة الـــبحث الـــعلمي مـــكفولـــة، وتـــلتزم 
الـــــدولـــــة بـــــرعـــــايـــــة الـــــباحـــــثني واملـــــخترعـــــني 
وحـــــــــمايـــــــــة ابـــــــــتكاراتـــــــــهم والـــــــــعمل عـــــــــلى 

تطبيقها).
وألن املـــــرجـــــو مـــــن الـــــبحث الـــــعلمي فـــــي 
مــــــصر يســــــتهدف تــــــحقيق الــــــتنمية فــــــي 
مـــختلف املـــجاالت، كـــان مـــن الـــضروري 
أن يـكون مـماثـالً للمسـتوى الـعاملـي فـي 
طـــــــــرق وأســـــــــالـــــــــيب ومـــــــــناهـــــــــج املـــــــــدارس 
الـــــــــــــــبحثية املـــــــــــــــختلفة عـــــــــــــــلى املســـــــــــــــتوى 

الــــدولــــي، ويــــساعــــد عــــلى تــــحقيق ذلــــك تــــوفــــير 
الــتمويــل الــالزم لــإلنــفاق عــليه تــتفق أو تــقترب 
نســـــبته مـــــع املـــــعدالت والنســـــب الـــــعاملـــــية فـــــي 

هذا الشأن. 

وال شـــــك فـــــي أنـــــه وطـــــبقاً للجـــــداول الـــــتالـــــية، 
يـــــالحـــــظ مـــــدى االهـــــتمام الـــــحكومـــــي بـــــمعدل 
تـــــــنامـــــــي وتـــــــزايـــــــد الـــــــتمويـــــــل لـــــــلبحث الـــــــعلمي 
بــــــصورة غــــــير مســــــبوقــــــة عــــــن ذي قــــــبل خــــــالل 
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وســوف تــقوم الــنافــذة فــي هــذا الــعدد بتســليط الــضوء عــلى الــجهات املــانــحة لــتمويــل الــبحث الــعلمي فــي 
مصر باعتبار أن التمويل يمثل أحد أهم ركائز تقدم البحث العلمي وصوالً لتحقيق املرجو منه.

و تـركـز الـنافـذة هـنا لـيس فـقط عـلى الـجهات املـانـحة أو عـلى 
كـم الـتمويـل و أعـداد املخـرجـات الـبحثية املـختلفة ، بـل يـأتـي الـتركـيز 
عـلى مـدى ارتـباط هـذا الـتمويـل بـرؤيـة مـصر ٢٠٣٠ و املـتوقـع قـياسـه 
كمؤشـــــرات أداء لـــــلجهات املـــــانـــــحة و الـــــداعـــــمة لـــــلبحث الـــــعلمي و 
االبـتكار ، تـحقيقاً ملـبدأ بـناء مـجتمع مـعرفـي مـبدع و مـبتكر ، مـنتجاً 
لــلعلوم و الــتكنولــوجــيا و املــعارف الــداعــمة لــقوة الــدولــة و لتحقيق 
نــموهــا و ريــادتــها ، و لــرفــاهــية اإلنــسان مــن خــالل مــنظومــة وطــنية 
مـتكامـلة لـلبحث الـعلمي و الـتكنولـوجـيا و االبـتكار ذات كـفاءة عـالـية 
و عـــــنصر بشـــــري مـــــبدع و تـــــكون املـــــنظومـــــة قـــــادرة عـــــلى تحـــــديـــــد 

األولويات القومية .
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أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا 
وكـانـت بـدايـة لـقاءاتـنا مـع الـسيد األسـتاذ الـدكـتور / محـمود صـقر 
– رئـــيس أكـــاديـــمية الـــبحث الـــعلمي بـــاعـــتبارهـــا املـــظلة األســـاســـية 
ذات الــذراع األســاســية لــتمويــل الــعديــد مــن املشــروعــات والــبرامــج 
الــخاصــة بــاألبــحاث الــعلمية لــكافــة املهــتمني والــعامــلني بــالــجامــعات 

واملراكز والهيئات البحثية.

فـــي الـــبدايـــة تـــوجـــهنا بـــالـــسؤال لـــألســـتاذ الـــدكـــتور / محـــمود صـــقر 
عن رؤية ورسالة األكاديمية، فأجاب سيادته باآلتي:

الرؤية:
أكـــــاديـــــمية وطـــــنية عـــــاملـــــية وبـــــيت خـــــبرة وطـــــني فـــــي مـــــجال الـــــعلوم 
والــتكنولــوجــيا واالبــتكار تــتعاون مــع بــاقــي عــناصــر مــنظومــة الــعلوم 
والــــــــتكنولــــــــوجــــــــيا واالبــــــــتكار فــــــــي تحســــــــني وضــــــــع مــــــــصر الــــــــعلمي 

واالقتصادي والريادي.

الرسالة:
تــــهيئة بــــيئة مــــشجعة لــــلعلوم والــــتكنولــــوجــــيا ودعــــم الــــدورة الــــكامــــلة 

لالبتكار.
أما عن املهام األساسية لألكاديمية فيمكن تلخيصها فيما يلي:
املــــــــــهام الــــــــــرئــــــــــيسية ألكــــــــــاديــــــــــمية الــــــــــبحث الــــــــــعلمي 

والتكنولوجيا
التخــــطيط والــــتمويــــل والــــتنسيق واملــــتابــــعة لــــبرامــــج الــــتنمية •

التكنولوجية واملشاريع القومية  
تـــشجيع الـــبحوث فـــي املـــجاالت األســـاســـية واملـــتقدمـــة بـــما •

يخدم أولويات التنمية الوطنية 
دعم التميز العلمي لألفراد واملؤسسات •
دعم وتطوير االتحادات العلمية ومراكز التميز •
عـــــقد الشـــــراكـــــات واالتـــــفاقـــــيات الـــــعلمية مـــــع األكـــــاديـــــميات •

