اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ  -اﺑﺮﻳﻞ ٢٠١٨

ﺗﺼﺪر ﻋﻦ

`

” ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ” ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ
ف$$ $ي  ١٥ ،١٤ي$$ $ناي$$ $ر  ،٢٠١٤خ$$ $رج ال$$ $شعب
امل$صري ب$فكر ي$ملؤه ال$وع$ي وال$حس ال$وط$ني
وال$$ $ $ $رغ$$ $ $ $بة ف$$ $ $ $ي ال$$ $ $ $وص$$ $ $ $ول إل$$ $ $ $ى األف$$ $ $ $ضل
ل$$ $الس$$ $تفتاء ع$$ $لى دس$$ $تور ج$$ $مهوري$$ $ة م$$ $صر
العربية الجديد.
ج$$اءت ال$$نتيجة ب$$امل$$واف$$قة ع$$لى م$$واده بنس$$بة
 % ٩٨.١م $$ $ن نس $$ $بة األص $$ $وات ال $$ $صحيحة
املشاركة في االستفتاء.
وك$$ $ $ان ل$$ $ $لبحث ال$$ $ $علمي ن$$ $ $صيب ف$$ $ $ي م$$ $ $واد
ال$دس$تور ،ف$جاءت امل$واف$قة ع$ليها ب$ما ي$عكس
ات$فاق ج$موع ال$شعب م$ع ال$قيادة ال$سياس$ية
ف $$ي م $$صر ع $$لى أه $$مية دور ال $$بحث ال $$علمي
ف $$ي خ $$دم $$ة أه $$داف ال $$تنمية املس $$تدام $$ة ف $$ي
م$$صر ،ت$$حقيقا ً ل$$تعظيم االس$$تفادة ال$$قصوى
من االقتصاد املبني على املعرفة.
ح$يث ن$صت امل$ادة ) (٢٣م$ن ال$باب ال$ثان$ي "
امل$$قوم$$ات األس$$اس$$ية ل$$لمجتمع " ف$$ي ال$$فصل
األول م$$ $نه " امل$$ $قوم$$ $ات االج$$ $تماع$$ $ية " ع$$ $لى
أن:
)ت$كفل ال$دول$ة ح$ري$ة ال$بحث ال$علمي وت$شجيع
م$ؤس$سات$ه ،ب$اع$تباره وس$يلة ل$تحقيق ال$سيادة

ال $$دول $$ي ،وي $$ساع $$د ع $$لى ت $$حقيق ذل $$ك ت $$وف $$ير
ال$$تموي$$ل ال$$الزم ل$$إلن$$فاق ع$$ليه ت$$تفق أو ت$$قترب
نس$$ $بته م$$ $ع امل$$ $عدالت والنس$$ $ب ال$$ $عامل$$ $ية ف$$ $ي
هذا الشأن.

ال$$ $وط$$ $نية ،وب$$ $ناء اق$$ $تصاد امل$$ $عرف$$ $ة ،وت$$ $رع$$ $ى
ال $$باح $$ثني وامل $$خترع $$ني ،وت $$خصص ل $$ه نس $$بة
م$$ن اإلن$$فاق ال$$حكوم$$ي ال ت$$قل ع$$ن  % ١م$$ن
ال$نات$ج ال$قوم$ي اإلج$مال$ي ت$تصاع$د ت$دري$جياً
ح$$تى ت$$تفق م$$ع امل$$عدالت ال$$عامل$$ية ،ك$$ما ت$$كفل
ال $$دول $$ة س $$بل امل $$ساه $$مة ال $$فعال $$ة ل $$لقطاع $$ني وال ش$$ $ك ف$$ $ي أن$$ $ه وط$$ $بقا ً للج$$ $داول ال$$ $تال$$ $ية،
ال$$ $خاص واأله$$ $لي وإس$$ $هام امل$$ $صري$$ $ني ف$$ $ي ي$$ $الح$$ $ظ م$$ $دى االه$$ $تمام ال$$ $حكوم$$ $ي ب$$ $معدل
ت $$ $نام $$ $ي وت $$ $زاي $$ $د ال $$ $تموي $$ $ل ل $$ $لبحث ال $$ $علمي
الخارج في نهضة البحث العلمي(.
ك$$ما ن$$صت امل$$ادة ) (٦٦م$$ن ال$$باب ال$$ثال$$ث " ب $$ $صورة غ $$ $ير مس $$ $بوق $$ $ة ع $$ $ن ذي ق $$ $بل خ $$ $الل
ال$حقوق والح$ري$ات وال$واج$بات ال$عام$ة " ع$لى السنوات األربع املاضية:
أن:
)ح $$ري $$ة ال $$بحث ال $$علمي م $$كفول $$ة ،وت $$لتزم
ال$$ $دول$$ $ة ب$$ $رع$$ $اي$$ $ة ال$$ $باح$$ $ثني وامل$$ $خترع$$ $ني
ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻰ
وح $$ $ $ماي $$ $ $ة اب $$ $ $تكارات $$ $ $هم وال $$ $ $عمل ع $$ $ $لى
ﺍﳌﺒﻠﻎ )ﺑﺎﳌﻠﻴﻮﻥ(
ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ
تطبيقها(.
وألن امل$$ $رج$$ $و م$$ $ن ال$$ $بحث ال$$ $علمي ف$$ $ي
3040547
ﻣﻮازﻧﺔ ﻋﺎم 2018/2019
م $$ $صر يس $$ $تهدف ت $$ $حقيق ال $$ $تنمية ف $$ $ي
3000857
ﻣﻮازﻧﺔ ﻋﺎم 2017/2018
م $$ختلف امل $$جاالت ،ك $$ان م $$ن ال $$ضروري
أن ي$كون م$ماث$الً للمس$توى ال$عامل$ي ف$ي
2844615
ﻣﻮازﻧﺔ ﻋﺎم 2016/2017
ط $$ $ $رق وأس $$ $ $ال $$ $ $يب وم $$ $ $ناه $$ $ $ج امل $$ $ $دارس
2322388
ﻣﻮازﻧﺔ ﻋﺎم 2015/2016
ال $$ $ $ $ $بحثية امل $$ $ $ $ $ختلفة ع $$ $ $ $ $لى املس $$ $ $ $ $توى
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وس""وف ت""قوم ال""ناف""ذة ف""ي ه""ذا ال""عدد بتس""ليط ال""ضوء ع""لى ال""جهات امل""ان""حة ل""تموي""ل ال""بحث ال""علمي ف""ي
مصر باعتبار أن التمويل يمثل أحد أهم ركائز تقدم البحث العلمي وصوالً لتحقيق املرجو منه.

و ت"رك"ز ال"ناف"ذة ه"نا ل"يس ف"قط ع"لى ال"جهات امل"ان"حة أو ع"لى
ك"م ال"تموي"ل و أع"داد املخ"رج"ات ال"بحثية امل"ختلفة  ،ب"ل ي"أت"ي ال"ترك"يز
ع"لى م"دى ارت"باط ه"ذا ال"تموي"ل ب"رؤي"ة م"صر  ٢٠٣٠و امل"توق"ع ق"ياس"ه
كمؤش " ""رات أداء ل " ""لجهات امل " ""ان " ""حة و ال " ""داع " ""مة ل " ""لبحث ال " ""علمي و
االب"تكار  ،ت"حقيقا ً مل"بدأ ب"ناء م"جتمع م"عرف"ي م"بدع و م"بتكر  ،م"نتجاً
ل""لعلوم و ال""تكنول""وج""يا و امل""عارف ال""داع""مة ل""قوة ال""دول""ة و لتحقيق
ن""موه""ا و ري""ادت""ها  ،و ل""رف""اه""ية اإلن""سان م""ن خ""الل م""نظوم""ة وط""نية
م"تكام"لة ل"لبحث ال"علمي و ال"تكنول"وج"يا و االب"تكار ذات ك"فاءة ع"ال"ية
و ع " ""نصر بش " ""ري م " ""بدع و ت " ""كون امل " ""نظوم " ""ة ق " ""ادرة ع " ""لى تح " ""دي " ""د
األولويات القومية .
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ﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ

