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 :اإلطار العام 
تمثل الحدائق العلمية ومدن العلوم حلقة وصل بين القطاعين العام والخاص والجامعات في مجال  

البحث العلمي، حيث تنبت وتترعرع االبتكارات والمهارات وتنتقل من بوتقة النظريات ومعامل التجارب إلى 
عم النمو االقتصادي الوطني واإلقليمي، وتساهم في تنميتها المستدامة بإتاحة فرص عمل منتجات منافسة تد

لخّريجي الجامعات وتشد أزر الشركات حديثة التكوين بإنشاء شراكات قائمة على أسس االبتكار واالستمرارية. 
عزيز الجهود البحث العلمي، إلى تمن هذا المنطلق، تسعى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، إدارة العلوم و 

العربية في مجال البحث والتطوير والتحسيس بأهمية االقتصاد القائم على المعرفة ومدى أهمية عائداته في 
تنمية المجتمعات العربية، مستفادة من التجارب العالمية الناجحة في مجاالت المدن العلمية وحدائقها والتقدم 

 نها.العلمي واالقتصادي الناتج ع
 

 أهداف الورشة:-1
  العلمية حدائقالتعميم االستفادة من التجارب العربية والدولية في مجال مدن العلوم و. 

  في  اتتها لما لها من عائدوالتحسيس بأهمي العربية بالدولالفضاءات العلمية  استحداثتشجيع
 .تنمية المجتمعات العربية

 ةوضع مؤشرات عربية موّحدة خاصة بقياس أداء مدن وحدائق العلوم بالدول العربي. 

 

 :رجّوةلنتائج الما-2
وحث  ،ء مدن وحدائق العلوم بالدول العربيةبقياس أداموحّدة خاصة  رات عربيةمؤشّ  وضعل لالتوصّ  

األقطاب التكنولوجية وحاضنات المؤسسات واألعمال بالدول العربية على تبّني مؤشرات موحدة للعلوم 
والتكنولوجيا في المجالين االقتصادي واالجتماعي، لهدف بلورة سياسات تؤسس لمجتمعات عربية علمية 

 .متكاملة
 

 :الشريكةالجهات -3
 .أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا 

 والعلوم والثقافةللتربية  المصرية اللجنة الوطنية. 

 ( البنك األوروبي لالستثمارEIB) 

 مركز مرسيل( يا للتكامل المتوسطيCMI) 

 
 
 



 الجهات المشاركة: -4
 الجمهورية اإلسالمية الموريتانيةوزارة التعليم العالي ب. 

 بدولة فلسطين وزارة التربية والتعليم. 

  تونساالتصالقطب الغزالة لتكنولوجيات ،. 

 مدينة العلوم بتونس. 

 البحريكاديمية العربية للعلوم والنقل األ. 

 مصر ،باإلسكندرية مدينة االبحاث العلمية. 

 مدينة إفريقيا التكنولوجية بالخرطوم. 

 بلبنان المركز الوطني لالستشعار عن بعد بالمجلس الوطني للبحوث العلمية. 

 مجمع اللغة العربية األردني. 

 بمصر مدينة االبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية. 

 بمصر شركة سيجمان. 

 دارة تنمية شركة  .بمصر الذكية القرى وا 

 بمصر جامعة فاروس. 

 

 
 

 
 