الدولية املماثلة والكيانات ذات الصلة 

إنـــــشاء نـــــظام وطـــــني لجـــــمع ونشـــــر واســـــتخدام الـــــبيانـــــات •
الــعلمية والــتكنولــوجــية مــن خــالل تــطويــر الشــبكات وقــواعــد 
الـــــــبيانـــــــات مـــــــن األنشـــــــطة الـــــــعلمية واملـــــــؤســـــــسات وقـــــــدرات 

البحث والتطوير التكنولوجي
ســـــــد الـــــــفجوة بـــــــني الـــــــبحث الـــــــعلمي والـــــــقطاع اإلنـــــــتاجـــــــي •

والخدمي
رفـع مسـتوى الـوعـي الـعام الـوطـني بـأهـمية الـبحث الـعلمي •

والـــــتكنولـــــوجـــــيا مـــــن خـــــالل بـــــرامـــــج النشـــــر ودعـــــم وتحـــــديـــــث 
املتاحف العلمية واملعارض 

تــشجيع مــشاركــة املــرأة والشــباب فــي الــعلم والــتكنولــوجــيا •
والقيادة العلمية 

وبـــاعـــتبار أكـــاديـــمية الـــبحث الـــعلمي أحـــد أهـــم مـــصادر الـــتمويـــل 
لــــــــلبحث الــــــــعلمي فــــــــي مــــــــصر مــــــــن خــــــــالل حــــــــزمــــــــة مــــــــن الــــــــبرامــــــــج 
واملشــروعــات فــي شــتى املــجاالت، كــان مــن الــبد أن نــتعرف عــلى 
أهــــــم تــــــلك الــــــبرامــــــج واملــــــبادرات واملشــــــروعــــــات وإجــــــمالــــــي تــــــكلفة 
الـــتمويـــل املـــمنوح مـــن األكـــاديـــمية فـــي املـــجاالت املـــختلفة، فـــجاءت 

اإلجابة على النحو التالي:

أهــــــم الــــــبرامــــــج الــــــتي تــــــقوم بــــــها األكــــــاديــــــمية طــــــبقاً 
الستراتيجية العلوم والتكنولوجيا واالبتكار ٢٠٣٠

وذلــــك طــــبقاً لــــألهــــداف الــــقومــــية والــــبرامــــج الــــتنمويــــة 
املـطلوب تـفعيلها لسـد الـفجوة بـني الـوضـع الـحالـي مـن 
تحديات ومشكالت وبني ما نتطلع لتحقيقه من أهداف 
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رعــايــة الــنشء واملــوهــوبــني وتــمكني شــباب الــباحــثني ١.
(١٠٠ مليون جنيه)

دعــــمت أكــــاديــــمية الــــبحث الــــعلمي والــــتكنولــــوجــــيا بــــرنــــامــــج جــــامــــعة 
الـــطفل وهـــو بـــرنـــامـــج تـــعليم إبـــداعـــي لـــلعلوم واملـــوهـــوبـــني مـــن الـــنشء 
واســـتفاد مـــن هـــذا الـــبرنـــامـــج أكـــثر مـــن ١٥٠٠٠ تـــلميذ وبـــمشاركـــة 
أكـــثر مـــن ٣١ جـــامـــعة مـــصريـــة، كـــما دعـــمت ٨٥٠ مشـــروع تخـــرج 
اســــــتفاد مــــــنهم أكــــــثر مــــــن ١٥ ألــــــف طــــــالــــــب مــــــن طــــــالب الــــــسنوات 
الـــنهائـــية لـــلكليات الـــعملية ٢٦٠ مـــنحة ألوائـــل الـــجامـــعات املـــصريـــة 
لـلحصول عـلى درجـة املـاجسـتير وإنـشاء أكـاديـمية مـصريـة لشـباب 
الـباحـثني ودعـم مـشاركـة الشـباب والـطالب فـي املـؤتـمرات واملـعارض 

الدولية بإجمالي تمويل تجاوز ١٠٠ مليون جنيه.

الزراعة والغذاء (١٠٠ مليون جنيه)٢.

دعــــمت أكــــاديــــمية الــــبحث الــــعلمي والــــتكنولــــوجــــيا عــــدة مشــــروعــــات 
قـــومـــية ومـــبادرات بـــتمويـــل تـــجاوز ١٠٠ مـــليون جـــنيه بـــالـــتعاون مـــع 
مـركـز الـبحوث الـزراعـية لـلنهوض بـإنـتاجـية املـحاصـيل املـختلفة مـما 
أدى إلـى زيـادة إنـتاجـية الـقمح، وتـم تـطويـر الـصوامـع الـبالسـتيكية 
وتـصنيع محـلي لـعربـة لـنقل ووزن املـحاصـيل الـزراعـية وسـهولـة نـقل 
مــحصول الــقمح إلــى الــصوامــع دون تــعبئتها، وإنــتاج ســالالت مــن 

األرز الهجني تتميز بزيادة اإلنتاجية وتوفير املياه.

 الطاقة الجديدة واملتجددة (٣٠٠ مليون جنيه)٣.

 نــــــــجحت أكــــــــاديــــــــمية الــــــــبحث الــــــــعلمي والــــــــتكنولــــــــوجــــــــيا مــــــــن خــــــــالل 
مشـــــروعـــــات تـــــعاون مـــــع االتـــــحاد األوروبـــــي فـــــي تـــــوطـــــني صـــــناعـــــة 
مـــركـــزات الـــطاقـــة الـــشمسية وتحـــلية املـــياه فـــي مـــصر وبـــلغت املـــنح 
الـبحثية املـقدمـة مـن االتـحاد األوروبـي فـي هـذا املـجال 15 مـليون 
يـورو ونـتج عـن هـذا الـتعاون محـطة طـاقـة شـمسية لـتولـيد الكهـربـاء 
وتحـــلية املـــياه بـــمحافـــظة الشـــرقـــية/ بـــلبيس وهـــي واحـــدة مـــن أربـــع 
محــطات فــي مــنطقة البحــر املــتوســط فــي إيــطالــيا وقــبرص واألردن 
ومــصر ، ومحــطة مــركــزات الــطاقــة الــشمسية وتحــلية املــياه بــمديــنة 
األبـــــحاث الـــــعلمية بـــــبرج الـــــعرب، والـــــذي يـــــعد أكـــــبر مـــــركـــــز لـــــلبحوث 
والــتطويــر لخــدمــة مــصر والــقارة األفــريــقية والشــرق األوســط ويــوفــر 
بـاإلضـافـة الـى خـدمـات الـبحوث والـتطويـر خـمسة مـيجا واط طـاقـة 
حـــــــراريـــــــة، وواحـــــــد مـــــــيجا وات مـــــــن الـــــــطاقـــــــة الكهـــــــربـــــــية، ومـــــــائـــــــتان 
وخـــــمسون مـــــتر مـــــكعب مـــــياه مـــــحاله يـــــومـــــيا، ودعـــــمت األكـــــاديـــــمية 

املشروع بـ ٢.٥ مليون يورو .

