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IAP مؤلفة عبارة عن شبكة  أو الهيئة الدولية لألكاديميات هي
بانجازات العلماء ذات  فعترتتمثل وعلوم  ةأكاديمي 106من 

تأسست . العالم حولبلدا  100أكثر من  من مستويات العاليةال
IAP  إلتاحة المجال ألكاديميات العلوم  1993عام الفي

متعددة ولتقديم الوطنية للعمل الجماعي المتناغم في مجاالت 
وبشكل  –النصح في العلوم وسياسات العلوم للمجتمع الدولي 

قوم بها بنفس الطريقة التي ت -خاص المؤسسات الدولية 
 .على المستوى الوطني ةاألكاديميات بعملها منفرد

 
الكثير من . ألمستوىتقرير الفريق الرفيع ب IAPترحب 

وا عمل، لألكاديمياتوالهيئة الدولية  ،العالمالعلماء حول 
وفي صياغة  لأللفيةأألهداف اإلنمائية  طرحفي لمساعدة ل

ت رؤية متماسكة للمضي قدماً حتى يمكن لجميع قطاعا
  أألعمال مؤسساتو حكوميةمؤسسات  –المجتمع الدولي 

 أن تعمل – ألحكوميةغير والمنظمات  ةأألكاديمي المؤسساتو
 .معاً  بشراكة

 
 ومأهمية العل

 
 تحققنحو الذي تم  الكثير من النقاش بشأن التقدم جرى

واالحتياجات من ذلك  2015األهداف اإلنمائية لأللفية لعام 
وبالنظر إلى  .العالم حولالمستدامة  ةللتنمي الحين فصاعدً 

ضايا األكثر إلحاحا في الطابع العلمي والتقني للعديد من الق
 األولوياتيتم وضع  أن ملحفانه من المهم بشكل ، العالم

 باستخدام أساليب، أسس علمية سليمة على  واإلجراءات
 .متعددةلقطاعات شاملة التخصصات  ةمتعدد

 
صوت العلم على  بان يسمعلوطنية االعلوم كاديميات تضمن أ

من المكونة التعاون شبكات وتؤدي . المستوى الوطني
 ،أبعد منهلة على المستوى اإلقليمي ووظيفة مماثاألكاديميات 

 قومألمريكتين تل اتكاديميألا شبكةفان على سبيل المثال ف
توسيع إدارة المياه ل اتقدرم، ولوالععليم تاستكشاف قضايا ب

وفي . صرف الصحيأنظمة و إلى مياه نقية وصولنطاق ال

 14من مكونة نشرت مجموعة  برنامج تعاون حديث العهد،
 يلخص بعض بياناأكاديمية علمية وطنية 

في  ، بماية لالستهالك والتنمية المستدامةالقضايا العالماكبر 
 التوسعو، التغير الديموغرافيذلك تحديات النمو السكاني، و

والطاقة، المياه والمواد الغذائية  كفي من، وتوفير ما يالعمراني
شمل يأن يجب  الذيو -محو األمية ب المتعلق عالميالهدف الو

المعلومات  ىمن أجل الوصول إل ،ية العالميةمحو األمية العلم
 .مواجهة هذه التحديات العالميةواألدوات الالزمة لاالساسية 

 
خصيات عدد قليل من الشالفريق الرفيع المستوى  نضم الىا

مجموعة واسعة  ، وبالرغم من وجودالبارزة المؤهلين علميا
تقف  الهيئة الدولية لألكاديميات فانمن التحديات المعقدة 

وهيئات المجتمع الدولي المتعددة  الخبراء زويدلت ةستعدم
أن . مواصلة تطوير هذه الخططل  باستشارات مستقلة ومحددة

 2013في سبتمبر ة أجتماع الجمعية العمومية لألمم المتحد
ولهذا ، يكون محوريا في استمرار تحديد هذه األولوياتسوف 

تها في المشاركة وفي المساعدة في برغ تجدد تأكيد IAPفإن 
 .تلك النقاشات وفي أعمال المتابعة

 
 2015عام الما بعد  لحقبةاألولويات تعميم 

 
علق بإيجاز على بعض األهداف التي اقترحها أن ن IAPود ت

ط الضوء على الكيفية التي يمكن أن تسهم سلأن نيق، والفر
. القرار اتخاذووالتحقق الحوار،  متابعة فيم وأكاديميات العل

 فقط وذلك ألنتوضيحية  أمثلةهي التالية األمثلة المختارة 
التنمية  مثل جميع ما هو على أجندةاألكاديميات تاهتمامات 

 ،والمياه ،لغذاءوا ،لصحةاولويات أالمستدامة، بما في ذلك 
القدرة على مواجهة و ،والمناخ ،التنوع البيولوجيو ،والطاقة

 .ةكمووالح ،والتعليم ،الكوارث
 

هناك  أن نقدرنحن . "ضمان حياة صحية" 4الهدف  •
بنفس  لكننا. تقرير الفريقمحاولة واحدة فقط لتحليل واسع في 

االفتراض الضمني أن  من، ، على سبيل المثالقلقون الوقت



لنسبة للبلدان ذات األمراض غير المعدية هي فقط مشكلة با
لقد عززت النشاطات الحالية لألكاديميات . الدخل المرتفع

