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 قنيةاملة في مجال العلوم والتالقوى الع مبادئ تطوير بيان 
 

 

 

 

 

 تمهيد

والهندسة  قنيةة الوطنية في العلوم والتالقوى العاملو  ؛قنيةالتوتيرة املتسارعة الكتشافات العلوم والهندسة واالبتكارات أن ال الدول تدرك 

 لألجهزة املختصة باالقتصاد حد سواء على وفرًصاتحديات تطرح للعلوم والهندسة  املتناميةالعوملة  كذلكو  الديموغرافية؛واالتجاهات  والرياضيات

 .علمًيا أمًرا بالغ األهمية لالنتقال إلى مجتمع قائم على املعرفة واملعلومات ثقفةالقوى العاملة املتنوعة واملتعتبر و تمويل. الو الوطني 

 

على الرغم من اختالف . و والهندسة والرياضيات قنيةالعلوم والت مجاالت لالستثمار في تطوير القوى العاملة في ةووطني ةعاملي راتضرو  ثمة

تسعى جميع و . بينهمفيما  املشتركة األهدافعلى تنطبق  املجالواسعة مبادئ  ثمة ، إال أنالخاصة ظروفهمبناًء على  الدول احتياجات وأولويات 

العلوم  مجاالتفي ومستدامة من خالل جذب العلماء املوهوبين والطالب والفنيين واملتخصصين  متميزةعاملة ى تطوير قو إلى املنظومات البحثية 

 في ا ، ممن يمارسون مهودعم ئهمواستبقا هموتدريب والهندسة والرياضيات قنيةوالت
ً
 أساسيا

ً
 .ةعاليال ذي الجودة واالبتكاربحث لدورا

 

والكفاءات التي ستحتاجها القوى العاملة  واملعارفإعادة تقييم املهارات  ذوي العالقةويجب على  ،رعامتس يتطور بشكلالبحث واالبتكار مشهد  نإ

ال بد وعند تحديد املهارات الجديدة فإنه . من املهنواسع نطاق تلبية متطلبات جل أل في املستقبل  والهندسة والرياضيات قنيةالعلوم والت مجاالتفي 

من الوظائف  لفئة التي يمكن نقلها وذلكاملهنية املهارات املهارات التقنية و  مراعاةإلى ، إضافة التخصصات البحثية جانب الطلب من قبلمراعاة  من

  ملستجدافيروس كورونا  أعطت جائحةلقد . خارجها وأداخل األوساط األكاديمية سواء في بالبحوث  الوظائف ذات العالقةالبحثية و 
ً
 لدول ل دروسا

جديدة القدرة على الوصول إلى جماهير  إن. االفتراضيةاستخدام املنصات ك  مبتكرة، أساليبإلى جماهير جديدة من خالل  باإلمكان الوصول أنه في 

  أكثر تنوًعا وشمولية وأكبر ،والهندسة والرياضيات لتقنيةوافي العلوم ، عاملة ى قو  وتشجيع بناء فرصة لتعزيزلهي 
ً
تقدم إحداث قادرة على  حجما

 .مفصليعلمي 

 

 .وغيره الرقمية،والثورة  والروبوتات، االصطناعي،والتطور املستمر للتقنيات مثل الذكاء  املناخي،تغير الك  املجتمعية،لتحديات يجب مراعاة اكما 

العلوم الفيزيائية والطبيعية واالجتماعية وكذلك العلوم اإلنسانية  فيما بين تدمجتدرك الدول أهمية تعزيز البحوث متعددة التخصصات التي و 

التخطيط عند  متكامل وكاملبشكل  املختلفة املهارات املستمدة من املجاالت العلمية بين دمجوينبغي ال. املتشابكةملواجهة هذه التحديات املجتمعية 

 .املستقبل في الرياضياتو والهندسة  قنيةلة في مجاالت العلوم والتعداد القوى العامإل 

 

من خالل بناء قدرات البحث واالبتكار للقوى  والهندسة والرياضيات قنيةالعلوم والتالتعاون الدولي والشراكات تطوير القوى العاملة في  يشجع

العمل على  ينبغيو شبكات بحثية.  وبناء املهنية،ر حياتهم يوتطو  مختلفة،ثقافات وبيئات بحثية التعرف على  لباحثينتيح لي أنهالعاملة املحلية. كما 

 .في جميع مناطق العالم والهندسة والرياضيات قنيةالعلوم والتلقوى العاملة في ل جيد تحقيق انتشار وتوزيع
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 بادئامل

 

 :على ما يلي مجلس البحوث العاملي املشاركون في يتفق

أمر بالغ األهمية  مهاري  ى على مستو  متنوعة وشاملةواسعة وحيوية و  والهندسة والرياضيات قنيةالعلوم والتفي إن وجود قوة عاملة  .1