تحلية املياه (٥٠ مليون جنيه)٤.

تــــم تــــمويــــل ١٤ مــــبادرة ومشــــروع بــــتمويــــل تــــجاوز ٥٠ مــــليون جــــنيه 
لـــــتطويـــــر محـــــطة تحـــــلية مـــــياه مـــــتنقلة تـــــعمل بـــــالـــــتناضـــــح الـــــعكسي 
والــــطاقــــة الــــشمسية كــــمصدر لــــلطاقــــة بــــالــــتعاون مــــع مــــركــــز بــــحوث 
الصحــراء بــغرض الــتنمية املســتدامــة بــاملــناطــق الصحــراويــة بــأيــدي 
مـــصريـــة ١٠٠٪، وتـــم الـــتوصـــل إلـــى بـــعض الـــتكنولـــوجـــيات املـــبتكرة 
فــــي مــــجال تحــــلية املــــياه بــــاألغــــشية عــــند درجــــات حــــرارة مــــنخفضة 
مــــما ســــيقلل مــــن تــــكلفة تحــــلية املــــياه وهــــناك جــــهود كــــبيرة ونــــتائــــج 
مبشـــرة فـــي مـــجال تـــصنيع أغـــشية تحـــلية املـــياه محـــلياً ومـــضخات 

الجهد العالي.
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تعميق التصنيع املحلي (٨٤ مليون جنيه)٥.

تــم تــنفيذ الــعديــد مــن املــشاريــع لــتعميق الــتصنيع املحــلى تــجاوزت 
٣٣ مشـروع بـإجـمالـي تـمويـل ٨٤ مـليون جـنيه وشـملت إنـتاج قـطع 
غــيار عــالــية الــجودة لخــدمــة محــطات الكهــربــاء وقــطع غــيار عــربــات 
الـــــــــسكك الحـــــــــديـــــــــديـــــــــة املـــــــــصريـــــــــة وصـــــــــناعـــــــــة الـــــــــبتروكـــــــــيماويـــــــــات 
واالسـتخالص املـحسن لـلنفط بـالـطرق الـغير تـقليديـة. وتـم الـتعاون 
مـــع الـــهيئة الـــقومـــية لـــإلنـــتاج الحـــربـــي فـــي تـــصنيع جـــهاز اإلطـــفاء 
الــــذاتــــي ومحــــطة تحــــلية مــــياه متحــــركــــة تــــعمل بــــالــــطاقــــة الــــشمسية 
ومــضخات جهــد عــالــي وغــيرهــا مــن مــكونــات صــناعــة تحــلية املــياه 
وجــــارى تــــصنيع عــــربــــة قــــطار ذات طــــابــــقني بــــالــــتعاون مــــع الــــهيئة 
الــــعربــــية لــــلتصنيع والــــهيئة الــــقومــــية لــــسكك حــــديــــد مــــصر لــــزيــــادة 
الـــــــسعة التحـــــــميلية لـــــــلركـــــــاب بـــــــأرخـــــــص وســـــــيلة مـــــــمكنة، وتـــــــصميم 
وتــطويــر وحــدة كــامــلة لــتصنيع أعــالف الــسمك الــطافــية لــتتناســب 
مـع مـتطلبات الـبيئة املـصريـة. وإنـتاج آلـة حـقن األمـونـيا مـما يـؤدى 

إلى تقليل استهالك األسمدة بنسبة ٥٠%.

دعـم االبـتكار وربـط الـبحث الـعلمي بـالـصناعـة (١٧٥ ٦.
مليون جنيه)

تــم إطــالق بــرنــامــج دعــم الــتحالــفات الــتكنولــوجــية وهــو األكــبر لــربــط 
الــــجهات الــــبحثية والــــجامــــعات بــــاملــــجتمع الــــصناعــــي ومــــؤســــسات 
املــجتمع املــدنــي لــلوصــول إلــى مــنتجات وطــنية تــعمل عــلى تــخفيف 
الـعبء عـن كـاهـل الـدولـة وعـددهـا ١٥ تـحالـف بـتمويـل ١٧٥ مـليون 
جـنيه، و كـان مـن بـاكـورة إنـتاج هـذا الـبرنـامـج  الـتعاقـد عـلى إنـتاج 
عـــــينة صـــــناعـــــية مـــــن عـــــداد رقـــــمي كـــــمرحـــــلة أولـــــية وتـــــحويـــــلها إلـــــى 
عــدادات ذكــية مســبقة الــدفــع بــإمــكانــيات محــلية (تــصنيع محــلي) 
وتـــــــــــصنيع وتـــــــــــركـــــــــــيب واخـــــــــــتبار وتـــــــــــشغيل الـــــــــــكروت اإللـــــــــــكترونـــــــــــية 
والـــبرمـــجيات الـــخاصـــة بـــعملية الـــتطويـــر ويـــعقبها تـــعميم املـــنظومـــة 
عــــلي كــــافــــة عــــدادات الكهــــربــــاء بــــالــــتعاون مــــع الشــــركــــة الــــقابــــضة 

للكهرباء

الـــحاضـــنات الـــتكنولـــوجـــية ومـــكاتـــب نـــقل وتـــسويق ٧.
التكنولوجيا (٨٨ مليون جنيه)

