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.6

خلفيـــــــة عامــــــــة

تأسســت أكاديميــة العــالم اإلســالمي للعلــوم ) (IASبنــاء علــى توصــية تقــدمت بهــا اللجنــة الدائمــة للتعــاون العلمــي
والتكنولوجي ) (COMSTECHإلى مـؤتمر القمـة اإلسـالمي ال اربـع لملـوك ورؤسـاء الـدول اإلسـالمية ،والـذ عقـد
في الدار البيضاء بالمغرب عام  ،0884حيث أُقرت هذه التوصية.
وباشرت األكاديمية أعمالها في عام  ،0886وهي مؤسسة مستقلة تتمتع بمنزلة دولية مشابهة للمؤسسات الدولية
المماثلة األخرى.
تفــاخر أكاديميــة العــالم اإلســالمي للعلــوم اليــوم بعضــوية  014زميــل وزميلــة ُيمثلــون النخبــة العلميــة لــدول منظمــة
التعاون اإلسالمي والمجتمعات اإلسالمية في العالم .وتحظى األكاديمية كـذلك بعضـوية ثالثـة علمـاء ممـن حـازوا
علــى جــائزة نوبــل ،باإلضــافة إلــى رؤســاء دول وقيــادات ورجــال األعمــال ضــمن مجموعــة زمالئهــا الفخ ـريين .وقــد
صناع القرار والجمهور -من التـأثير علـى
تمكنت األكاديمية  -من خالل التحاور حول قضايا علمية مع قيادات ُ
السياســات العلميــة فــي دول عــدة .وهــي تقــوم بــذلك مــع المحافظــة التامــة علــى اســتقاللها واســتنادا علــى منزلتهــا
وسلطتها المعنوية المستمدة من إنجازات أعضائها العلمية على الصعيد الدولي.
نمت األكاديمية عبر السنين وأضـحت داعيـة رئيسـيا للعلـوم والتكنولوجيـا فـي أوسـاط دوائـر صـنع القـرار .كمـا أنهـا
تطــورت إلــى وحــدة تحليــل /دعــم ق ـرار وخصوصــا فــي األمــور المتعلقــة بــالعلوم والتكنولوجيــا ،والتعلــيم ،والصــحة
والبيئة ،ضمن دول منظمة التعاون اإلسالمي.
وقد تمكنت األكاديمية من تجسير الفجوة بين أنصار العلوم وأعدائه من خالل إقناع قيـادات دول منظمـة التعـاون
اإلســالمي لبــذل مزيــد مــن االهتمــام فــي العلــوم والتكنولوجيــا والتعلــيم ،وتحويــل م ـوارد إضــافية لمبــادرات فــي هــذه
صـناع القـرار التنفيـذيين مـن عمـل المزيـد فـي دولهـم لالرتقـاء فـي مجـاالت العلـوم
المجاالت ،باإلضافة إلى تمكين ُ
والتكنولوجيا والتعليم.
كما أدركت األكاديمية منذ تأسيسها بأنها قد ال تتمكن من تأمين الموارد المالية لتنفيذ برنامج عملها بالكامل ،إال
أنها استمرت في التواصل محليا واقليميا ودوليا ،وأبدت ال أر في معظم النشاطات العلمية الدولية التي تؤثر على
الدول اإلسالمية ،فغدت كما اعتبرها الكثيرون صوت العلوم والتكنولوجيا في العالم اإلسالمي.
لوحـــة (  : ) 6الرؤيـــة
هدف األكاديمية األساسي هو زيادة التفاعل بين العلماء من مختلف دول منظمة التعاون اإلسالمي ،وتسهيل
تبادل اآلراء حول المواضيع المعاصرة المهمة التي تؤثر في التنمية في العالم اإلسالمي .وتسعى األكاديمية
لتكون "مخزنا للعقول اإلسالمية" يجتمع دوريا للمساعدة في توجيه العالم اإلسالمي ،وال سيما في قضايا العلوم
والتكنولوجيا.
.5