 عن االقتصاد الوطني والعامليللمنظومة 
ً
ث إعطاء األولوية للمشاركة و البح تمويلعلى مجالس  ينبغي. البحثية الوطنية والعاملية، فضال

 لنساء،وا املهنية،بما في ذلك الباحثين في بداية حياتهم  ،والرياضياتوالهندسة  قنيةالعلوم والتين واملتخصصين في الواسعة للباحث

  املمثلينغير وأعضاء املجموعات 
ً
 تمثيال

ً
التنوع  تضمين ثو البح تمويلمجالس  ينبغي على. والهندسة والرياضيات قنيةالعلوم والتفي كامال

من خالل  والهندسة والرياضيات قنيةالعلوم والتوالتقاطع( في تطوير القوى العاملة في الجنس والشمولية )بما في ذلك التركيز القوي على 

مجاالت في تاريخيا  مثلون امل غيرالجهود التعاونية التي تهدف إلى تعزيز اإلعداد وزيادة املشاركة وضمان مساهمات األفراد من املجموعات 

 .والهندسة والرياضيات قنيةالعلوم والت

عن طريق تحفيز االبتكار وتقديم املشورة ألصحاب املصلحة في بيئة البحث واالبتكار تغير التكيف مع ال ثو البح تمويلجالس انه ينبغي مل .2

تتمتع بمهارات فنية  متعددة مستوياتذات  والهندسة والرياضيات قنيةالعلوم والتفي  الرئيسيين عبر القطاعات لتطوير قوة عاملة

 للتحويل.قابلة ومهنية 

انه السريعة.  التقنيةلالستجابة للتغيرات  انضروري والرياضياتوالهندسة  قنيةالعلوم والت في يوالتطبيقاألساس ي  التدريبالبحث و  نإ .3

 قنيةالعلوم والتواستخدام معرفة جديدة حول تعليم وتعلم  وليدلتوتحويلية  مبتكرةجديدة مناهج تحفيز البحوث  تمويلجالس مل ينبغي

 .والهندسة والرياضيات قنيةالعلوم والتلتحسين تعليم  والهندسة والرياضيات

 البحثية،ساهم التنقل في الوظائف على الصعيدين املحلي والدولي في تطوير املهارات في البحث واالبتكار وتحسين التعاون بين املنظمات ي .4

واملنظمات األخرى. يجب أن تدعم مجالس تمويل  الرسمية،م غير ومراكز العلو  الحكومية،واملنظمات غير  ،الخاص يالصناعالقطاع و 

والهندسة والرياضيات وتطوير املهارات الفنية واملهنية قنية ث مجموعة متنوعة من املسارات الوظيفية في مجاالت العلوم والتو البح

العالقات األقوى بين بؤر البحث والتخصصات  وصقل املهارات، وتعزيزبناء املهنية، مثل إعادة  االنتقاالتللتحويل لتمكين القابلة 

 .املشتركة عبر القطاعات

بناء فرق بحثية فعالة واالستفادة من املهارات واملعرفة هي مفتاح إجراء البحوث التحويلية. يجب أن تتبع مجالس تمويل األبحاث آليات   .5

 .علمي واالبتكارلتمويل البحوث متعددة التخصصات ودعم الفرق الدولية لتحفيز االكتشاف ال

 

 االعتبارات

اء قوة يقر مجلس البحوث العاملي بضرورة االعتراف بمصالح الدول في تلبية االحتياجات والتحديات الوطنية مع السعي وراء االهتمام العاملي ببن

التعلم هو عملية طويلة األجل تتطور باستمرار على مدى الحياة وتمتد إلى ما  أنقوية ومتنوعة.  والهندسة والرياضيات قنيةالعلوم والتفي عاملة 

املهارات األساسية لضمان بقاء القوى  وتحسينها منوراء األوساط األكاديمية لتشمل التدريب غير الرسمي والتجريبي والتقني. ستكون إعادة املهارات 

فإن عمليات ومنهجيات تقييم البحوث  ذلك،ملة وتنافسية على الساحة العاملية. عالوة على شا والهندسة والرياضيات قنيةالعلوم والتالعاملة في 

من املهارات  مدى واسع مكافأة ينبغي. واملهنية( مع تشجيع تنوع أوسع في املالمح البحثية الباحثينالجديدة مطلوبة لتحديد ودعم أفضل البحوث )

 .ت البحث عبر التخصصات وأنواع البحوثنظر في املتطلبات املحددة ملمارساإلخ( وال االتصال، التعليم، األعمال،)ريادة 