تـــم إطـــالق بـــرنـــامـــج الـــحاضـــنات الـــتكنولـــوجـــية "انـــطالق" بـــعدد ١٩ 
حـــاضـــنة بـــتمويـــل ٤٨ مـــليون جـــنيه حـــيث تـــم احـــتضان ٦٣ مـــبتكر 
وتـم تخـريـج ١٢ شـركـة تـكنولـوجـية نـاشـئة بـالـفعل عـلى أرض الـواقـع 
واعـــــتماد أول مـــــنتج مـــــن االتـــــحاد األوروبـــــي حـــــيث يســـــتهدف ٥٠ 
شـــركـــة نـــاشـــئة بـــنهايـــة الـــعام املـــالـــي الـــقادم. وتـــم اســـتكمال شـــبكة 
مـــــكاتـــــب ونـــــقل وتـــــسويـــــق الـــــتكنولـــــوجـــــيا فـــــي الـــــجامـــــعات واملـــــراكـــــز 
واملـــعاهـــد الـــبحثية لـــيصل عـــدد املـــكاتـــب إلـــى ٤٢ مـــكتب بـــإجـــمالـــي 

تمويل ٤٠ مليون جنيه.

الصحة والدواء (٢٠ مليون جنيه)٨.

 تــم دعــم ٧ مــبادرات بــإجــمالــي تــمويــل ٢٠ مــليون جــنيه، وصــناعــة 
جـــهاز مـــراقـــبة املـــريـــض فـــي غـــرف الـــعنايـــة املـــركـــزة بـــالـــتعاون مـــع 
شــركــة بــايــوبــيزنــس وحــصل عــلى عــالمــة الــجودة األوربــية كــما يــتم 
تـنفيذ شـريـحة طـبية لـلتعرف عـلى األمـراض تـساعـد فـي تـشخيص 
أمـــــراض مـــــثل الســـــرطـــــان وفـــــيروس ســـــي وغـــــيرهـــــا مـــــن األمـــــراض 

بسعر زهيد بالتعاون مع مدينة زويل.
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العلوم االجتماعية واإلنسانية (٩ مليون جنيه)٩.

تـــــم تـــــنفيذ ٩ مـــــبادرات بـــــإجـــــمالـــــي تـــــمويـــــل ٩ مـــــليون جـــــنيه، وإعـــــداد 
خـــارطـــة طـــريـــق ملـــحاربـــة الـــتطرف تـــحت شـــعار ثـــقافـــة الـــعلم تحـــمي 
األجـــــيال الجـــــديـــــدة مـــــن الـــــتطرف، كـــــما تـــــم تـــــدشـــــني حـــــملة "حـــــقوق 
حـــــــضارة لـــــــبناء حـــــــضارة" لتســـــــليط الـــــــضوء عـــــــلى الـــــــحقوق األدبـــــــية 
واملـــاديـــة لـــلدولـــة املـــصريـــة فـــي اســـتخدام أي صـــور أو مـــجسمات أو 
نـــــسخ مـــــقلدة أو أســـــماء أو شـــــعارات الســـــتغالل اآلثـــــار والـــــحضارة 

املصرية القديمة في أغراض تجارية.

العلم واملجتمع (١٣ مليون جنيه)١٠.

نـفذت األكـاديـمية عـدة مشـروعـات بـإجـمالـي تـمويـل ١٣ مـليون جـنيه 
ومـنها عـلى سـبيل املـثال الـتعاون مـع األزهـر الشـريـف إلنـتاج الجـزء 
األول والـثانـي مـن مسـلسل كـارتـون األزهـر ثـالثـي األبـعاد ومسـلسل 
كــــارتــــون نــــور وبــــوابــــة الــــتاريــــخ بــــخالف إنــــتاج بــــرنــــامــــج املــــسابــــقات 
الـتليفزيـونـي الجـزء األول الـقاهـرة تـبتكر بـالـتعاون مـع اتـحاد اإلذاعـة 
والـتليفزيـون املـصري ومـعرض الـقاهـرة الـدولـي لـالبـتكار فـي نـوفـمبر 
مـــن كـــل عـــام، كـــما تـــصدر األكـــاديـــمية ســـالســـل مـــن الـــكتب الـــعلمية 
إلثـــــراء الـــــعلم مـــــثل وبـــــلغ إصـــــدارات األكـــــاديـــــمية مـــــن كـــــتب الـــــثقافـــــة 
الــعلمية حــوالــى ١٠٠ كــتاب و مــوســوعــة لــلنباتــات الــطبية الــبريــة فــي 
مـــصر، كـــما تـــصدر األكـــاديـــمية ٨٥ مجـــلة عـــلمية دوريـــة مـــتخصصة 

باللغة االنجليزية بالتعاون مع دور النشر العاملية.

برنامج جسور التنمية (٤١ مليون جنيه)١١.

وهــو بــرنــامــج لــربــط الــعلماء املــصريــني فــى املهجــر بــالــوطــن األم مــن 
خـالل تـنفيذ مشـروعـات بـحثية مشـتركـة بـني عـلماء الـداخـل والـخارج 

حـيث بـلغ عـدد املشـروعـات ٤٣ مشـروع بـإجـمالـي تـمويـل ٤١ مـليون 
جــــــنيه لــــــلمساهــــــمة فــــــي تــــــطويــــــر الــــــجهود املــــــعنية مــــــن اجــــــل الــــــتنمية 
املسـتدامـة، بـاإلضـافـة إلـى نـقل أحـدث املـعارف الـفنية والـتكنولـوجـيا 

الحديثة من الدول املتقدمة إلى مصر.

التعاون العلمي الدولي (٢٠٠ مليون جنيه)١٢.

تــم تــوجــيه مــجاالت الــتعاون لخــدمــة رؤيــة مــصر لــلتنمية واملشــروعــات 
الــــقومــــية الــــكبرى وقــــامــــت الــــوزارة بــــتمويــــل أكــــثر مــــن ٤٠٠ مشــــروع 
واتــــــفاقــــــية مشــــــتركــــــة مــــــع مــــــختلف دول الــــــعالــــــم واالتــــــحاد األوروبــــــي 

بتمويل تجاوز ٢٠٠ مليون جنيه.

التعاون مع إفريقيا (٣ مليون جنيه)١٣.