•

إن$$ $شاء ن$$ $ظام وط$$ $ني لج$$ $مع ونش$$ $ر واس$$ $تخدام ال$$ $بيان$$ $ات
ال$$علمية وال$$تكنول$$وج$$ية م$$ن خ$$الل ت$$طوي$$ر الش$$بكات وق$$واع$$د

وك$ان$ت ب$داي$ة ل$قاءات$نا م$ع ال$سيد األس$تاذ ال$دك$تور  /مح$مود ص$قر

ال $$ $بيان $$ $ات م $$ $ن األنش $$ $طة ال $$ $علمية وامل $$ $ؤس $$ $سات وق $$ $درات

– رئ $$يس أك $$ادي $$مية ال $$بحث ال $$علمي ب $$اع $$تباره $$ا امل $$ظلة األس $$اس $$ية

البحث والتطوير التكنولوجي

ذات ال$$ذراع األس$$اس$$ية ل$$تموي$$ل ال$$عدي$$د م$$ن املش$$روع$$ات وال$$برام$$ج

•

ال$$خاص$$ة ب$$األب$$حاث ال$$علمية ل$$كاف$$ة امله$$تمني وال$$عام$$لني ب$$ال$$جام$$عات

س $$ $د ال $$ $فجوة ب $$ $ني ال $$ $بحث ال $$ $علمي وال $$ $قطاع اإلن $$ $تاج $$ $ي
والخدمي

واملراكز والهيئات البحثية.

•

رف$ع مس$توى ال$وع$ي ال$عام ال$وط$ني ب$أه$مية ال$بحث ال$علمي
وال$$ $تكنول$$ $وج$$ $يا م$$ $ن خ$$ $الل ب$$ $رام$$ $ج النش$$ $ر ودع$$ $م وتح$$ $دي$$ $ث
املتاحف العلمية واملعارض

•

ت$$شجيع م$$شارك$$ة امل$$رأة والش$$باب ف$$ي ال$$علم وال$$تكنول$$وج$$يا
والقيادة العلمية

وب $$اع $$تبار أك $$ادي $$مية ال $$بحث ال $$علمي أح $$د أه $$م م $$صادر ال $$تموي $$ل
ل$$ $ $لبحث ال$$ $ $علمي ف$$ $ $ي م$$ $ $صر م$$ $ $ن خ$$ $ $الل ح$$ $ $زم$$ $ $ة م$$ $ $ن ال$$ $ $برام$$ $ $ج
واملش$$روع$$ات ف$$ي ش$$تى امل$$جاالت ،ك$$ان م$$ن ال$$بد أن ن$$تعرف ع$$لى
أه $$ $م ت $$ $لك ال $$ $برام $$ $ج وامل $$ $بادرات واملش $$ $روع $$ $ات وإج $$ $مال $$ $ي ت $$ $كلفة
ف $$ي ال $$بداي $$ة ت $$وج $$هنا ب $$ال $$سؤال ل $$ألس $$تاذ ال $$دك $$تور  /مح $$مود ص $$قر
عن رؤية ورسالة األكاديمية ،فأجاب سيادته باآلتي:

ال $$تموي $$ل امل $$منوح م $$ن األك $$ادي $$مية ف $$ي امل $$جاالت امل $$ختلفة ،ف $$جاءت
اإلجابة على النحو التالي:

الرؤية:
أه" " ""م ال" " ""برام" " ""ج ال" " ""تي ت" " ""قوم ب" " ""ها األك" " ""ادي" " ""مية ط" " ""بقاً
أك$$ $ادي$$ $مية وط$$ $نية ع$$ $امل$$ $ية وب$$ $يت خ$$ $برة وط$$ $ني ف$$ $ي م$$ $جال ال$$ $علوم
الستراتيجية العلوم والتكنولوجيا واالبتكار ٢٠٣٠
وال$$تكنول$$وج$$يا واالب$$تكار ت$$تعاون م$$ع ب$$اق$$ي ع$$ناص$$ر م$$نظوم$$ة ال$$علوم
وال$$ $ $تكنول$$ $ $وج$$ $ $يا واالب$$ $ $تكار ف$$ $ $ي تحس$$ $ $ني وض$$ $ $ع م$$ $ $صر ال$$ $ $علمي وذل" ""ك ط" ""بقا ً ل" ""أله" ""داف ال" ""قوم" ""ية وال" ""برام" ""ج ال" ""تنموي" ""ة
امل"طلوب ت"فعيلها لس"د ال"فجوة ب"ني ال"وض"ع ال"حال"ي م"ن
تحديات ومشكالت وبني ما نتطلع لتحقيقه من أهداف

واالقتصادي والريادي.
الرسالة:
ت $$هيئة ب $$يئة م $$شجعة ل $$لعلوم وال $$تكنول $$وج $$يا ودع $$م ال $$دورة ال $$كام $$لة
لالبتكار.
أما عن املهام األساسية لألكاديمية فيمكن تلخيصها فيما يلي:
امل" " " " ""هام ال" " " " ""رئ" " " " ""يسية ألك" " " " ""ادي" " " " ""مية ال" " " " ""بحث ال" " " " ""علمي
والتكنولوجيا
•

التخ $$طيط وال $$تموي $$ل وال $$تنسيق وامل $$تاب $$عة ل $$برام $$ج ال $$تنمية
التكنولوجية واملشاريع القومية

•

ت $$شجيع ال $$بحوث ف $$ي امل $$جاالت األس $$اس $$ية وامل $$تقدم $$ة ب $$ما
يخدم أولويات التنمية الوطنية

•

دعم التميز العلمي لألفراد واملؤسسات

•

دعم وتطوير االتحادات العلمية ومراكز التميز

•

ع$$ $قد الش$$ $راك$$ $ات واالت$$ $فاق$$ $يات ال$$ $علمية م$$ $ع األك$$ $ادي$$ $ميات
الدولية املماثلة والكيانات ذات الصلة
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 .٣الطاقة الجديدة واملتجددة ) ٣٠٠مليون جنيه(

 .١رع""اي""ة ال""نشء وامل""وه""وب""ني وت""مكني ش""باب ال""باح""ثني
) ١٠٠مليون جنيه(

ن$$ $ $جحت أك$$ $ $ادي$$ $ $مية ال$$ $ $بحث ال$$ $ $علمي وال$$ $ $تكنول$$ $ $وج$$ $ $يا م$$ $ $ن خ$$ $ $الل
مش$$ $روع$$ $ات ت$$ $عاون م$$ $ع االت$$ $حاد األوروب$$ $ي ف$$ $ي ت$$ $وط$$ $ني ص$$ $ناع$$ $ة
م $$رك $$زات ال $$طاق $$ة ال $$شمسية وتح $$لية امل $$ياه ف $$ي م $$صر وب $$لغت امل $$نح
ال$بحثية امل$قدم$ة م$ن االت$حاد األوروب$ي ف$ي ه$ذا امل$جال  15م$ليون
ي$ورو ون$تج ع$ن ه$ذا ال$تعاون مح$طة ط$اق$ة ش$مسية ل$تول$يد الكه$رب$اء
وتح $$لية امل $$ياه ب $$محاف $$ظة الش $$رق $$ية /ب $$لبيس وه $$ي واح $$دة م $$ن أرب $$ع
مح$$طات ف$$ي م$$نطقة البح$$ر امل$$توس$$ط ف$$ي إي$$طال$$يا وق$$برص واألردن
وم$$صر  ،ومح$$طة م$$رك$$زات ال$$طاق$$ة ال$$شمسية وتح$$لية امل$$ياه ب$$مدي$$نة
األب$$ $حاث ال$$ $علمية ب$$ $برج ال$$ $عرب ،وال$$ $ذي ي$$ $عد أك$$ $بر م$$ $رك$$ $ز ل$$ $لبحوث
وال$$تطوي$$ر لخ$$دم$$ة م$$صر وال$$قارة األف$$ري$$قية والش$$رق األوس$$ط وي$$وف$$ر
ب$اإلض$اف$ة ال$ى خ$دم$ات ال$بحوث وال$تطوي$ر خ$مسة م$يجا واط ط$اق$ة
ح $$ $راري $$ $ة ،وواح $$ $د م $$ $يجا وات م $$ $ن ال $$ $طاق $$ $ة الكه $$ $رب $$ $ية ،وم $$ $ائ $$ $تان
وخ$$ $مسون م$$ $تر م$$ $كعب م$$ $ياه م$$ $حاله ي$$ $وم$$ $يا ،ودع$$ $مت األك$$ $ادي$$ $مية
املشروع بـ  ٢.٥مليون يورو .

