
 
	

 بیان صحفي
 2017نوفمبر  7البحر المیت، األردن، 

 

 بن الحسین تحت رعایة جاللة الملك عبد هللا الثاني
 أكبر تجمع علمي على اإلطالق في الشرق األوسطانطالق 

في األردن،  2017دولة یجتمعون في المنتدى العالمي للعلوم  120من أكثر من من قادة العلوم  ٣٠٠٠ ما یزید عن
فضالً عن  ممیة االجتماعیة واالقتصادیة للعلاألھ وتناولیول، عالیةمسؤولیة وأخالقیة االبداع  ب استخداملیطالبوا ب

 مسؤولیاتھ واآلثار المترتبة علیھ
 للعلوم إقامة منتدى مفتوح ودوري تبحث المنطقة العربیة

 2019المنتدى العالمي للعلوم  بودابستتستضیف 
 

الجمعیة األمریكیة (الیونسكو)؛ األكادیمیة الھنغاریة للعلوم؛  منظمة األمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة؛ الجمعیة العلمیة الملكیة الحضور
بین ة ؛ المجلس الدولي للعلوم؛ الشراكالمجلس االستشاري العلمي لألكادیمیات األوروبیة؛ األكادیمیة العالمیة للعلوم؛ لتقدم العلوم

 77جتماعیة الدولي + ممثلو المجلس العلمي لمجموعة الـ األكادیمیات؛ مجلس العلوم اال
 .نوفمبر 10إلى  7 من المنتدى العالمي للعلوم، في مركز الملك الحسین بن طالل للمؤتمرات، البحر المیت، األردن، الموضوع

 
 السلم أجل من العلم

ر تجدید نیتھا لمحاربة الفق 2017لعالمي للعلوم لحفل االفتتاحي للمنتدى افي ا تحت عنوان "العلم من أجل السالم" أعلنت لجنة من قادة الفكر العالمیین
مستدام من أجل  وحمایتھا واستخدامھا على نحوٍ  الطبیعیة والنظم اإلیكولوجیة الموارداستعادة استناداً إلى لنمو االجتماعي العادل والشامل وتعزیز ا

ندوات قصیرة وجلسات عامة  2017راعي المنتدى العالمي للعلوم ملك عبد هللا الثاني ابن الحسین لالسالم والوئام االجتماعي. وقد افتتح جاللة اتعزیز 
 . أھم المؤثرین العالمیینو والجھات العالمیة المعنیة بالعلومجمھوراً كبیراً من الدبلوماسیین ستخاطب و، ألربعة أیام تستمر ومحاضرات فردیة

 
تكنولوجیة في ابتكارات  ھاسریع تراكم واستخدام ونشر المعرفة العلمیة وتطبیقمن أجل تلعمل المزید الوفود ي ابن الحسین وقد دعا جاللة الملك عبد هللا الثان

یعتمد حاضرنا ومستقبلنا بشكل أساسي على جھود العلماء وسعیھم للمعرفة بروح العمل الجماعي، " لألفضل بقولھ: قادرة على إعادة تشكیل وجھ عالمنا
للعلوم  المتبادل، فالوصول إلى مستقبل مزدھر ومستدام یتطلب العلم القائم على اإلبداع واالبتكار. إن األردن فخور باستضافتھ المنتدى العالميواالحترام 

 ع".وفیر الفرص، وتحقیق السالم للجمیكمنصة لتوسیع التعاون العالمي في مجاالت العلم، وت

یمكن ال "ر معالي وزیر العلوم في جنوب أفریقیا، نالیدي باندور، من خطر التساھل: تعلم من أجل السالم"، حذخالل الجلسة االفتتاحیة العامة بعنوان "ال
مستمر في مناطق اعُتبرت سابقًا  في تزایداالنعزال. فمشاكلنا ھي مشاكل جیراننا أیضًا. وأمراض كاإلیدز والمالریا والسل الرئوي  تحمل ي دولة أو إقلیمأل

ھا، أما األمراض غیر المعدیة والمؤثرة على نمط الحیاة فقد أصبح لھا أثر ھدام على العالم النامي. إننا بحاجة أكثر من أي وقت مضى آمنة من أعبائ
جتماعیة، االالتحدیات للتعاضد العالمي لمواجھة أوجھ عدم المساواة المتزایدة والمرفوضة والخطیرة. لدى العلم دور أساسي لیلعبھ باالستجابة إلى كل ھذه 

المساھمات العلمیة من  كما أنھا تضمن أنلتعزیز التعاون المكثف أساسیة دولي بالغ األھمیة أیضًا. إن المنتدى العالمي للعلوم منصة وسیكون التعاضد ال
 ."الذي تشتد الحاجة إلیھ دورھا الشرعي تلعب الدول النامیة