تــــــم تــــــدريــــــب وبــــــناء قــــــدرات فــــــي مــــــجاالت املــــــسابــــــك وتــــــطويــــــر املــــــواد 
الـــــتشخيصية واألمـــــراض الـــــوبـــــائـــــية وثـــــالث جـــــوائـــــز ســـــنويـــــاً لشـــــباب 
الـباحـثني األفـارقـة وتـقدم بـرامـج تـدريـبية مـعتبرة فـي مـجاالت املـلكية 
الـفكريـة واألمـراض الـوبـائـية والـتشخيص واملـسابـك وتـشارك بـفعالـية 

في املرصد األفريقي ملؤشرات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار.

واخــــتتم الــــسيد األســــتاذ الــــدكــــتور / محــــمود صــــقر بــــأن 
األكــاديــمية تســتمر فــي ريــادتــها لــدعــم وتــمويــل األنشــطة 

الفعالة في منظومة البحث العلمي في مصر.

http://aitmag.ahram.org.eg/Search/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2585.aspx
http://aitmag.ahram.org.eg/Search/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2585.aspx
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كـــــما ســـــبق وأن ذكـــــرنـــــا فـــــي الـــــبدايـــــة عـــــن أهـــــمية دور وزارة الـــــبحث 
الـعلمي فـيما قـامـت بـه بـالـبدء فـي تـنفيذ اسـتراتـيجية طـموحـة لـتعديـل 
مـــسار أنشـــطة وتـــمويـــل الـــبحث الـــعلمي فـــي مـــصر بـــدايـــًة مـــن الـــعام 
٢٠٠٦ ملــواكــبة املــدارس الــعلمية الــدولــية، اعــتمدت الــوزارة مجــموعــة 
مـــن الـــبرامـــج الـــتابـــعة لـــها قـــائـــمة عـــلى تـــمويـــل مشـــترك مـــع االتـــحاد 
األوروبــي وغــيره مــن الــدول لــدعــم الــبحث الــعلمي فــي مــصر بــحيث 

تقوم تلك الشراكة على البحث والتنمية واالبتكار.

ومـــــن اهـــــم مـــــصادر الـــــتمويـــــل لـــــلبحث الـــــعلمي فـــــي مـــــصر، الـــــتعاون 
والشـــراكـــة مـــع االتـــحاد األوربـــي وغـــيره مـــن الـــتعاون الـــدولـــي الـــذي 
يــــثمر عــــنه مجــــموعــــة مــــن االتــــفاقــــيات والــــبرامــــج الــــتي تــــقوم بــــتمويــــل 
مشـروعـات بـحثية بـاملـراكـز والـهيئات والـجامـعات املـصريـة بـاملـشاركـة 
مـــع شـــركـــاء أجـــانـــب مـــن اجـــل تـــحقيق أقـــصى اســـتفادة مـــمكنة مـــن 
الشـــراكـــة كـــنقل وتـــوطـــني الـــتكنولـــوجـــيات الحـــديـــثة ومـــا نـــتج عـــنها مـــن 
مخـــــرجـــــات كـــــأوراق بـــــحثية تنشـــــر فـــــي كـــــبري الـــــدوريـــــات واملـــــجالت 
الـــــعلمية الـــــدولـــــية ذات مـــــعامـــــل تـــــأثـــــير عـــــال يـــــثمن مـــــن قـــــيمة الـــــبحث 
الـــعلمي فـــي مـــصر بـــاإلضـــافـــة الـــي املـــنتجات والـــنماذج األولـــية .... 

الخ 
 RDI ويــــــأتــــــي عــــــلى راســــــها بــــــرنــــــامــــــج الــــــبحوث والــــــتنمية واالبــــــتكار
وبــــالــــفعل تــــوجهــــت الــــنافــــذة الــــي الــــسيد األســــتاذ الــــدكــــتور/ محــــمد 
الـشناوي مسـتشار وزيـر الـتعليم الـعالـي والـبحث الـعلمي لـلعالقـات 
واالتـــفاقـــيات الـــدولـــية لـــشئون الـــبحث الـــعلمي لـــلسؤال عـــن مــصادر 

التمويل الناتجة عن العالقات واالتفاقيات الدولية:

أجـابـنا سـيادتـه بـأنـه هـناك أكـثر مـن اتـجاه نـسير فـيه بخـطي ثـابـتة 
فـــــي هـــــذا املـــــجال نجـــــد أولـــــها بـــــرنـــــامـــــج الـــــبحوث والـــــتنمية واالبـــــتكار 
(RDI) الـــذي بـــدا فـــي الـــعام ٢٠٠٧ بـــحيث يســـتمر عـــلى مـــرحـــلتني 

تنتهي مرحلته الثانية في العام ٢٠١٩.

كــــانــــت املــــرحــــلة االولــــي ذات تــــمويــــل ١٠.٥ (عشــــرة ونــــصف مــــاليــــني 
دوالر) نــــــــتج عــــــــنها ٥٥ مشــــــــروع خــــــــالل الــــــــفترة مــــــــن ٢٠٠٧ وحــــــــتي 
٢٠١٢، فــــي حــــني بــــدأت املــــرحــــلة الــــثانــــية خــــالل الــــفترة مــــن ٢٠١١ 
وحـتي مـوعـد انـتهائـها فـي ٢٠١٩ بـتمويـل يـبلغ ٢٠ (عشـرون مـليون 

دوالر) ونتج عنه حتى االن تمويالً لعدد ٢٦ مشروع.

وهــــو لــــيس مجــــرد تــــمويــــل مــــادي ونــــقدي للمشــــروعــــات املــــقدمــــة فــــقط 
ولــكت تــلك املــرحــلة تــميزت بــوجــود شــبكة تــعاون تجــمع بــني الــباحــثني 
فـــــي مـــــصر ونـــــظرائـــــهم فـــــي ذات املـــــجاالت مـــــن الـــــباحـــــثني فـــــي دول 

االتحاد األوربي.