التأسيــــس
6-5

التأسيس

اتُّخ ـ قذ ق ـرار تأســيس األكاديميــة خــالل مــؤتمر القمــة اإلســالمي الــذ عقــد فــي الــدار البيضــاء عــام .0884
وتأسســت األكاديميــة بشــكل رســمي عــام  0886تحــت رعايــة األردن وباكســتان وبــدعمهما وبقيــادة ملهمــة
6
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وثاقبة للدكتور ممتاز علي قاضي (رئيس األكاديمية المؤسس) من باكستان والدكتور علي الكتـاني (أمـين
عام مجلس اإلدارة المؤسس) من المغرب ،رحمهما اهلل.
وفــي شــهر تش ـرين أول (أكتــوبر)  ،0886توافــد إلــى عمــان ثمانيــة وثالثــون عالمــا بــار از مــن دول إســالمية
مختلفة تمت دعوتهم ليضعوا اللبنة الدستورية واألكاديمية األولى ألكاديمية العالم اإلسالمي للعلوم بصفتهم

األعضاء المؤسسين.

وفي ختام المؤتمر تفضل صاحب السمو الملكي األمير الحسن بن طالل وسيادة رئيس جمهورية باكسـتان
اإلسالمية بقبول رعاية األكاديمية.
لوحــة (  : ) 5المهمــة
إن قمهمة األكاديمية هي إيجاد هيكل مؤسسي فاعل من شأنه أن ُيساعد في استخدام العلوم والتكنولوجيا
من أجل تنمية الدول اإلسالمية خاصة واإلنسانية عامة.
5-5

إعادة إطالق األكاديمية

بعد أن تأسسـت األكاديميـة اإلسـالمية للعلـوم بمباركـة األردن وباكسـتان عـام  ،0886قـررت الهيئـة العامـة

لألكاديميـة فــي اجتماعهـا الســنو الــذ عقـد فــي كوااللمبـور (ماليزيــا) فــي شـهر مــارس (آذار)  5112بنــاء
علــى تنســيب مــن مجلــس إدارة األكاديميــة وأمانتهــا العامــة تغييــر اســم األكاديميــة ليصــب " أكاديميــة العــالم

اإلسالمي للعلوم ".وذلك لألسباب التالية:
)0

تمثي ــل المنطق ــة الجغرافي ــة الت ــي ته ــتم به ــا األكاديمي ــة؛ أال وه ــي الع ــالم اإلس ــالمي مه ــد األدي ــان
السماوية.

)5

تركيــز االنتبــاه أكثــر علــى منطقــة الــدفع التــي تهــتم بهــا األكاديميــة؛ لتس ـريع التنميــة االقتصــادية
واالجتماعية في العالم اإلسالمي من خالل أدوات العلوم والتكنولوجيا.

)3

التمييــز بــين األكاديميــة ومنظمــات إســالمية أخــرى عاملــة فــي دول منظمــة التعــاون اإلســالمي
متخصصة بشؤون العقيدة والفقه ومن ضمنها مجمع الفقه اإلسالمي في جدة.

)4

تحفي ــز المواه ــب العلمي ــة م ــن ي ــر المس ــلمين ف ــي دول المنظم ــة ،والشخص ــيات العالمي ــة عل ــى
المشاركة في نشاطات األكاديمية.

ومنذ ذلك االجتماع اتخذت األمانة العامة لألكاديمية كافة اإلجراءات القانونية والدستورية لتوثيق هذا التغيير.
.3

األهداف

تتمثل األهداف الرئيسية لألكاديمية في:
( )0تقــديم النص ـ والمشــورة لألمــة ومؤسســات الــدول األعضــاء فــي منظمــة التعــاون اإلســالمي ) (OICحــول
العلوم والتكنولوجيا وتطبيقاتها.
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( )5تنفيــذ بـرامج ونشــاطات علميــة وتكنولوجيــة ،وتشــجيع التعــاون بــين البــاحثين فــي البلــدان اإلســالمية المختلفــة
حول مشاريع ذات أهمية مشتركة.
( )3تشــجيع البحــث العلمــي ودعمــه حــول أهــم المشــاكل التــي تواجــه البلــدان اإلســالمية ،وتحديــد التكنولوجيــات
المستقبلية المالئمة لغايات تبنيها واستخدامها.
( )4صيا ة مقاييس لإلنجاز والتحصيل العلمي ،ومن الجوائز واألوسـمة لإلنجـازات العلميـة المتميـزة للمبـدعين
ومراكز اإلبداع في فروع العلوم المختلفة.