 
 لةدو 50 من أكثر من متحدثون ؛دولة 120 من أكثر من وفود

أكثر المنتدیات تمثیالً  ولعلھالمجتمع. لجمیع أفراد حول تطبیقات العلوم ذات النقد الذاتي معاییر جدیدة لبدء المحادثات  2017یضع المنتدى العالمي للعلوم 
ال تتألف . لتكون مسموعة جمیع المناطق ولمنح جمیع األصوات الفرصةلضمان تمثیل  جھد مبذول یھدفكل ، فالعالمیة المؤتمرات العامة أھم من بین
وإنما الخبراء من األوساط ووزراء العلوم ومستشاریھم فحسب، في العالم والھیئات ذات العضویة  ألكبر المرافق البحثیةالرسمیین  المتحدثینمن اللجان 

ً لمناقشة المسائل العالمیة تتم دعوتھم أی والصحفیین والمجتمع المدني باإلضافة إلى الباحثین الشباب األكادیمیة وریادة األعمال تستخدم كما . الحرجةضا
 ة. یة والصحیعلوم البیئاللإلعالن عن آخر النتائج التي توصلت إلیھا في  كمنصة العدید من المنظمات المتحدثة المنتدى العالمي للعلوم

 
القادة من التي تجمع ، "ةالمستدامالتنمیة أھداف  ونقدتحدیث "ھو جمیع المناقشات في الرئیسي الموضوع : رئیسیةجلسات  8یقدم برنامج ھذا العام 

الطاقة العالقة بین "في ھذا الصدد، تتناول جلستان عامتان موضوعي و. 2030أجندة األمم المتحدة لعام  تحقیق نحوالمحرز لتقدم اتقییم لصانعي القرار 
ھو التركیز الشدید  2017. الجدید في عام "ومنصف: كیفیة إطعام العالم بشكل مستدام الغذائيعلوم واألمن "الو  الماء: اإلدارة الذكیة لالستدامة والعدالة"و

 والمعلمین والمراقبین االقتصادیین.المبتكرین االبتكار لتحقیق أھداف التنمیة المستدامة التي تجتمع فیھا رؤى ومنظومات على األعمال التجاریة العلمیة 
في عالم القدرة على التكیف "بناء و  "فرص وتحدیات التحول الرقمي"ن أھمیة مباشرة لھذه النقاشات، ھما فھناك جلستان، على سبیل المثال، تولیا



2 
 

حجر األساس للقاءات المنتدى العالمي للعلوم، حیث تُناقش مسائل األخالق والنزاھة العلمیة تشكل العلم والتواصل مع المجتمع في الثقة وال تزال . مترابط"
إلى جانب قیام قمة صغرى تتناول موضوع النوع االجتماعي " والمشاركةوالتوعیة  مالعلواإلدماج من خالل تعلیم "تعزیز الج موضوع بشكل حاد. كما یُع

على جو  "واالنتعاشإعادة اإلعمار  من خاللالمنھارة بناء المجتمعات إعادة "ألول مرة في المنتدى العالمي للعلوم. ویتوقع أن یستحوذ نقاش حول 
"الدبلوماسیة العلمیة لتعزیز " األبحاث العامة لیبحثوا إیجابیات وسلبیات موّردي"وممولین معروفین  بین وستجمع نھایة الجلسات العامةالحضور ھذا العام. 

 الحوكمة وبناء عالقات دائمة".
 

الوفود مع  التي ستجري على شكل نقاشات األسئلة واألجوبةلسات جمنظمة إلثراء  150تمت دعوة أكثر من جلسة مواضیعیة:  15یقدم برنامج ھذا العام 
"الخد من مخاطر أو "الغذاء والتغذیة" ؛ وآخر المستجدات في البكتیریا المقاومة واألوبئة العالمیة"مكافحة "فبدءاً من حول مجموعة واسعة من المواضیع. 

 "ھجرة األدمغة في الدول النامیة"أو "رحالت العلماء الالجئین"إلى رؤى حول وصوالً  "؛افیة"العلم في خدمة العالقات الثقو الكوارث في المواقع األثریة"
العروض جمیع تفاصیل نخبة من أبرز الخبراء.  2017، سیشارك في جلسات المنتدى العالمي للعلوم عام "النصائح العلمیة والحقائق البدیلة"أو 

 أدناه.  مؤتمرفي موقع الللجمھور رئیسیة، متاحة واإلعالنات، باإلضافة إلى تسجیالت الكلمات ال
 

وتشجیعھا إن إحدى خصائص المنتدى العالمي للعلوم ھو جاھزیتھ إلشراك مجموعات األطراف الثالثة : خاصةجلسة  20یقدم برنامج ھذا العام أكثر من 
إقلیمیة منفصلة على المستویات الوزاریة والعلمیة والمدنیة لجان ثالثة على سبیل المثال، تُقام . فإلى أقصى حد ممكن تضاھىال فرص لقائھا التي زیادة لى ع
االصطناعي "الذكاء المستجدات حول آخر من بدءاً تشمل أمریكا الالتینیة وجزر الكاریبي، باإلضافة إلى دول االتحاد األفریقي والمنطقة العربیة. وو