وتجـــــدر هـــــنا اإلشـــــارة الـــــي اهـــــم املخـــــرجـــــات الـــــبحثية الـــــناتـــــجة عـــــن 
املـرحـلة االولـي مـن املشـروعـات املـمولـة مـن بـرنـامـج الـبحوث والـتنمية 
واالبــتكار الــذي يــجب ان نــذكــر هــنا انــه بــرنــامــج تــابــع لــوزارة الــبحث 

العلمي ممول من االتحاد األوربي 

حيث يمكننا ان نحصر املخرجات البحثية منه فيما يلي:

النشر العلمي الدولي      ٥٥ منشور دوليا١ً.

النماذج األولية الصناعية  ٢٧ نموذج اولي قابل للتصنيع النهائي ٢.

املنتجات النهائية            ٢٦ منتج ٣.

براءات اختراع دولية        ١٥ براءة لها حقوق امللكية دولياً ٤.

وذلـــــك فـــــي مـــــجاالت الـــــتمويـــــل املـــــختلفة للمشـــــروعـــــات املـــــقبولـــــة مـــــثل 
(الــــغذاء -عــــلوم الــــفضاء – الــــتعليم – الــــبيئة – املــــياه – الــــطاقــــة – 
الــــزراعــــة – الــــصحة -.... الــــخ) وغــــيرهــــا مــــن املــــجاالت الــــتي تــــمس 

حياة االنسان بصورة مباشرة.

برامج التعاون الدولي
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حـيث بـلغ تـكلفة عـدد ٥١ مشـروعـاً مـا يـساوي ٨.٥ (ثـمانـية مـاليـني ونـصف 
املــليون يــورو) وبــانــتهاء الــعام ٢٠١٤ كــان الــعائــد املــتوقــع مــن االســتثمار 
فــــــيها مــــــن خــــــالل بــــــعض قــــــصص الــــــنجاح مــــــنها (٧ قــــــصص) مــــــا يــــــوازي 
٤٠٤٥٢٥٠٠ (أربــــــــــعون مــــــــــليونــــــــــا وأربــــــــــعمائــــــــــة واثــــــــــنان وخــــــــــمسون ألــــــــــف 
وخـــمسمائـــة) يـــورو، وهـــو مـــا يـــوضـــح إمـــكانـــية وقـــدرة الـــبحث الـــعلمي عـــلى 

االستثمار وتحقيق فكرة االقتصاد املبني على املعرفة.

عـلى نـفس املـنوال، اسـتمر االمـر فـي املـرحـلة الـثانـية مـن بـرنـامـج RDI فـي 
تـمويـل املشـروعـات والـتي بـلغ عـددهـا ٢٦ مشـروعـاً فـي مـجاالت (الـبيئة – 
الـــــــتعليم – الـــــــصحة – إدارة االبـــــــتكار – شـــــــبكات الـــــــتعاون واالتـــــــصاالت 

العلمية – نقل وتوطني التكنولوجيا – الزراعة – الطاقة .... الخ).

واســتطرد األســتاذ الــدكــتور/ محــمد الــشناوي قــائــالً: أن فــي هــذه املــرحــلة 
كـانـت الشـراكـة املـصريـة األوربـية تـتميز بـالـتفاعـل والـتنافـسية الـعلمي بـما 
يـــثري املشـــروعـــات الـــبحثية املـــمولـــة حـــيث كـــان عـــدد الشـــركـــاء مـــن الـــجانـــب 
املـصري ٤١ شـريـكاً مـن مـقابـل٣٠ شـريـكاً مـن الـجانـب األوربـي بـإجـمالـي 
تــــكلفة تــــمويــــل مشــــروعــــاتــــهم كــــما ســــبق وان أســــلفنا مــــا يــــوازي (عشــــرون 

مليون يورو).

مــن اهــم بــرامــج املشــروعــات املــمولــة أيــضا بــالــتعاون مــع االتــحاد األوربــي 
نجــــد بــــرنــــامــــج (PRIMA) وهــــو مــــن اهــــم املــــبادرات ذات الــــتأثــــير الــــفعال 
والـتعاون املـتبادل بـني مـصر واوروبـا وبـخاصـة فـي مـنطقة البحـر األبـيض 

املــــــتوســــــط حــــــيث انــــــه نــــــوم مــــــن أنــــــواع الشــــــراكــــــة املــــــتوســــــطة فــــــي الــــــعلوم 
والـتكنولـوجـيا واالبـتكار. وتـضم ١٩ دولـة مـشاركـة حـيث تـم تـوقـيع االتـفاقـية 
بــني مــصر واالتــحاد األوروبــي ٢٧ أكــتوبــر ٢٠١٧ وتــم انــتخاب جــمهوريــة 
مــــصر الــــعربــــية فــــي االجــــتماع الــــذي أقــــيم فــــي بــــرشــــلونــــة بــــإســــبانــــيا فــــي 
نـــوفـــمبر ٢٠١٧ كـــرئـــيس لـــلمشاركـــة فـــي هـــذا التجـــمع الـــدولـــي بـــأغـــلبية ١٤ 
صـــــــوت مـــــــن أصـــــــل ١٧ صـــــــوت وهـــــــو مـــــــا يـــــــعكس ثـــــــقة املـــــــجتمع الـــــــدولـــــــي 
واالوروبـــي فـــي قـــدرة مـــصر عـــلي الـــتواجـــد عـــلي خـــريـــطة الـــبحث الـــعلمي 
املـــــتقدم بـــــما تـــــضمه مـــــن قـــــدرات وامـــــكانـــــيات ورؤي وتخـــــطيط قـــــادر عـــــلي 
الــوقــوف كــتفاً بــكتف مــع الــدول املــتقدمــة فــي الــبحث الــعلمي، وهــو مــا يــعد 
إنــجازا غــير مســبوق وشــهادة تــقديــر فــي حــق مــجتمع الــبحث الــعلمي فــي 

مصر. 
واجــــمالــــي تــــكلفة مشــــروعــــات ال (PRIMA) كــــتمويــــل يــــبلغ ٥٠٠ مــــليون 
يــــورو مــــا بــــني االتــــحاد األوروبــــي والــــدول املــــشاركــــة وهــــي تهــــتم بــــمجاالت 