.4

الهيكل التنظيمي
6-4

مقدمة

ُيشـرف على التوجه العام لألكاديمية ،كونها مؤسسة مستقلة ،هيئة عامة تتألف مـن كــافة زمـالء األكاديميـة
البالغ عددهم حاليا 014زميال ( 0تشرين األول (اكتوبر) 5104م) ،ويمثلـون أكثـر مـن  41دولـة .وزمـالء
األكاديميــة شخصــيات مرموقــة حقــق معظهــم الكثيــر فــي مجــال العلــوم والتكنولوجيــا علــى الصــعيد الــوطني

والعــالمي .ولألكاديميــة مجلــس تنفيــذ يضــم أحــد عشــر عض ـوا تنتخــبهم الهيئــة العامــة لمــدة أربــع ســنوات،
ويخضع هذا المجلس لمراقبة الهيئة العامة واشرافها.
5-4

الهيئة العامة ،مجلس األكاديمية

تعقـد الهيئة العامة اجتماعاتها بشكل سنو منذ تأسيس األكاديمية عام  .0886أما مجلـس اإلدارة فيجتمـع
بمعــدل م ـرتين ســنويا .ويــتم فــي هــذه االجتماعــات مناقشــة قضــايا علميــة ُمهم ـة ،وتقيــيم األنشــطة التــي تــم
تنفيذها ،والتخطيط ألنشطة مستقبلية ،و متابعة القضايا اإلدارية والمالية المتعلقة باألمانة العامة.
3-4

األمانة العامة لألكاديمية
لوحـة (  : ) 3األمانة العامة لألكاديمية

ومقرها عمان الذراع التنفيذ الرسمي لألكاديمية،
تعتبر األمانة العامة ألكاديمية العالم اإلسالمي للعلوم ق
والجهة المسؤولة عن المحافظة على هيكلها المؤسسي وتنفيذ برامجها ،وذلـك ضـمن اإلطـار المحـدد مـن
قبل مجلس أكاديمية العالم اإلسالمي للعلوم وهيئتها العامة.
تستضيف المملكة األردنية الهاشمية األمانة العامة لألكاديمية في عمان .وقد بدأت األمانة العامة نشـاطها

بشكل كامل في نيسان (إبريل) عام 0887م.

من األردن األكاديمية الحصانات واالمتيازات الدبلوماسية التي عادة ما تُمن للمؤسسات الدولية التي
قر لها .وتُقدم المملكة كذلك منحة سنوية لألكاديمية تُخصص لتغطية مصاريفها
تتخذ من عمان قم ا

المحلية.
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وفـ ــي ع ــام  0887أص ــدر ص ــاحب الس ــمو الملك ــي األمي ــر الحس ــن ب ــن ط ــالل ارعـ ــي األكاديمي ــة المؤس ــس
تعليماته بمن األكاديمية قطعة أرض إلى الشمال من مدينة عمان لغرض بناء مقر دائم لها.
.2

تمويل األكاديمية

تُقـدم حكومـة المملكـة األردنيـة الهاشـمية منحـة ســنوية لألكاديميـة تُخصـص لتغطيـة النفقـات اإلداريـة المحليـة .كمــا
تقدم اللجنة الو ازرية الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي المنبثقة عن منظمة التعاون اإلسالمي (كومستك) منحـة
يتم تخصيصها بشكل كامل ألنشطة األكاديمية ولبرامجها المختلفة.

وُيستكمل تمويل برامج األكاديمية من من وهبات تُقدمها منظمات إسالمية مثل البنك اإلسـالمي للتنميـة ).(IDB
وتقوم األكاديمية بتنفيذ برامج مشتركة مع منظمات دولية أخـرى مثل الـ ) (UNESCOوالبنك الـدولي .كمـا تتلقـى

األكاديمية أحيانا هبات من الشركات والهيئات الخيرية في الدول المختلفة.

تُشرف األكاديمية علـى وقفيتـين تـدعم مـن ريعهمـا بعـض النشـاطات فـي العـالم اإلسـالمي عـن طريـق جـوائز تُبـرز
اإلنجــازات العلميــة ،وعــن طريــق تقــديم الــدعم لورشــات تــدريب متخصصــة ونشــاطات تدريبيــة أخــرى فــي مختلــف

الدول.