التحليل الذي قامت به منظمة الصحة العالمية والذي أظهر أن 
 خطورتها درجةانتشار العديد من األمراض غير المعدية و

 هذا. العديد من البلدان األفريقيةفي  بوتيرة سريعة تتزايد
ألنظمة رئيسية عواقب يؤدي إلى المرض لعبء تغيير ال

 .الصحة العامة 
 
أن فإننا نود ، بنفس القدر من األهمية هاولكن ،كنقطة منفصلةو
وهي شكلة متنامية في جميع أنحاء العالم إلى مفت االنتباه نل

 ، أوةبكتيرية، فيروسية، فطري( لعقاقيرامقاومة عدوى 
األمن في مجال  يرئيس تحديالمشكلة تمثل هذه . )الطفيلية

الحفاظ : من أجل بكثيرأكبر  اهتماماتطلب والتي ت يصحال
حوافز لتطوير عقاقير ال ، وزيادةتوفرةالم عقاقيرال نجاعة على

والمشاركة في البيانات اللقاحات؛ والتشخيص و ،جديدة
، وتنفيذ العقاقيرنتشار مقاومة الالمعيارية لتحسين الفهم 

مقاومة  للتأكد من منشأ وانتشار ةمطلوبال البحوث األساسية
ومتابعة للنقاشات األخيرة التي تمت . الكائنات الحية الدقيقة

 14 تأصدرفقد ، نيودلهيخالل اجتماع مجموعة في 
 .ةطرحت فيه بعضاً من القضايا األساسي بياناً  كاديميةأ
 

التعاون في يز تعز"نحو يتضمن هدفاً  12هدف ال •
 تبيانالتكنولوجيا واالبتكار واو م،والعلالعلوم والحصول على 

تطرق نص تقرير الفريق ذلك فإن من رغم بالو "التنمية 
اعتراف أفضل نحن ننصح بأن يكون هناك . مولعلبشكل قليل ل

االستثمار في العلوم فيما يتعلق ب وبخاصة ومألعلألهمية 
الجيدة  ةدعم الممارس م فيواألساسية وترجمة مخرجات العل

إن  .االبتكارفضال عن  ألسياساتوتطوير والتعليم ووضع 
 بدوره مومركزية العل على زيادة التركيز

 .القدرات البحثية تعزيز علىآثار له 
 

وتحليل  وتوصيل تحسين جمع يصف التقرير أيضا أهمية      
يسلط و ألتنميةتحقيق أهداف  البيانات لقياس التقدم المحرز في

. في استخدام هذه البيانات المتبادلةالضوء على مبدأ المساءلة 
يمكن و .لتقييمأ لعملأساس مستقل يتم إنشاء بأن  لقد أوصينا

 لتحديدوموضوعية  تقدم مساهمة متخصصةكاديميات أن لأل
التنمية  تحقيق  تقييم التقدم المحرز فيصد ورو قياسو

  .المستدامة
 

 زايدللعب دور مت IAPاستعداد 
 

IAP - من فريدة  ةسم اكاديميات لديهألالشبكة العالمية ل
 وكونها ،التجاريةوالسياسية  مصالحبعيدة عن الكونها  نوعها

من جميع والخبرات لعلوم ل مثلأ استخدامقادرة على 
من مختلف أنحاء و السياقات المختلفة فيوالتخصصات 

ربة بشكل التقاليد األكاديمية المجمن  IAP إستفادت. العالم
 ألعلميةالثقافة إجراءات  استخدامفي  جدارة جيد وعن

 أإلجراءاتشفافية في و للبراهيندقيق الجمع الواالعتماد على 
التعرض  عندالواضح  وتوافق اآلراء ألصارمةوالمراجعة 

 .لمسائل عليها جدل
 

 الدور الذي يمكن أن تقوم به األكاديميات في تقديم المشورةأن 
تعززت  هاحلولات إمكانو ملحةأللعالمية حول القضايا ا

للقدرات العالمية في في تقييم نقاط القوة والضعف  ابإمكانياته
 الجمهور مشاركتهامن خالل  واالبتكاروالتكنولوجيا  ألعلوم

خالل التزامها  منو ألعلميةمحو األمية ل هاتعزيزو ألمجتمعي
 .الجيل القادم من القادة العلميين في تطوير ودعم 

 السياسات صانعيشراكة مع بللعمل  ةستعدم IAPقف ت
المشورة التحليل و ترسيخفي المشتركة وأصحاب المصلحة 

حتياجات الل، و2015ألجندة التنمية الدولية لما بعد العام 
تعليم و تهلتطبيقاو للبحث العلمي المتاحة فرصالو ةالمرافق

 .المجتمعية العلوم والمشاركة
 

 
 

IAP علومأكاديمية  106من  شبكة عالمية هي 
 . جميع أنحاء العالم من بلد 100يمثلون أكثر من 
 .تريستا بإيطاليا  والتي مقرها فياألمانة تعما من خالل 

IAP  سترادا ،Costiera 11 تريستا، إيطاليا ، 
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