أبحاث املياه والغذاء والزراعة.
حـــيث تـــم بـــالـــفعل اصـــدار اولـــي الـــنداءات للمشـــروعـــات عـــلى مـــدار عشـــرة 

سنوات قادمة بتمويل يصل الي ما يوازي مليار جنية مصري سنوياً.
بـــالـــفعل قـــمنا بـــعمل نـــدوات وورش عـــمل تـــعريـــفية تـــم تـــوجـــيه الـــدعـــوة الـــيها 
لجــــميع أعــــضاء الــــهيئة الــــبحثية واملــــعاونــــة بــــالــــجامــــعات والــــهيئات ومــــراكــــز 
الـــبحث الـــعلمي فـــي مـــصر، لـــتشجيعهم عـــلى الـــتقدم للمشـــروعـــات املـــمولـــة 
مـــــن هـــــذا الـــــبرنـــــامـــــج كـــــأحـــــد أهـــــم مـــــصادر الـــــتمويـــــل لـــــلبحث الـــــعلمي فـــــي 
املــــجاالت الــــحيويــــة والــــهامــــة الــــسابــــق ذكــــرهــــا وســــالــــفاً كــــاملــــياه والــــزراعــــة 

والغذاء.
كـــما نهـــدف الـــي بـــناء تـــحالـــفات وتـــعاون مشـــترك بـــني الـــباحـــثني املـــصريـــني 

ونظرائهم من االوربيني من الدول اليورو متوسطية.

 Blue Med - مـــــــــــن ضـــــــــــمن املـــــــــــبادرات والـــــــــــبرامـــــــــــج املـــــــــــماثـــــــــــلة مـــــــــــبادرة
Initiative  وهــي تهــتم بــما يــطلق عــليه االقــتصاد األزرق واالعــمار فــي 
مـــنطقة البحـــر املـــتوســـط ويـــرمـــز الـــلون األزرق الـــي حـــوض البحـــر األبـــيض 
املـــــتوســـــط والـــــدول املـــــطلة عـــــليه املســـــتهدفـــــة بـــــاألعـــــمال والـــــتنمية وبـــــخاصـــــة 
الـــــتنمية االقـــــتصاديـــــة لـــــها وملـــــصر دور كـــــبير وهـــــام فـــــي مـــــشاركـــــتها بـــــتلك 

املبادرة.
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هــل هــناك شــراكــات وتــعاون عــلمي واتــفاقــيات مــع دول بــصورة فــرديــة ام ان جــميع الشــراكــات مــع االتــحاد األوروبــي ودول 

المتوسط؟ 
أجــاب الــدكــتور الــشناوي بــان اتــجاه مــصر فــي الــتعاون الــدولــي لــيس لــها حــدود بــل ويــطمح الــي تــعزيــز وتــقويــة شــبكات الــتعاون الــعلمي 

الدولي مع مختلف دول العالم.
وبـالـفعل لـديـنا عـدة اتـفاقـيات شـراكـة مـوقـعة ومـفعلة مـع املـانـيا والـبرتـغال _ إيـطالـيا وهـي إحـدى اهـم املحـطات فـي طـريـق الـتعاون الـدولـي حـيث تـم 
االتـفاق فـي لـقاء تـم مـع الـسفير اإليـطالـي عـلى انـشاء جـامـعة إيـطالـية بـمصر فـضالً عـن الـعديـد مـن الـدول املـزمـع االتـفاق مـعهم عـلى إقـامـة جـامـعات 

اخري مماثلة.
فـضالً عـن قـيام الـجانـب اإليـطالـي بـزيـادة املـنح املـقدمـة لـلباحـثني واملـبعوثـني املـصريـني بنسـبة 50% وهـي نسـبة ليسـت بـالـقليلة تـعكس مـدي فـاعـلية 

التعاون والشراكة مع دول أوروبية بحجم إيطاليا.
كــل مــا ســبق لــم يــتأتــى  وغــيره عــلي ســبيل الــصدفــة او التحــركــات واملــبادرات الــفرديــة ، بــل عــلي الــعكس مــن ذلــك ان كــل تــلك الــنجاحــات فــي الــتعاون 
واالتـفاقـيات والشـراكـات الـدولـية تـتحقق وفـقا السـتراتـيجية وزارة الـبحث الـعلمي تـحت مـظلة رؤيـة مـصر ٢٠٣٠ بـالـتنسيق مـع الـوزارات املـعنية املـختلفة 
حـيث يـتم عـمل نـقاط رئـيسية فـي كـل الـوزرات ذات االهـتمام بـقضايـا تـنمويـة قـومـية محـددة يـتم مـن خـاللـها الـوقـوف عـلي اهـم األلـويـات الـواجـبة الـنفاذ 

من حيث التنمية او من حيث مواجهتها وتقديم حلول ان كانت تمثل تحديات او مشكالت قد تكون عائقا في تحقيق اهداف التنمية املرجوة.

مـاذا عـن اهـم الـمنتجات الـتي تـقدم خـدمـات وتـؤثـر بـصورة فـعالـة ومـباشـرة فـي حـياة الـمواطـن الـمصري والـتي تـمثل قـصص نـجاح 

لبرامج التعاون الدولي؟ 

لــديــنا مــنتج نــهائــي عــلى صــورة روبــوت (انــسان الــي) لــلكشف عــلى األلــغام وهــي قــد تــكون فــكرة مــكررة اال ان االبــتكار فــيها واســتخدام تــكنولــوجــيات 
عـالـية مـكنها مـن ان تـكون الـنتائـج املسـتخرجـة مـن الـعمل بـه عـلي اعـلي درجـة مـن الـكفاءة واالتـقان وبـالـفعل تـم هـاذ املـنتج فـي املـؤتـمر الـقومـي لـلبحث 

العلمي (إطالق طاقات املصريني) والذي شرف برعاية وحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية.

ونــحن بــصدد االتــفاق مــع وزارة اإلنــتاج الحــربــي لــتصنيع هــذا الــروبــوت واالســتفادة مــنه فــي حــل املــشكلة املــزمــنة لــحقول األلــغام املنتشــرة بــمنطقة 
العلمني بالساحل الشمالي.