دع $$مت أك $$ادي $$مية ال $$بحث ال $$علمي وال $$تكنول $$وج $$يا ب $$رن $$ام $$ج ج $$ام $$عة
ال $$طفل وه $$و ب $$رن $$ام $$ج ت $$عليم إب $$داع $$ي ل $$لعلوم وامل $$وه $$وب $$ني م $$ن ال $$نشء
واس $$تفاد م $$ن ه $$ذا ال $$برن $$ام $$ج أك $$ثر م $$ن  ١٥٠٠٠ت $$لميذ وب $$مشارك $$ة
أك $$ثر م $$ن  ٣١ج $$ام $$عة م $$صري $$ة ،ك $$ما دع $$مت  ٨٥٠مش $$روع تخ $$رج
اس $$ $تفاد م $$ $نهم أك $$ $ثر م $$ $ن  ١٥أل $$ $ف ط $$ $ال $$ $ب م $$ $ن ط $$ $الب ال $$ $سنوات
ال $$نهائ $$ية ل $$لكليات ال $$عملية  ٢٦٠م $$نحة ألوائ $$ل ال $$جام $$عات امل $$صري $$ة
ل$لحصول ع$لى درج$ة امل$اجس$تير وإن$شاء أك$ادي$مية م$صري$ة لش$باب
ال$باح$ثني ودع$م م$شارك$ة الش$باب وال$طالب ف$ي امل$ؤت$مرات وامل$عارض
الدولية بإجمالي تمويل تجاوز  ١٠٠مليون جنيه.

 .٢الزراعة والغذاء ) ١٠٠مليون جنيه(

 .٤تحلية املياه ) ٥٠مليون جنيه(

دع $$مت أك $$ادي $$مية ال $$بحث ال $$علمي وال $$تكنول $$وج $$يا ع $$دة مش $$روع $$ات
ق $$وم $$ية وم $$بادرات ب $$تموي $$ل ت $$جاوز  ١٠٠م $$ليون ج $$نيه ب $$ال $$تعاون م $$ع
م$رك$ز ال$بحوث ال$زراع$ية ل$لنهوض ب$إن$تاج$ية امل$حاص$يل امل$ختلفة م$ما
أدى إل$ى زي$ادة إن$تاج$ية ال$قمح ،وت$م ت$طوي$ر ال$صوام$ع ال$بالس$تيكية
وت$صنيع مح$لي ل$عرب$ة ل$نقل ووزن امل$حاص$يل ال$زراع$ية وس$هول$ة ن$قل
م$$حصول ال$$قمح إل$$ى ال$$صوام$$ع دون ت$$عبئتها ،وإن$$تاج س$$الالت م$$ن
األرز الهجني تتميز بزيادة اإلنتاجية وتوفير املياه.

ت $$م ت $$موي $$ل  ١٤م $$بادرة ومش $$روع ب $$تموي $$ل ت $$جاوز  ٥٠م $$ليون ج $$نيه
ل$$ $تطوي$$ $ر مح$$ $طة تح$$ $لية م$$ $ياه م$$ $تنقلة ت$$ $عمل ب$$ $ال$$ $تناض$$ $ح ال$$ $عكسي
وال $$طاق $$ة ال $$شمسية ك $$مصدر ل $$لطاق $$ة ب $$ال $$تعاون م $$ع م $$رك $$ز ب $$حوث
الصح$$راء ب$$غرض ال$$تنمية املس$$تدام$$ة ب$$امل$$ناط$$ق الصح$$راوي$$ة ب$$أي$$دي
م $$صري $$ة  ،٪١٠٠وت $$م ال $$توص $$ل إل $$ى ب $$عض ال $$تكنول $$وج $$يات امل $$بتكرة
ف $$ي م $$جال تح $$لية امل $$ياه ب $$األغ $$شية ع $$ند درج $$ات ح $$رارة م $$نخفضة
م $$ما س $$يقلل م $$ن ت $$كلفة تح $$لية امل $$ياه وه $$ناك ج $$هود ك $$بيرة ون $$تائ $$ج
مبش $$رة ف $$ي م $$جال ت $$صنيع أغ $$شية تح $$لية امل $$ياه مح $$ليا ً وم $$ضخات
الجهد العالي.
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 .٧ال ""حاض ""نات ال ""تكنول ""وج ""ية وم ""كات ""ب ن ""قل وت ""سويق
التكنولوجيا ) ٨٨مليون جنيه(

.٥تعميق التصنيع املحلي ) ٨٤مليون جنيه(

ت$$م ت$$نفيذ ال$$عدي$$د م$$ن امل$$شاري$$ع ل$$تعميق ال$$تصنيع املح$$لى ت$$جاوزت
 ٣٣مش$روع ب$إج$مال$ي ت$موي$ل  ٨٤م$ليون ج$نيه وش$ملت إن$تاج ق$طع
غ$$يار ع$$ال$$ية ال$$جودة لخ$$دم$$ة مح$$طات الكه$$رب$$اء وق$$طع غ$$يار ع$$رب$$ات
ال $$ $ $سكك الح $$ $ $دي $$ $ $دي $$ $ $ة امل $$ $ $صري $$ $ $ة وص $$ $ $ناع $$ $ $ة ال $$ $ $بتروك $$ $ $يماوي $$ $ $ات
واالس$تخالص امل$حسن ل$لنفط ب$ال$طرق ال$غير ت$قليدي$ة .وت$م ال$تعاون
م $$ع ال $$هيئة ال $$قوم $$ية ل $$إلن $$تاج الح $$رب $$ي ف $$ي ت $$صنيع ج $$هاز اإلط $$فاء
ال $$ذات $$ي ومح $$طة تح $$لية م $$ياه متح $$رك $$ة ت $$عمل ب $$ال $$طاق $$ة ال $$شمسية
وم$$ضخات جه$$د ع$$ال$$ي وغ$$يره$$ا م$$ن م$$كون$$ات ص$$ناع$$ة تح$$لية امل$$ياه
وج $$ارى ت $$صنيع ع $$رب $$ة ق $$طار ذات ط $$اب $$قني ب $$ال $$تعاون م $$ع ال $$هيئة
ال $$عرب $$ية ل $$لتصنيع وال $$هيئة ال $$قوم $$ية ل $$سكك ح $$دي $$د م $$صر ل $$زي $$ادة
ال $$ $سعة التح $$ $ميلية ل $$ $لرك $$ $اب ب $$ $أرخ $$ $ص وس $$ $يلة م $$ $مكنة ،وت $$ $صميم
وت$$طوي$$ر وح$$دة ك$$ام$$لة ل$$تصنيع أع$$الف ال$$سمك ال$$طاف$$ية ل$$تتناس$$ب
م$ع م$تطلبات ال$بيئة امل$صري$ة .وإن$تاج آل$ة ح$قن األم$ون$يا م$ما ي$ؤدى
إلى تقليل استهالك األسمدة بنسبة .%٥٠