باإلضــافة إلــى ذلــك ،تشــرف األكاديميــة علــى جــائزة إب ـراهيم التذكاريــة ووقفيتهــا التــي أسســتها األكاديميــة إحيــاء

لــذكرى المرحــوم األســتاذ الــدكتور محمــد إبـراهيم (بــنغالدش) ،الزميــل المؤســس لألكاديميــة ،وتُمــن هــذه الجــائزة مـرة
كل سنتين للعلماء المبدعين في مجال الطب من دول منظمة التعاون اإلسالمي.
لوحة ( : )4وقفيـة األكاديميــة
ضمن جهودها لجمع األموال الالزمـة لبنـاء مقرهـا الـدائم ،قامـت األكاديميـة بتأسـيس وقفيـة لهـذا الغـرض .ومـن

المؤمل أن يتم جمع األموال الكافية إلنشاء مبنى األكاديمية ،ولتنفيذ بعض األنشطة العلمية كذلك (ملحق (و)
يوض تفاصيل حساب وقفية األكاديمية).
.1

برنامج عمل األكاديمية
6-1

مقدمة
لوحة ( : )2هـدف البرنامـج

صمم برنامج عمل أكاديمية العالم اإلسالمي للعلوم ليكون إطا ار عاما لنشاطات العلوم والتكنولوجيا في
ُ
العالم اإلسالمي.
يهدف البرنامج إلى إبراز العالقة المتنا مة بين المعرفـة والعلـم والتكنولوجيـا مـن جهـة والقـيم اإلسـالمية مـن

جهة أخرى.
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ويش ــتمل البرن ــامج عل ــى عناص ــر رئيس ــة متعلق ــة ببن ــاء الق ــدرات العلمي ــة والتكنولوجي ــة الموجه ــة خصيص ــا
للمجتمع العلمي في دولنا ،وخصوصا في نطاق البحث في العلوم األساسية .وهناك جزء آخر من البرنامج
يهــدف إل ــى تجس ــير الفج ــوة القائم ــة ب ــين الع ــالم /الباح ــث وص ــانع القــرار ،ويرك ــز عل ــى تفعي ــل اإلجــراءات
الحكومية وترقيتها في بعض مناحي العلـوم والتكنولوجيـا .ولعـل مثـل هـذه النشـاطات تُحفـز بالمجمـل عمليـة
التنمية االقتصادية واالجتماعية في الدول اإلسالمية.
باإلضافة إلى ذلك ،يتضمن برنامج عمل األكاديمية نشاطا يهدف إلى نشر المعلومات ،ويسـعى إلـى زيـادة
االهتمام العام بالعلم والنشاط العلمي ،ويخاطب شرائ مختلفة من جمهور األكاديمية.
المحاور الرئيسة للبرنامج

5-1

يحـدد البرنــامج اإلطـار العــام لعمــل األكاديميـة ،ويشــتمل علـى المحــاور الرئيســة الثالثـة التاليــة (المالحظــات
المبينة في األقواس تُشير إلى النشاطات التي تم تنفيذها):
ُ
6-5-1

اإلسالم والعلم

يــتم تنفيــذ نشــاطات عدي ــدة فــي ســياق هــذا الج ــزء مــن برنــامج عمــل األكاديمي ــة قدوريــا ،وأيضــا مــن خ ــالل

النشاطات التالية:
(أ)

إصدار كتب حول الفكر العلمي اإلسالمي (تم إصدار مجلة فصلية)6882-6881 ،

تهـدف هذه المبادرة إلى إجراء تقييم موضوعي للعالقة الموجودة بين محتويات كل من العناوين التالية:
()0
()5

القرآن والحديث والعلوم (ُنشر كتاب حول هذا الموضوع عام .)0888
مفهوم المعرفة في اإلسالم.

()3

العلوم الحديثة ونظام القيم اإلسالمية.

()4

الفكر اإلسالمي والعلم الحديث (ُنشر كتاب حول الموضوع عام .)0887

(ب) إصدار نشرات لتوضيح العالقة بين بعض الممارسات اإلسالمية والعلم
()0

العلوم ومفهوم الحالل والحرام.

()5

الشعائر اإلسالمية.

()3

التقويم القمر .

()4

األضاحي.