وغـيرهـا مـن قـصص الـنجاح الـذي أثـمر عـن بـرامـج الـتعاون الـدولـي بـني مـصر وغـيرهـا مـن مـختلف دول الـعالـم الـذي نـتطلع إلـى اسـتمراريـة الـتعاون مـن 
خالله والقائم على تطوير البحث العلمي بما يخدم التنمية ويلبي طموحات املستفيد األول واملستهدف من عملية التنمية وهو اإلنسان.
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مــــنذ الــــعام ٢٠١٣ تــــزحــــف كــــتلة مــــياه دافــــئة ال يــــمكن وقــــفها عــــلى طــــول ســــواحــــل املــــحيط الــــهادي مــــن 
أالســـكا إلـــى أمـــريـــكا الـــجنوبـــية مهـــددة الـــثروة الـــسمكية فـــي خـــليج أالســـكا ومـــنذرة بـــكارثـــة اقـــتصاديـــة. 
وتــنبع خــطورة الــكتلة الــغريــبة مــن كــونــها أكــثر دفــئًا بــدرجــات عــدة مــن مــعدل درجــة حــرارة مــياه املــحيط، 
مـــا قـــد يتســـبب بـــفوضـــى عـــارمـــة. ويـــرى الـــعلماء أن ســـبب زحـــف الـــكتلة الـــدافـــئة والـــتفاوت فـــي درجـــات 

حرارة املياه بشكل غير معهود، يعود للتغيرات املناخية واالحتباس الحراري الذي سببه البشر.

آثار مدمرة على البشر واألسماك
وعـــلى الـــرغـــم مـــن عـــودة درجـــات الحـــرارة فـــي خـــليج أالســـكا وأجـــزاء مـــن املـــحيط الـــهادي إلـــى وضـــعها 
الـطبيعي، مـا زالـت آثـار الـفقاعـة الـقاتـلة مسـتمرة إلـى اآلن. ونـقلت اإلذاعـة الـوطـنية األمـريـكية الـعامـة، 
عــن أحــد خــبراء اإلدارة الــوطــنية لــلمحيطات والــغالف الــجوي فــي الــواليــات املتحــدة، أن أعــداد أســماك 
الــــقد فــــي خــــليج أالســــكا وصــــلت الــــيوم إلــــى أدنــــى مســــتويــــاتــــها عــــلى اإلطــــالق، بســــبب زحــــف الــــفقاعــــة 

الدافئة.
ودفــعت اآلثــار املــدمــرة لــلفقاعــة الــقاتــلة، حــاكــم واليــة أالســكا، بــيل ووكــر، فــي مــارس/آذار املــاضــي، إلــى 
رفــع رســالــة لــلحكومــة الــفيدرالــية، طــالــب فــيها بــاإلعــالن عــن كــارثــٍة يــعانــي مــنها قــطاع صــيد ســمك الــقد 
فـي الـواليـة، مـا يـجعل صـيادي األسـماك املـلتزمـني بـدفـع ضـرائـبهم، عـرضـة ألزمـة اقـتصاديـة قـد تـدفـعهم 

لالستعانة بأموال اإلغاثة، إذ سيُصبحون مستحقني لها.
وأكـد ووكـر فـي رسـالـته عـلى أن «مـالـكي الـسفن ومـشغليها وطـواقـمها واملـعتمديـن عـلى الـثروة الـسمكية 
فــي جــميع أنــحاء أالســكا ســيشعرون بــآثــار مــباشــرة، وســينعكس ذلــك عــلى قــطاعــات أخــرى كــالــوقــود 
واإلمــــدادات والســــلع، ويــــجعل الــــحكومــــة املحــــلية مــــتخوفــــة مــــن الــــتأثــــير عــــلى الــــقاعــــدة االقــــتصاديــــة، إذ 

ستشهد والية أالسكا هبوطًا في عائدات الضرائب املتعلقة بصيد األسماك.»

انقراض وشيك
وعـلى الـرغـم مـن تـطميناٍت يـبثها بـاحـثون مـتخصصون يـقللون مـن خـطر الـفقاعـة الـدافـئة مـشيريـن إلـى 
أن أعـداد أسـراب أسـماك الـقد سـتعود لـلتعافـي فـي الـنهايـة، يـؤكـد عـالـم األحـياء الـسمكية، مـايـك لـيتزو، 
الـــباحـــث فـــي جـــامـــعة أالســـكا، عـــلى عـــكس ذلـــك، مـــعتبرًا أن «تـــناقـــص أعـــداد جـــماعـــة مـــا بشـــدة يـــفتح 
املـــجال لجـــماعـــات أخـــرى الســـتهالك مـــصادر غـــذائـــها.» إذ أن االنـــخفاض الـــحاد ألعـــداد أســـماك الـــقد 

يشكل فرصة ألسماك أخرى لتمأل مكانها في النظام البيئي.
وقـال لـيتزو «يـجب أن تـعتاد مـجتمعات الـصيد عـلى احـتمال حـدوث مـزيـد مـن الـصدمـات املـتكررة فـي 

النظام البيئي للمحيط.» وفًقا ملا نقلته اإلذاعة الوطنية األمريكية العامة.
ولــلتغيرات املــناخــية الــناجــمة عــن زيــادة مســتويــات الــغازات الــدفــيئة فــي الــغالف الــجوي، أثــار خــطيرة 
أخـرى عـلى املـحيطات؛ مـنها ارتـفاع مـنسوب املـياه وزيـادة درجـة حـموضـة املـحيطات وتـبييض املـرجـان؛ 
ومــــثال ذلــــك مــــا حــــصل فــــي الــــشعاب املــــرجــــانــــية فــــي فــــلوريــــدا والــــكاريــــبي، مــــا يُــــعرض الــــنظام الــــبيئي 

البحري لخطر دائم.
وفـي نـهايـة املـطاف؛ نـحن نـقف أمـام مـثال جـديـد لـالنـعكاسـات الـكارثـية لـلتغير املـناخـي ومـا يسـببه مـن 

دمار واسع النطاق، يتجلى هذه املرة على شكل ساكن املحيط الغامض؛ الفقاعة القاتلة.
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