ت $$م إط $$الق ب $$رن $$ام $$ج ال $$حاض $$نات ال $$تكنول $$وج $$ية "ان $$طالق" ب $$عدد ١٩
ح $$اض $$نة ب $$تموي $$ل  ٤٨م $$ليون ج $$نيه ح $$يث ت $$م اح $$تضان  ٦٣م $$بتكر
وت$م تخ$ري$ج  ١٢ش$رك$ة ت$كنول$وج$ية ن$اش$ئة ب$ال$فعل ع$لى أرض ال$واق$ع
واع$$ $تماد أول م$$ $نتج م$$ $ن االت$$ $حاد األوروب$$ $ي ح$$ $يث يس$$ $تهدف ٥٠
ش $$رك $$ة ن $$اش $$ئة ب $$نهاي $$ة ال $$عام امل $$ال $$ي ال $$قادم .وت $$م اس $$تكمال ش $$بكة
م$$ $كات$$ $ب ون$$ $قل وت$$ $سوي$$ $ق ال$$ $تكنول$$ $وج$$ $يا ف$$ $ي ال$$ $جام$$ $عات وامل$$ $راك$$ $ز
وامل $$عاه $$د ال $$بحثية ل $$يصل ع $$دد امل $$كات $$ب إل $$ى  ٤٢م $$كتب ب $$إج $$مال $$ي
تمويل  ٤٠مليون جنيه.
 .٨الصحة والدواء ) ٢٠مليون جنيه(

 .٦دع"م االب"تكار ورب"ط ال"بحث ال"علمي ب"ال"صناع"ة )١٧٥
مليون جنيه(

ت$$م دع$$م  ٧م$$بادرات ب$$إج$$مال$$ي ت$$موي$$ل  ٢٠م$$ليون ج$$نيه ،وص$$ناع$$ة
ج $$هاز م $$راق $$بة امل $$ري $$ض ف $$ي غ $$رف ال $$عناي $$ة امل $$رك $$زة ب $$ال $$تعاون م $$ع
ش$$رك$$ة ب$$اي$$وب$$يزن$$س وح$$صل ع$$لى ع$$الم$$ة ال$$جودة األورب$$ية ك$$ما ي$$تم
ت$نفيذ ش$ري$حة ط$بية ل$لتعرف ع$لى األم$راض ت$ساع$د ف$ي ت$شخيص
أم$$ $راض م$$ $ثل الس$$ $رط$$ $ان وف$$ $يروس س$$ $ي وغ$$ $يره$$ $ا م$$ $ن األم$$ $راض
بسعر زهيد بالتعاون مع مدينة زويل.

ت$$م إط$$الق ب$$رن$$ام$$ج دع$$م ال$$تحال$$فات ال$$تكنول$$وج$$ية وه$$و األك$$بر ل$$رب$$ط
ال $$جهات ال $$بحثية وال $$جام $$عات ب $$امل $$جتمع ال $$صناع $$ي وم $$ؤس $$سات
امل$$جتمع امل$$دن$$ي ل$$لوص$$ول إل$$ى م$$نتجات وط$$نية ت$$عمل ع$$لى ت$$خفيف
ال$عبء ع$ن ك$اه$ل ال$دول$ة وع$دده$ا  ١٥ت$حال$ف ب$تموي$ل  ١٧٥م$ليون
ج$نيه ،و ك$ان م$ن ب$اك$ورة إن$تاج ه$ذا ال$برن$ام$ج ال$تعاق$د ع$لى إن$تاج
ع$$ $ينة ص$$ $ناع$$ $ية م$$ $ن ع$$ $داد رق$$ $مي ك$$ $مرح$$ $لة أول$$ $ية وت$$ $حوي$$ $لها إل$$ $ى
ع$$دادات ذك$$ية مس$$بقة ال$$دف$$ع ب$$إم$$كان$$يات مح$$لية )ت$$صنيع مح$$لي(
وت$$ $ $ $صنيع وت$$ $ $ $رك$$ $ $ $يب واخ$$ $ $ $تبار وت$$ $ $ $شغيل ال$$ $ $ $كروت اإلل$$ $ $ $كترون$$ $ $ $ية
وال $$برم $$جيات ال $$خاص $$ة ب $$عملية ال $$تطوي $$ر وي $$عقبها ت $$عميم امل $$نظوم $$ة
ع $$لي ك $$اف $$ة ع $$دادات الكه $$رب $$اء ب $$ال $$تعاون م $$ع الش $$رك $$ة ال $$قاب $$ضة
للكهرباء
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ح$يث ب$لغ ع$دد املش$روع$ات  ٤٣مش$روع ب$إج$مال$ي ت$موي$ل  ٤١م$ليون

 .٩العلوم االجتماعية واإلنسانية ) ٩مليون جنيه(

ج $$ $نيه ل $$ $لمساه $$ $مة ف $$ $ي ت $$ $طوي $$ $ر ال $$ $جهود امل $$ $عنية م $$ $ن اج $$ $ل ال $$ $تنمية
املس$تدام$ة ،ب$اإلض$اف$ة إل$ى ن$قل أح$دث امل$عارف ال$فنية وال$تكنول$وج$يا
الحديثة من الدول املتقدمة إلى مصر.
.١٢التعاون العلمي الدولي ) ٢٠٠مليون جنيه(
ت$$ $م ت$$ $نفيذ  ٩م$$ $بادرات ب$$ $إج$$ $مال$$ $ي ت$$ $موي$$ $ل  ٩م$$ $ليون ج$$ $نيه ،وإع$$ $داد
خ $$ارط $$ة ط $$ري $$ق مل $$حارب $$ة ال $$تطرف ت $$حت ش $$عار ث $$قاف $$ة ال $$علم تح $$مي
األج$$ $يال الج$$ $دي$$ $دة م$$ $ن ال$$ $تطرف ،ك$$ $ما ت$$ $م ت$$ $دش$$ $ني ح$$ $ملة "ح$$ $قوق
ح $$ $ضارة ل $$ $بناء ح $$ $ضارة" لتس $$ $ليط ال $$ $ضوء ع $$ $لى ال $$ $حقوق األدب $$ $ية
وامل $$ادي $$ة ل $$لدول $$ة امل $$صري $$ة ف $$ي اس $$تخدام أي ص $$ور أو م $$جسمات أو
ن$$ $سخ م$$ $قلدة أو أس$$ $ماء أو ش$$ $عارات الس$$ $تغالل اآلث$$ $ار وال$$ $حضارة
املصرية القديمة في أغراض تجارية.
ت$$م ت$$وج$$يه م$$جاالت ال$$تعاون لخ$$دم$$ة رؤي$$ة م$$صر ل$$لتنمية واملش$$روع$$ات
.١٠العلم واملجتمع ) ١٣مليون جنيه(

ال $$قوم $$ية ال $$كبرى وق $$ام $$ت ال $$وزارة ب $$تموي $$ل أك $$ثر م $$ن  ٤٠٠مش $$روع
وات $$ $فاق $$ $ية مش $$ $ترك $$ $ة م $$ $ع م $$ $ختلف دول ال $$ $عال $$ $م واالت $$ $حاد األوروب $$ $ي
بتمويل تجاوز  ٢٠٠مليون جنيه.
.١٣التعاون مع إفريقيا ) ٣مليون جنيه(