(جـ) إصدار كتب حول القضايا العلمية المعاصرة من منظور إسالمي
إن الغــرض مــن هــذا النشــاط هــو النظــر فــي المســائل العلميــة المعاص ـرة التــي تواجههــا األمــة اإلســالمية.
وتش ــمل ه ــذه عل ــى س ــبيل المث ــال بح ــوث هندس ــة الجين ــات ،ز ارع ــة األعض ــاء ،التنمي ــة المس ــتدامة للمـ ـوارد

الطبيعية ،التضرر البيئي الخ .....
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5-5-1

تطوير العلوم والتكنولوجيا واالبتكار

ُي ُّ
ويخاطب صـانع القـرار الرسـمي فـي
عد هذا الجزء األساس لبرنامج عمل أكاديمية العالم اإلسالمي للعلومُ ،
جانب من جوانبه ،والعالم واألكاديمي في جوانبه األخرى.
(أ)

تنفيــذ نشــاطات لبنــاء القــدرات /لتطــوير السياســات حــول القضــايا العلميــة المعاصــرة ،ومــن هــذ

المواضيع:

()0

علم المواد (مؤتمر عام .)5115

()5

الثقافة العلمية (مؤتمر عام .)5115

()3

هندسة الجينات والتكنولوجيا الحيوية (مؤتمر عام .)5110

()4

تكنولوجيا الطب اإلحيائي (مؤتمر عام .)5110

()2

الغذاء والزراعة (مؤتمر عام .)0887

()6

الجينات الزراعية (مؤتمر عام .)5110

()7

المقاييس الفيزيائية.

()8

المواد (الخامات) الجديدة (مؤتمرات عام .)5115/0888

()8

طب المناطق الحارة (االستوائي) (مؤتمر عام .)0883

()01

تكنولوجيا الكمبيوتر (مؤتمر عام .)5111

()00

الطاقة (مؤتمر عام .)5113

()05

التكنولوجيا النووية (مؤتمر .)5113

()03

علوم الفضاء.

()04

علوم المحيطات.

()02

اإللكترونيات الدقيقة (مؤتمر عام .)0888

()06

الليزر واأللياف البصرية (ورشة عمل ،تونس.)5115 ،

()07

التلوث البيئي (مؤتمر  0885ومؤتمر عام .)5118

()08

المكننات.

()08

االستشعار عن بعد.
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(ب) تشجيع التميز العلمي والتكنولوجي في العالم اإلسالمي
يهدف هذا الجزء من برنامج العمل إلى خلق البيئة المطلوبة لمكافأة اإلنجـازات واالخت ارعـات والمسـاهمات
التي تستحق التقدير في مجال العلوم والتكنولوجيا ونشرها من خالل الوسائل التالية:
()0

إصدار مجلة علمية متخصصة (المجلة تصدر منذ عام .)0888

()5

إعداد كتب مدرسية نموذجية (موضوع بحث في عام .)0888

()3

تقديم من للدراسة واألبحاث العلمية (من األنشطة المستمرة).

()4

من الجوائز التقديرية واألوسمة (جائزة المرحوم محمد إبراهيم التذكارية).

وهناك محاولة كذلك لتوفير المنـابر األكاديميـة المالئمـة للعلمـاء والتكنولـوجيين فــي العـالم اإلسـالمي بحيـث

يكون بإمكانهم اإلفادة من خبـرات بعضـهم الـبعض ،والتفاعـل مـع يـرهم مـن الخبـراء العـالميين .ولـذلك فقـد
تم /سيتم تنظيم مؤتمرات وندوات في المجاالت اآلتية:
()0

األمن الغذائي في العالم اإلسالمي (مؤتمر عام .)0887

()5

التكنولوجيات المتقدمة (مؤتمر عام .)0888

()3

التلوث والتضرر البيئي (مؤتمر عام .)0885

()4

التغذية (مؤتمر عام .)0883

()2

إدارة المصادر المائية (مؤتمر عام .)0884

()6

تعليم العلوم (مؤتمر عام .)0888

()7

تطوير المصادر الطبيعية.

()8

األرضي.
استخدام ا

()8

التصحر في العالم اإلسالمي (معالجة مبدئية  -عام .)0885

()01

استغالل المصادر البحرية.