"استخدام العلم من أجل و أ المتطرفة" ةاإلیدیولوجیمكافحة "إلى وصوالً ، الموارد الذاتیة"مقابل ة "المعونة اإلنمائیو وأنظمة الرعایة الصحیة المستقبلیة" 
لبحث تقدم مثل ھذا العمق أو االتساع في الخبرات  األخرى ، فإن قلة قلیلة من المنصات"الحدیث عن العلم إلى غیر العلماء"أو  السالم في الشرق األوسط"

 القائم بینھا. والتفاعل لمجتمع والسیاسات، القیم الحقیقیة للعلم وا
 

ممارسي لقاءات بین عقد بشكل مشابھ، فإن المنتدى العالمي للعلوم یعمل كمحفز ل: الشاملةعدد أكبر من اللقاءات والجانبیة الفعالیات المزید من یتم تیسیر 
ً ال مثیل لھ لـ العلمیة سیاسات ال ، تجمع منظمي أكبر المؤتمرات العلمیة في العالم لیتشارك ندوة عالمیةیستضیف ، والجددالباحثین العالمیة، ویقدم دعما

على سبیل ففي األردن. صمیم المناقشات الجیل القادم من صانعي القرار في أن یكون حضورھا آخر المستجدات وأفضل الممارسات. ویتم كل ذلك لضمان 
زمالئھم في االنضمام لفرصة إلعطائھم  صحفیاً واعداً  25العلمي إلى  في مجال اإلعالمقدیم منح توبھدف المساعدة في تعزیز التواصل العلمي، تم المثال، 

جاذبیتھا وأو القوى الناشئة، من توسیع إطار بروزھا القائمة المؤتمر. بھذه الطریقة تتمكن الشبكات العلمیة أو الدبلوماسیة، باإلضافة إلى المشاریع 
 وعضویتھا. 

 
 تھان بھإعالن مؤتمر ال یس

المترتبة للعلماء والدبلوماسیین كي یفھموا بشكل أفضل آثار نتائجھم وسیاساتھم  تحذیراً ال لبس فیھ 2017من المتوقع أن یكون إرث المنتدى العالمي للعلوم 
ً یوضح فیھ أنھ بالرغم من تحقوفي ألرض. لالطبیعیة واالجتماعیة النظم على  یق تقدم واضح في عدد من ھذا الصدد، سیوجھ المؤتمر نداء خاصا

التكنولوجیا وإسھام العلم االقتصادات الناشئة والمجتمعات التي تمر بمراحل انتقالیة، إال أن الفجوة االقتصادیة والمعرفیة تزداد اتساعاً، مما یحد من إمكانیة 
 . ةالعالمی ةواالقتصادی ةالبشریالتنمیة في 

 
ً للحلول العلمیة طبیق أوسإلى تقادة المؤتمر سیدعو ثانیاً،  في مواجھة الكوارث  القدرة على التكیفالحد من مخاطر الكوارث، وبناء  في مجاالتع نطاقا

 الطبیعیة والبشریة، وخصوصاً في المناطق ذات الكثافة السكانیة العالیة. 
 

ً للعلم في األخیرة االتجاھات الدولیة بقادة المؤتمر سیشید ثالثاً،  تجاوز الجھود المبذولة لصنع السیاسات، باإلضافة إلى نحو استخدام أكثر وضوحا
 تكون مشاركة یمكن أن كما أنھ ال . بشكل أكبربإشراك الجھات المعنیة ، مما سیسمح وسیؤیدونھا الصعوبات الكامنة في أدوار العلماء وصانعي السیاسات

 المجتمع المدني خیاراً إضافیاً. 
 

من للوفود القادمة یرحب المنتدى العالمي للعلوم بالمشاركة الفعالة وأوجھ عدم المساواة بین الدول واألقالیم. لمعالجة ید عمل المزلقادة المؤتمر سیدعو رابعاً، 
 . وإدارتھا القدرات لتسخیر العلوم الحدیثةلبناء وجمع الكثیر من البلدان األفریقیة واآلسیویة واألمریكیة الالتینیة ھنا، لتعزیز التعاون واالندماج 

 
إلى  األطراف المنظمة تطلعت، 2013برازیل عام بنجاح في ال إقامتھعقب في األردن  2017إقامة المنتدى العالمي للعلوم بعد اتخاذ القرار بوأخیراً، 

 . ى ذلكالبلدان واألقالیم التي ھي بأمس الحاجة إلوتیسیر الدمج في تقوم ببناء المعارف و، 2021الخروج من أوروبا مرة أخرى عام 
 

 للمزید من المعلومات: 
 www.worldscienceforum.orgموقع المؤتمر والعروض وقائمة المتحدثین:  •
 com.eu-ag@sciو   962+ 4904 79184اإلعالم: آیدن غیلیغان  لاستفسارات وسائ •

 
 