ن$فذت األك$ادي$مية ع$دة مش$روع$ات ب$إج$مال$ي ت$موي$ل  ١٣م$ليون ج$نيه
وم$نها ع$لى س$بيل امل$ثال ال$تعاون م$ع األزه$ر الش$ري$ف إلن$تاج الج$زء
األول وال$ثان$ي م$ن مس$لسل ك$ارت$ون األزه$ر ث$الث$ي األب$عاد ومس$لسل
ك $$ارت $$ون ن $$ور وب $$واب $$ة ال $$تاري $$خ ب $$خالف إن $$تاج ب $$رن $$ام $$ج امل $$ساب $$قات
ال$تليفزي$ون$ي الج$زء األول ال$قاه$رة ت$بتكر ب$ال$تعاون م$ع ات$حاد اإلذاع$ة ت $$ $م ت $$ $دري $$ $ب وب $$ $ناء ق $$ $درات ف $$ $ي م $$ $جاالت امل $$ $ساب $$ $ك وت $$ $طوي $$ $ر امل $$ $واد
وال$تليفزي$ون امل$صري وم$عرض ال$قاه$رة ال$دول$ي ل$الب$تكار ف$ي ن$وف$مبر ال$$ $تشخيصية واألم$$ $راض ال$$ $وب$$ $ائ$$ $ية وث$$ $الث ج$$ $وائ$$ $ز س$$ $نوي $ $ا ً لش$$ $باب
م $$ن ك $$ل ع $$ام ،ك $$ما ت $$صدر األك $$ادي $$مية س $$الس $$ل م $$ن ال $$كتب ال $$علمية ال$باح$ثني األف$ارق$ة وت$قدم ب$رام$ج ت$دري$بية م$عتبرة ف$ي م$جاالت امل$لكية
إلث$$ $راء ال$$ $علم م$$ $ثل وب$$ $لغ إص$$ $دارات األك$$ $ادي$$ $مية م$$ $ن ك$$ $تب ال$$ $ثقاف$$ $ة ال$فكري$ة واألم$راض ال$وب$ائ$ية وال$تشخيص وامل$ساب$ك وت$شارك ب$فعال$ية
ال$$علمية ح$$وال$$ى  ١٠٠ك$$تاب و م$$وس$$وع$$ة ل$$لنبات$$ات ال$$طبية ال$$بري$$ة ف$$ي في املرصد األفريقي ملؤشرات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار.
م $$صر ،ك $$ما ت $$صدر األك $$ادي $$مية  ٨٥مج $$لة ع $$لمية دوري $$ة م $$تخصصة
واخ" ""تتم ال" ""سيد األس" ""تاذ ال" ""دك" ""تور  /مح" ""مود ص" ""قر ب" ""أن

باللغة االنجليزية بالتعاون مع دور النشر العاملية.

األك""ادي""مية تس""تمر ف""ي ري""ادت""ها ل""دع""م وت""موي""ل األنش""طة
.١١برنامج جسور التنمية ) ٤١مليون جنيه(

الفعالة في منظومة البحث العلمي في مصر.

وه$$و ب$$رن$$ام$$ج ل$$رب$$ط ال$$علماء امل$$صري$$ني ف$$ى املهج$$ر ب$$ال$$وط$$ن األم م$$ن
خ$الل ت$نفيذ مش$روع$ات ب$حثية مش$ترك$ة ب$ني ع$لماء ال$داخ$ل وال$خارج
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ك$$ $ما س$$ $بق وأن ذك$$ $رن$$ $ا ف$$ $ي ال$$ $بداي$$ $ة ع$$ $ن أه$$ $مية دور وزارة ال$$ $بحث
ال$علمي ف$يما ق$ام$ت ب$ه ب$ال$بدء ف$ي ت$نفيذ اس$ترات$يجية ط$موح$ة ل$تعدي$ل
م $$سار أنش $$طة وت $$موي $$ل ال $$بحث ال $$علمي ف $$ي م $$صر ب $$داي ً $ة م $$ن ال $$عام
 ٢٠٠٦مل$$واك$$بة امل$$دارس ال$$علمية ال$$دول$$ية ،اع$$تمدت ال$$وزارة مج$$موع$$ة
م $$ن ال $$برام $$ج ال $$تاب $$عة ل $$ها ق $$ائ $$مة ع $$لى ت $$موي $$ل مش $$ترك م $$ع االت $$حاد
األوروب$$ي وغ$$يره م$$ن ال$$دول ل$$دع$$م ال$$بحث ال$$علمي ف$$ي م$$صر ب$$حيث
تقوم تلك الشراكة على البحث والتنمية واالبتكار.
وم$$ $ن اه$$ $م م$$ $صادر ال$$ $تموي$$ $ل ل$$ $لبحث ال$$ $علمي ف$$ $ي م$$ $صر ،ال$$ $تعاون
والش $$راك $$ة م $$ع االت $$حاد األورب $$ي وغ $$يره م $$ن ال $$تعاون ال $$دول $$ي ال $$ذي
ي $$ثمر ع $$نه مج $$موع $$ة م $$ن االت $$فاق $$يات وال $$برام $$ج ال $$تي ت $$قوم ب $$تموي $$ل
مش$روع$ات ب$حثية ب$امل$راك$ز وال$هيئات وال$جام$عات امل$صري$ة ب$امل$شارك$ة
م $$ع ش $$رك $$اء أج $$ان $$ب م $$ن اج $$ل ت $$حقيق أق $$صى اس $$تفادة م $$مكنة م $$ن
الش $$راك $$ة ك $$نقل وت $$وط $$ني ال $$تكنول $$وج $$يات الح $$دي $$ثة وم $$ا ن $$تج ع $$نها م $$ن
مخ$$ $رج$$ $ات ك$$ $أوراق ب$$ $حثية تنش$$ $ر ف$$ $ي ك$$ $بري ال$$ $دوري$$ $ات وامل$$ $جالت
ال$$ $علمية ال$$ $دول$$ $ية ذات م$$ $عام$$ $ل ت$$ $أث$$ $ير ع$$ $ال ي$$ $ثمن م$$ $ن ق$$ $يمة ال$$ $بحث
ال $$علمي ف $$ي م $$صر ب $$اإلض $$اف $$ة ال $$ي امل $$نتجات وال $$نماذج األول $$ية ....
الخ
وي $$ $أت $$ $ي ع $$ $لى راس $$ $ها ب $$ $رن $$ $ام $$ $ج ال $$ $بحوث وال $$ $تنمية واالب $$ $تكار RDI
وب $$ال $$فعل ت $$وجه $$ت ال $$ناف $$ذة ال $$ي ال $$سيد األس $$تاذ ال $$دك $$تور /مح $$مد
ال$شناوي مس$تشار وزي$ر ال$تعليم ال$عال$ي وال$بحث ال$علمي ل$لعالق$ات
واالت $$فاق $$يات ال $$دول $$ية ل $$شئون ال $$بحث ال $$علمي ل $$لسؤال ع $$ن م""صادر
التمويل الناتجة عن العالقات واالتفاقيات الدولية:

ك $$ان $$ت امل $$رح $$لة االول $$ي ذات ت $$موي $$ل ) ١٠.٥عش $$رة ون $$صف م $$الي $$ني
دوالر( ن$$ $ $تج ع$$ $ $نها  ٥٥مش$$ $ $روع خ$$ $ $الل ال$$ $ $فترة م$$ $ $ن  ٢٠٠٧وح$$ $ $تي
 ،٢٠١٢ف $$ي ح $$ني ب $$دأت امل $$رح $$لة ال $$ثان $$ية خ $$الل ال $$فترة م $$ن ٢٠١١
وح$تي م$وع$د ان$تهائ$ها ف$ي  ٢٠١٩ب$تموي$ل ي$بلغ ) ٢٠عش$رون م$ليون
دوالر( ونتج عنه حتى االن تمويالً لعدد  ٢٦مشروع.