()00

الطاقة (مؤتمر عام .)5113

()05

تكنولوجيا المعلومات (مؤتمر عام .)5111

()03

مجتمع المعرفة (مؤتمر عام .)5118

(جـ) التعاون مع الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في مجال العلوم والتكنولوجيا
تهدف األكاديمية إلى إرساء عالقات مع الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ومؤسساتها العلمية

والتكنولوجية،

والقيام بدراسات مشتركة وواسعة النطاق من خالل هذا التعاون .وقد قامت كومستك
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بإصدار مجموعة من هذه الدراسات .وتسعى األكاديمية وبالتعاون مع كومستك إلى نشر المجموعة الباقية
ودراسات حول موضوعات أخرى كذلك.
ومن بين بعض المشاريع المقترحة للتنفيذ ما يلي:
()0

إصدار دليل معلومات عن العلوم والتكنولوجيا في الدول اإلسالمية (مؤتمر عام .)0888

()5

إصدار دليل معلومات عن الصناعة والتجارة في الدول اإلسالمية.

()3

إصدار مصور (أطلس) جغرافي لموارد العالم اإلسالمي.

()4

إصدار دليل التعليم العلمي والتكنولوجي في العالم اإلسالمي (مؤتمر .)0888

()2

إصدار نبذة عن الطاقة في الدول اإلسالمية (مؤتمر .)5113

()6

إصدار نبذة عن الغذاء في الدول اإلسالمية (مؤتمر .)0887

(د)

التعاون مع المنظمات اإلقليمية والدولية

تقوم األكاديمية منذ إنشائها بتأسيس الروابط وتوطيدها ،ووضعت أطر عمل للتعاون مع المنظمات
اإلقليمية والدولية .وتتمثل هذه الروابط (والمفصلة أكثر في مواقع أخرى من هذا التقرير) من خالل
النشاطات التالية:
()0

تبادل المطبوعات (الكتب ،ووقائع المؤتمرات ،والمجالت العلمية).

()5

تبادل التعريف بمواقع اإلنترنت.

()3

إبرام اتفاقيات تعاون تُفعل محاور العمل المشترك.

()4

تنظيم أنشطة مشتركة مثل الندوات وورش العمل.

3-5-1
()0

نشر المعلومات
تق ــوم األكاديمي ــة ض ــمن ه ــذا النش ــاط بجم ــع المعلوم ــات ع ــن جوان ــب مختلف ــة ف ــي مج ــال العل ــوم
والتكنولوجي ــا ،ويــتم تقيــيم هــذه المعلومــات ونشــرها فــي األوســاط العلمي ــة علــى نطــاق واســع مــن
خالل:
(أ)

اإلنترنــت (أُطلق موقع األكاديمية عام ( )0887وموقع جديد عام .)5100

(ب)

إدام ـ ــة قواع ـ ــد للبيانــ ــات (( )Data-Basesتأسس ـ ــت قاع ـ ــدة بيان ـ ــات مص ـ ــغرة عــ ــام

(ج)

دراسات حول الموضوعات العامة في حقل العلوم والتكنولوجيا(انظر .)5-6-7

(د)

.)5114

إصدار نشرة معلومات تكنولوجية (من خالل البريد االلكتروني)( .ﻫ)
إخبارية (تم إصدار  45عددا من النشرة).

(و)

إنتاج برامج فيديو وأقراص كمبيوتر تحمل معلومات عن األكاديمية.
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()5

درست لجنة مراجعة برامج األكاديمية سلسلة من المقترحات بخصوص إصدار سلسلة من
المطبوعات حول الموضوعات العامة اآلتية :
(أ)

علم وتكنولوجيا المواد (مؤتمر عام .)5115

(ب)

اإللكترونيات ،علم وتكنولوجيا الحاسوب.