وه $$و ل $$يس مج $$رد ت $$موي $$ل م $$ادي ون $$قدي للمش $$روع $$ات امل $$قدم $$ة ف $$قط
ول$$كت ت$$لك امل$$رح$$لة ت$$ميزت ب$$وج$$ود ش$$بكة ت$$عاون تج$$مع ب$$ني ال$$باح$$ثني
ف$$ $ي م$$ $صر ون$$ $ظرائ$$ $هم ف$$ $ي ذات امل$$ $جاالت م$$ $ن ال$$ $باح$$ $ثني ف$$ $ي دول
االتحاد األوربي.
وتج$$ $در ه$$ $نا اإلش$$ $ارة ال$$ $ي اه$$ $م املخ$$ $رج$$ $ات ال$$ $بحثية ال$$ $نات$$ $جة ع$$ $ن
امل$رح$لة االول$ي م$ن املش$روع$ات امل$مول$ة م$ن ب$رن$ام$ج ال$بحوث وال$تنمية
واالب$$تكار ال$$ذي ي$$جب ان ن$$ذك$$ر ه$$نا ان$$ه ب$$رن$$ام$$ج ت$$اب$$ع ل$$وزارة ال$$بحث
العلمي ممول من االتحاد األوربي
حيث يمكننا ان نحصر املخرجات البحثية منه فيما يلي:
 .١النشر العلمي الدولي

 ٥٥منشور دوليا ً

 .٢النماذج األولية الصناعية  ٢٧نموذج اولي قابل للتصنيع النهائي

أج$اب$نا س$يادت$ه ب$أن$ه ه$ناك أك$ثر م$ن ات$جاه ن$سير ف$يه بخ$طي ث$اب$تة
ف$$ $ي ه$$ $ذا امل$$ $جال نج$$ $د أول$$ $ها ب$$ $رن$$ $ام$$ $ج ال$$ $بحوث وال$$ $تنمية واالب$$ $تكار
) (RDIال $$ذي ب $$دا ف $$ي ال $$عام  ٢٠٠٧ب $$حيث يس $$تمر ع $$لى م $$رح $$لتني
تنتهي مرحلته الثانية في العام .٢٠١٩

 .٣املنتجات النهائية

 ٢٦منتج

 .٤براءات اختراع دولية

 ١٥براءة لها حقوق امللكية دوليا ً

وذل$$ $ك ف$$ $ي م$$ $جاالت ال$$ $تموي$$ $ل امل$$ $ختلفة للمش$$ $روع$$ $ات امل$$ $قبول$$ $ة م$$ $ثل
)ال $$غذاء -ع $$لوم ال $$فضاء – ال $$تعليم – ال $$بيئة – امل $$ياه – ال $$طاق $$ة –
ال $$زراع $$ة – ال $$صحة  ....-ال $$خ( وغ $$يره $$ا م $$ن امل $$جاالت ال $$تي ت $$مس
حياة االنسان بصورة مباشرة.
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ح$يث ب$لغ ت$كلفة ع$دد  ٥١مش$روع$ا ً م$ا ي$ساوي ) ٨.٥ث$مان$ية م$الي$ني ون$صف
امل$$ليون ي$$ورو( وب$$ان$$تهاء ال$$عام  ٢٠١٤ك$$ان ال$$عائ$$د امل$$توق$$ع م$$ن االس$$تثمار
ف $$ $يها م $$ $ن خ $$ $الل ب $$ $عض ق $$ $صص ال $$ $نجاح م $$ $نها ) ٧ق $$ $صص( م $$ $ا ي $$ $وازي
) ٤٠٤٥٢٥٠٠أرب $$ $ $عون م $$ $ $ليون $$ $ $ا وأرب $$ $ $عمائ $$ $ $ة واث $$ $ $نان وخ $$ $ $مسون أل $$ $ $ف
وخ $$مسمائ $$ة( ي $$ورو ،وه $$و م $$ا ي $$وض $$ح إم $$كان $$ية وق $$درة ال $$بحث ال $$علمي ع $$لى
االستثمار وتحقيق فكرة االقتصاد املبني على املعرفة.

ع$لى ن$فس امل$نوال ،اس$تمر االم$ر ف$ي امل$رح$لة ال$ثان$ية م$ن ب$رن$ام$ج  RDIف$ي
ت$موي$ل املش$روع$ات وال$تي ب$لغ ع$دده$ا  ٢٦مش$روع$ا ً ف$ي م$جاالت )ال$بيئة –
ال $$ $تعليم – ال $$ $صحة – إدارة االب $$ $تكار – ش $$ $بكات ال $$ $تعاون واالت $$ $صاالت
العلمية – نقل وتوطني التكنولوجيا – الزراعة – الطاقة  ....الخ(.

امل $$ $توس $$ $ط ح $$ $يث ان $$ $ه ن $$ $وم م $$ $ن أن $$ $واع الش $$ $راك $$ $ة امل $$ $توس $$ $طة ف $$ $ي ال $$ $علوم
وال$تكنول$وج$يا واالب$تكار .وت$ضم  ١٩دول$ة م$شارك$ة ح$يث ت$م ت$وق$يع االت$فاق$ية
ب$$ني م$$صر واالت$$حاد األوروب$$ي  ٢٧أك$$توب$$ر  ٢٠١٧وت$$م ان$$تخاب ج$$مهوري$$ة
م $$صر ال $$عرب $$ية ف $$ي االج $$تماع ال $$ذي أق $$يم ف $$ي ب $$رش $$لون $$ة ب $$إس $$بان $$يا ف $$ي
ن $$وف $$مبر  ٢٠١٧ك $$رئ $$يس ل $$لمشارك $$ة ف $$ي ه $$ذا التج $$مع ال $$دول $$ي ب $$أغ $$لبية ١٤
ص $$ $وت م $$ $ن أص $$ $ل  ١٧ص $$ $وت وه $$ $و م $$ $ا ي $$ $عكس ث $$ $قة امل $$ $جتمع ال $$ $دول $$ $ي
واالوروب $$ي ف $$ي ق $$درة م $$صر ع $$لي ال $$تواج $$د ع $$لي خ $$ري $$طة ال $$بحث ال $$علمي
امل$$ $تقدم ب$$ $ما ت$$ $ضمه م$$ $ن ق$$ $درات وام$$ $كان$$ $يات ورؤي وتخ$$ $طيط ق$$ $ادر ع$$ $لي
ال$$وق$$وف ك$$تفا ً ب$$كتف م$$ع ال$$دول امل$$تقدم$$ة ف$$ي ال$$بحث ال$$علمي ،وه$$و م$$ا ي$$عد
إن$$جازا غ$$ير مس$$بوق وش$$هادة ت$$قدي$$ر ف$$ي ح$$ق م$$جتمع ال$$بحث ال$$علمي ف$$ي
مصر.
واج $$مال $$ي ت $$كلفة مش $$روع $$ات ال ) (PRIMAك $$تموي $$ل ي $$بلغ  ٥٠٠م $$ليون
ي $$ورو م $$ا ب $$ني االت $$حاد األوروب $$ي وال $$دول امل $$شارك $$ة وه $$ي ته $$تم ب $$مجاالت
أبحاث املياه والغذاء والزراعة.
ح $$يث ت $$م ب $$ال $$فعل اص $$دار اول $$ي ال $$نداءات للمش $$روع $$ات ع $$لى م $$دار عش $$رة
سنوات قادمة بتمويل يصل الي ما يوازي مليار جنية مصري سنويا ً.
ب $$ال $$فعل ق $$منا ب $$عمل ن $$دوات وورش ع $$مل ت $$عري $$فية ت $$م ت $$وج $$يه ال $$دع $$وة ال $$يها
لج $$ميع أع $$ضاء ال $$هيئة ال $$بحثية وامل $$عاون $$ة ب $$ال $$جام $$عات وال $$هيئات وم $$راك $$ز
ال $$بحث ال $$علمي ف $$ي م $$صر ،ل $$تشجيعهم ع $$لى ال $$تقدم للمش $$روع $$ات امل $$مول $$ة
م$$ $ن ه$$ $ذا ال$$ $برن$$ $ام$$ $ج ك$$ $أح$$ $د أه$$ $م م$$ $صادر ال$$ $تموي$$ $ل ل$$ $لبحث ال$$ $علمي ف$$ $ي
امل $$جاالت ال $$حيوي $$ة وال $$هام $$ة ال $$ساب $$ق ذك $$ره $$ا وس $$ال $$فا ً ك $$امل $$ياه وال $$زراع $$ة
والغذاء.
ك $$ما نه $$دف ال $$ي ب $$ناء ت $$حال $$فات وت $$عاون مش $$ترك ب $$ني ال $$باح $$ثني امل $$صري $$ني
ونظرائهم من االوربيني من الدول اليورو متوسطية.