(ﺠ)

الطاقة (مؤتمر عام .)5113

(د)

التكنولوجيا الحيوية (مؤتمر عام .)5110

(ﻫ)

علوم وتكنولوجيا الطب اإلحيائي (مؤتمر .)5110

(و)

حقوق الملكية الفكرية (نشر كتيب في عام .)5116

(ز)

الهندسة العكسية (نشر كتيب في عام .)5101

(ح)
(ط)
3-1

مؤشرات العلوم والتكنولوجيا (نشرت دراسة أولية عام .)5117
تصـــنيف الجامعـ ــات فـ ــي دول منظمـــة التعـ ــاون اإلسـ ــالمي (نشـ ــرت د ارســـة أوليـــة عـ ــام

.)5117

خطة العمل الرئيسية

تمكنــت األكاديميــة منــذ عــام  0886مــن تغطيــة جوانــب عديــدة مــن برنــامج عملهــا ،ومــن تحقيــق هــدفين

رئيســين ضــمن توجههــا العــام للمســاهمة فــي تنميــة الــدول األعضــاء فــي منظمــة التعــاون اإلســالمي .فقــد

عنى برسم السياسات العلميـة والتكنولوجيــة بشـكل عـام وتُحفـز
تمكنت األكاديمية من تقديم نفسها كمؤسسة تُ ق
الــدول والمؤسســات فــي منظمــة التعــاون اإلســالمي علــى تبنــي سياســات مدروســة وقابلــة للتطبيــق فــي مجــال
العلوم والتكنولوجيا .وتمكنت األكاديمية كذلـك من تنفيذ نشاطات مهمة ضمن مجال عملها وخصوصا في
مجال المطبوعات ،والتدريب وتكنولوجيا المعلومات.

وتسعى األكاديمية في برامجها إلى تغطية هذين المسـارين بشـكل متميـز ،فهـي مسـتمرة فـي تقـديم سياسـاتها

حول موضوعات مختلفـة إلـى الـدول اإلسـالمية ،وتحـاول أيضـا تنظـيم نشـاطات متميـزة تعـود بـالنفع علـى

المجتم ــع العلم ــي ف ــي دول منظم ــة التع ــاون اإلس ــالمي( .ي ــرد ف ــي األش ــكال  ،4-0وف ــي الفص ــل  7بع ــض
البرامج التي تم تنفيذها وأخرى ستنفذ في المستقبل القريب).
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.7

النشاطات
6-7

مقدمـــة

دأب ــت األكاديمي ــة من ــذ تأسيس ــها عل ــى تنفي ــذ نش ــاطات دوري ــة ،وأخ ــرى اس ــتثنائية تتماش ــى م ــع برنامجه ــا .واله ــدف
المبتغى من هذه النشـاطات هـو ترقيـة قطـاع العلـوم والتكنولوجيـا فـي دول منظمـة التعـاون اإلسـالمي والـدول الناميـة
بعامة .وتؤمن األكاديمية بأن هذا التوجه سيؤد إلى مزيد من االهتمام بهذا القطـاع ،واإلفـادة مـن مخرجاتـه سـواء
كانت في قطاع التعليم ،أو الصحة ،أو الصناعة ،أو رفاهية اإلنسان.
لوحة ( : )7مـاذا حققنــا؟
قبنــت األكاديميــة نفســها لتكــون مؤسســة ناشــطة تخــدم األمــة ،وتُســخر جــل مواردهــا المتواضــعة لنشــاطات
تُسرع مستوى التنمية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.
واألكاديمية ناشطة في مجال ترقية النشـاط اإلسـالمي الجمـاعي مـن خـالل مـؤتمرات علميـة متخصصـة،
وتنشــر وقــائع هــذه المــؤتمرات (وثــائق السياســات) ،وتنشــر المجــالت ،والكتــب ،والنشـرات ،وتصــدر مجلــة
طبيــة ترقــى إلــى المســتوى ال ــدولي .كمــا قامــت األكاديميــة بتنظــيم العدي ــد مــن ب ـرامج التــدريب المتميــزة،
وأطلقت موقعا لها على شبكة اإلنترنت ،ولها نشاط جيـد فـي هـذا المجـال .وقبـل هـذا وذاك ،يجـدر القـول
بأن األكاديمية قـد تمكنـت مـن إرسـاء دوريـن أساسـيين لهـا يتمـثالن فـي رسـم السياسـات وتنفيـذ البـرامج،
للمساهمة في تنمية األمة واإلنسانية.
وأضحت جهة تُكرس ُجهودها ُ
باإلضـافة لذلك ،تتواصل األكاديمية باسـتمرار مـع منظمـات وطنيـة ودوليـة يـر حكوميـة ،ومـع حكومـات

عديدة في العالم.