واس$$تطرد األس$$تاذ ال$$دك$$تور /مح$$مد ال$$شناوي ق$$ائ$الً :أن ف$$ي ه$$ذه امل$$رح$$لة
ك$ان$ت الش$راك$ة امل$صري$ة األورب$ية ت$تميز ب$ال$تفاع$ل وال$تناف$سية ال$علمي ب$ما
ي $$ثري املش $$روع $$ات ال $$بحثية امل $$مول $$ة ح $$يث ك $$ان ع $$دد الش $$رك $$اء م $$ن ال $$جان $$ب
امل$صري  ٤١ش$ري$كا ً م$ن م$قاب$ل ٣٠ش$ري$كا ً م$ن ال$جان$ب األورب$ي ب$إج$مال$ي
ت $$كلفة ت $$موي $$ل مش $$روع $$ات $$هم ك $$ما س $$بق وان أس $$لفنا م $$ا ي $$وازي )عش $$رون
مليون يورو(.
م$$ $ $ $ن ض$$ $ $ $من امل$$ $ $ $بادرات وال$$ $ $ $برام$$ $ $ $ج امل$$ $ $ $ماث$$ $ $ $لة م$$ $ $ $بادرة Blue Med -
 Initiativeوه$$ي ته$$تم ب$$ما ي$$طلق ع$$ليه االق$$تصاد األزرق واالع$$مار ف$$ي
م $$نطقة البح $$ر امل $$توس $$ط وي $$رم $$ز ال $$لون األزرق ال $$ي ح $$وض البح $$ر األب $$يض
امل$$ $توس$$ $ط وال$$ $دول امل$$ $طلة ع$$ $ليه املس$$ $تهدف$$ $ة ب$$ $األع$$ $مال وال$$ $تنمية وب$$ $خاص$$ $ة
م$$ن اه$$م ب$$رام$$ج املش$$روع$$ات امل$$مول$$ة أي$$ضا ب$$ال$$تعاون م$$ع االت$$حاد األورب$$ي ال$$ $تنمية االق$$ $تصادي$$ $ة ل$$ $ها ومل$$ $صر دور ك$$ $بير وه$$ $ام ف$$ $ي م$$ $شارك$$ $تها ب$$ $تلك
نج $$د ب $$رن $$ام $$ج ) (PRIMAوه $$و م $$ن اه $$م امل $$بادرات ذات ال $$تأث $$ير ال $$فعال املبادرة.
وال$تعاون امل$تبادل ب$ني م$صر واوروب$ا وب$خاص$ة ف$ي م$نطقة البح$ر األب$يض
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ﻫــﻞ ﻫــﻨﺎﻙ ﺷــﺮﺍﻛــﺎﺕ ﻭﺗــﻌﺎﻭﻥ ﻋــﻠﻤﻲ ﻭﺍﺗــﻔﺎﻗــﻴﺎﺕ ﻣــﻊ ﺩﻭﻝ ﺑــﺼﻮﺭﺓ ﻓــﺮﺩﻳــﺔ ﺍﻡ ﺍﻥ ﺟــﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸــﺮﺍﻛــﺎﺕ ﻣــﻊ ﺍﻻﺗــﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑــﻲ ﻭﺩﻭﻝ
ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ؟
أج$$اب ال$$دك$$تور ال$$شناوي ب$$ان ات$$جاه م$$صر ف$$ي ال$$تعاون ال$$دول$$ي ل$$يس ل$$ها ح$$دود ب$$ل وي$$طمح ال$$ي ت$$عزي$$ز وت$$قوي$$ة ش$$بكات ال$$تعاون ال$$علمي
الدولي مع مختلف دول العالم.
وب$ال$فعل ل$دي$نا ع$دة ات$فاق$يات ش$راك$ة م$وق$عة وم$فعلة م$ع امل$ان$يا وال$برت$غال _ إي$طال$يا وه$ي إح$دى اه$م املح$طات ف$ي ط$ري$ق ال$تعاون ال$دول$ي ح$يث ت$م
االت$فاق ف$ي ل$قاء ت$م م$ع ال$سفير اإلي$طال$ي ع$لى ان$شاء ج$ام$عة إي$طال$ية ب$مصر ف$ضالً ع$ن ال$عدي$د م$ن ال$دول امل$زم$ع االت$فاق م$عهم ع$لى إق$ام$ة ج$ام$عات

اخري مماثلة.
ف$ضالً ع$ن ق$يام ال$جان$ب اإلي$طال$ي ب$زي$ادة امل$نح امل$قدم$ة ل$لباح$ثني وامل$بعوث$ني امل$صري$ني بنس$بة  %50وه$ي نس$بة ليس$ت ب$ال$قليلة ت$عكس م$دي ف$اع$لية
التعاون والشراكة مع دول أوروبية بحجم إيطاليا.
ك$$ل م$$ا س$$بق ل$$م ي$$تأت$$ى وغ$$يره ع$$لي س$$بيل ال$$صدف$$ة او التح$$رك$$ات وامل$$بادرات ال$$فردي$$ة  ،ب$$ل ع$$لي ال$$عكس م$$ن ذل$$ك ان ك$$ل ت$$لك ال$$نجاح$$ات ف$$ي ال$$تعاون
واالت$فاق$يات والش$راك$ات ال$دول$ية ت$تحقق وف$قا الس$ترات$يجية وزارة ال$بحث ال$علمي ت$حت م$ظلة رؤي$ة م$صر  ٢٠٣٠ب$ال$تنسيق م$ع ال$وزارات امل$عنية امل$ختلفة
ح$يث ي$تم ع$مل ن$قاط رئ$يسية ف$ي ك$ل ال$وزرات ذات االه$تمام ب$قضاي$ا ت$نموي$ة ق$وم$ية مح$ددة ي$تم م$ن خ$الل$ها ال$وق$وف ع$لي اه$م األل$وي$ات ال$واج$بة ال$نفاذ
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؟
ل$$دي$$نا م$$نتج ن$$هائ$$ي ع$$لى ص$$ورة روب$$وت )ان$$سان ال$$ي( ل$$لكشف ع$$لى األل$$غام وه$$ي ق$$د ت$$كون ف$$كرة م$$كررة اال ان االب$$تكار ف$$يها واس$$تخدام ت$$كنول$$وج$$يات
ع$ال$ية م$كنها م$ن ان ت$كون ال$نتائ$ج املس$تخرج$ة م$ن ال$عمل ب$ه ع$لي اع$لي درج$ة م$ن ال$كفاءة واالت$قان وب$ال$فعل ت$م ه$اذ امل$نتج ف$ي امل$ؤت$مر ال$قوم$ي ل$لبحث
العلمي )إطالق طاقات املصريني( والذي شرف برعاية وحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي  -رئيس الجمهورية.

ون$$حن ب$$صدد االت$$فاق م$$ع وزارة اإلن$$تاج الح$$رب$$ي ل$$تصنيع ه$$ذا ال$$روب$$وت واالس$$تفادة م$$نه ف$$ي ح$$ل امل$$شكلة امل$$زم$$نة ل$$حقول األل$$غام املنتش$$رة ب$$منطقة
العلمني بالساحل الشمالي.
وغ$يره$ا م$ن ق$صص ال$نجاح ال$ذي أث$مر ع$ن ب$رام$ج ال$تعاون ال$دول$ي ب$ني م$صر وغ$يره$ا م$ن م$ختلف دول ال$عال$م ال$ذي ن$تطلع إل$ى اس$تمراري$ة ال$تعاون م$ن
خالله والقائم على تطوير البحث العلمي بما يخدم التنمية ويلبي طموحات املستفيد األول واملستهدف من عملية التنمية وهو اإلنسان.
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ﺍﻟﻔﻘﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﺎﺗﻠﺔ :ﻛﺘﻠﺔ ﻣﻴﺎﻩ ﺩﺍﻓﺌﺔ ﺗﻬﺪﺩ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﺴﻤﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﺃﻻﺳﻜﺎ

ﺗﺼﺪﺭ ﻋﻦ
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪ
ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
م $$نذ ال $$عام  ٢٠١٣ت $$زح $$ف ك $$تلة م $$ياه داف $$ئة ال ي $$مكن وق $$فها ع $$لى ط $$ول س $$واح $$ل امل $$حيط ال $$هادي م $$ن
أالس $$كا إل $$ى أم $$ري $$كا ال $$جنوب $$ية مه $$ددة ال $$ثروة ال $$سمكية ف $$ي خ $$ليج أالس $$كا وم $$نذرة ب $$كارث $$ة اق $$تصادي $$ة.
وت$$نبع خ$$طورة ال$$كتلة ال$$غري$$بة م$$ن ك$$ون$$ها أك$$ثر دف$ئ ًا ب$$درج$$ات ع$$دة م$$ن م$$عدل درج$$ة ح$$رارة م$$ياه امل$$حيط،
م $$ا ق $$د يتس $$بب ب $$فوض $$ى ع $$ارم $$ة .وي $$رى ال $$علماء أن س $$بب زح $$ف ال $$كتلة ال $$داف $$ئة وال $$تفاوت ف $$ي درج $$ات

ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺃ.ﺩ ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ
ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ

حرارة املياه بشكل غير معهود ،يعود للتغيرات املناخية واالحتباس الحراري الذي سببه البشر.
آثار مدمرة على البشر واألسماك
وع $$لى ال $$رغ $$م م $$ن ع $$ودة درج $$ات الح $$رارة ف $$ي خ $$ليج أالس $$كا وأج $$زاء م $$ن امل $$حيط ال $$هادي إل $$ى وض $$عها
ال$طبيعي ،م$ا زال$ت آث$ار ال$فقاع$ة ال$قات$لة مس$تمرة إل$ى اآلن .ون$قلت اإلذاع$ة ال$وط$نية األم$ري$كية ال$عام$ة،
ع$$ن أح$$د خ$$براء اإلدارة ال$$وط$$نية ل$$لمحيطات وال$$غالف ال$$جوي ف$$ي ال$$والي$$ات املتح$$دة ،أن أع$$داد أس$$ماك
ال $$قد ف $$ي خ $$ليج أالس $$كا وص $$لت ال $$يوم إل $$ى أدن $$ى مس $$توي $$ات $$ها ع $$لى اإلط $$الق ،بس $$بب زح $$ف ال $$فقاع $$ة
الدافئة.
ودف$$عت اآلث$$ار امل$$دم$$رة ل$$لفقاع$$ة ال$$قات$$لة ،ح$$اك$$م والي$$ة أالس$$كا ،ب$$يل ووك$$ر ،ف$$ي م$$ارس/آذار امل$$اض$$ي ،إل$$ى
رف$$ع رس$$ال$$ة ل$$لحكوم$$ة ال$$فيدرال$$ية ،ط$$ال$$ب ف$$يها ب$$اإلع$$الن ع$$ن ك$$ارث$ٍ $ة ي$$عان$$ي م$$نها ق$$طاع ص$$يد س$$مك ال$$قد
ف$ي ال$والي$ة ،م$ا ي$جعل ص$يادي األس$ماك امل$لتزم$ني ب$دف$ع ض$رائ$بهم ،ع$رض$ة ألزم$ة اق$تصادي$ة ق$د ت$دف$عهم
لالستعانة بأموال اإلغاثة ،إذ سيُصبحون مستحقني لها.
وأك$د ووك$ر ف$ي رس$ال$ته ع$لى أن »م$ال$كي ال$سفن وم$شغليها وط$واق$مها وامل$عتمدي$ن ع$لى ال$ثروة ال$سمكية
ف$$ي ج$$ميع أن$$حاء أالس$$كا س$$يشعرون ب$$آث$$ار م$$باش$$رة ،وس$$ينعكس ذل$$ك ع$$لى ق$$طاع$$ات أخ$$رى ك$$ال$$وق$$ود
واإلم $$دادات والس $$لع ،وي $$جعل ال $$حكوم $$ة املح $$لية م $$تخوف $$ة م $$ن ال $$تأث $$ير ع $$لى ال $$قاع $$دة االق $$تصادي $$ة ،إذ
ستشهد والية أالسكا هبوطًا في عائدات الضرائب املتعلقة بصيد األسماك«.
انقراض وشيك
ٍ
$طمينات ي$بثها ب$اح$ثون م$تخصصون ي$قللون م$ن خ$طر ال$فقاع$ة ال$داف$ئة م$شيري$ن إل$ى
وع$لى ال$رغ$م م$ن ت
أن أع$داد أس$راب أس$ماك ال$قد س$تعود ل$لتعاف$ي ف$ي ال$نهاي$ة ،ي$ؤك$د ع$ال$م األح$ياء ال$سمكية ،م$اي$ك ل$يتزو،
$عتبرا أن »ت $$ناق $$ص أع $$داد ج $$ماع $$ة م $$ا بش $$دة ي $$فتح
ال $$باح $$ث ف $$ي ج $$ام $$عة أالس $$كا ،ع $$لى ع $$كس ذل $$ك ،م ً $
امل $$جال لج $$ماع $$ات أخ $$رى الس $$تهالك م $$صادر غ $$ذائ $$ها «.إذ أن االن $$خفاض ال $$حاد ألع $$داد أس $$ماك ال $$قد
يشكل فرصة ألسماك أخرى لتمأل مكانها في النظام البيئي.
وق$ال ل$يتزو »ي$جب أن ت$عتاد م$جتمعات ال$صيد ع$لى اح$تمال ح$دوث م$زي$د م$ن ال$صدم$ات امل$تكررة ف$ي
النظام البيئي للمحيط «.وف ًقا ملا نقلته اإلذاعة الوطنية األمريكية العامة.
ول$$لتغيرات امل$$ناخ$$ية ال$$ناج$$مة ع$$ن زي$$ادة مس$$توي$$ات ال$$غازات ال$$دف$$يئة ف$$ي ال$$غالف ال$$جوي ،أث$$ار خ$$طيرة
أخ$رى ع$لى امل$حيطات؛ م$نها ارت$فاع م$نسوب امل$ياه وزي$ادة درج$ة ح$موض$ة امل$حيطات وت$بييض امل$رج$ان؛
وم $$ثال ذل $$ك م $$ا ح $$صل ف $$ي ال $$شعاب امل $$رج $$ان $$ية ف $$ي ف $$لوري $$دا وال $$كاري $$بي ،م $$ا يُ $$عرض ال $$نظام ال $$بيئي
البحري لخطر دائم.
وف$ي ن$هاي$ة امل$طاف؛ ن$حن ن$قف أم$ام م$ثال ج$دي$د ل$الن$عكاس$ات ال$كارث$ية ل$لتغير امل$ناخ$ي وم$ا يس$ببه م$ن
دمار واسع النطاق ،يتجلى هذه املرة على شكل ساكن املحيط الغامض؛ الفقاعة القاتلة.

املصدرNPR :
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ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺃ.ﺩ ﻳﺎﺳﺮ ﺭﻓﻌﺖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ
ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ
ﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺃﺳﺮﺓ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
ﺃ .ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ
ﺃ .ﻳﺎﺳﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺳﺎﻟﻢ
ﻡ .ﺃﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﻴﺪ
ﺃ .ﺃﺣﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﻣﺠﺎﻫﺪ
ﺃ .ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻮﻧﺲ ﺍﻟﺨﻮﻟﻰ
ﻡ .ﺍﺣﻤﺪ ﻧﺰﻳﻪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ
ﻟﻠﻤﺮﺍﺳﻼﺕ ﻭﺍﻹﻋﻼﻧﺎﺕ
ﺑﺈﺳﻢ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ
ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ
 ١٠١ﺵ ﺍﻟﻘﺼﺮ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ
ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ
ﺗﻠﻴﻔﺎﻛﺲ ٢٧٩٢١٣١٦ :

info@crci.sci.eg
www.crci.sci.eg