وفيما يلي مقتطفات من أنشطة أكاديمية العالم اإلسالمي للعلوم خالل السنوات الماضية.
5-7

التعاون مع المنظمات األخرى

لألكــاديمية روابــط مــع أكثــر مــن مئــة منظمــة مشــابهة فــي أنحــاء العــالم كجــزء مــن نشــاطها المتواصــل فــي
التفاعل مع مؤسسات إقليمية ودولية .كما تتواصل بشكل منتظم مـع الكثيـر مـن المؤسسـات وتتبـادل معهـا

المطبوعات .وهذه بعض منها:


اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي ) - (COMSTECHالتابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي،



البنك اإلسالمي للتنمية ) - (IDBالسعودية.



منظمة األمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم ) -(UNESCOمصر وفرنسا.



المنظمة اإلسالمية للتربية والثقافة والعلوم ) – (ISESCOالمغرب.



أكاديمية العالم للعلوم ) – (TWASإيطاليا.

ومقرها باكستان.
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األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي  -جدة ،السعودية.



منتدى األكاديميات حول القضايا الدولية ) - (IAPتريستا ،ايطاليا.



المنتدى الطبي لألكاديميات ) - (IAMPتريستا ،ايطاليا.



اتحاد األكاديميات العالمي  –IUAبروكسل ،بلجيكا.



مجلس التفاهم العالمي (IACلقادة الدول) ،كندا.

3-7

الندوات والمؤتمرات

تُمثل مؤتمرات األكاديمية منابر مفتوحـة يلتقـي خاللهـا الخبـراء لمناقشـة موضـوع معـين ،بهـدف التوصـل إلـى مفهـوم
عام لذاك الموضوع ،ووضع سياسات مـن شـأنها أن تسـاعد الـدول الناميـة فـي التغلـب علـى صـعوباتها التنمويـة فـي
نطاق الموضوع مدار البحث.
كمـ ــا تهـ ــدف المـ ــؤتمرات إلـ ــى أن تكـ ــون تعليميـ ــة بالنسـ ــبة للمشـ ــاركين مـ ــن البلـ ــد المضـ ــيف ،وأن تسـ ــتطيع
المنظمات المتخصصة إقامة روابط تعاونية طويلة األمد من خاللها.
لوحــة ( )9مؤتمرات األ كاديمية
تــنظم األكاديميــة مؤتمراتهــا ســنويا فــي دول مختلفــة بالتعــاون مــع عــدة منظمــات دوليــة .و البــا مــا تغطــي
الدولــة المضــيفة تكــاليف إقامــة المشــاركين ،بينمــا تتــولى األكاديميــة والمؤسســات الداعمــة األخــرى تغطيــة
مصاريف سفرهم ،و كلفة إصدار وقائع المؤتمر .وعـادة مـا تسـاهم الدولـة المضـيفة فـي المحتـوى العلمـي
للمؤتمر.
وتهدف هذه المؤتمرات إلى رفع توصـيات إلـى صـانع القـرار تُمثـل خارطـة طريـق لالرتقـاء بالقطـاع مـدار
البحث.
6-3-7

مؤتمر "األمن الغذائي في العالم اإلسالمي" ،عمان ،األردن6897 ،

عقــدت األكاديميــة أول نشــاط لهــا متمــثال بمــؤتمر "األمــن الغــذائي فــي العــالم اإلســالمي "،تحــت رعايــة
صــاحب الســمو الملكــي األميــر الحســن بــن طــالل ارعــي األكاديميــة المؤســس فــي عمــان فــي كــانون األول

(ديسمبر) .0887

اختتم المؤتمر أعماله بإصدار إعالن من األكاديمية بعنوان " األمن الغذائي في العالم اإلسـالمي "،وموجـه

وصـناع القـرار والمجتمــع العلمـي فــي العـالم اإلسـالمي ،وتضــمن مجموعـة مــن
إلـى المسـؤولين والمخططــين ُ
التوصيات حول هذا الموضوع .كما أكـد اإلعالن على الدور الـذ تلعبـه التكنولوجيـا فـي العـالم المعاصـر،
صناع القرار في العالم اإلسالمي على دعم نقل التكنولوجيا إلى دولهم.
وحث ُ

طبعت األكاديمية ملخـص وقـائع هـذه النـدوة باللغـات العربيـة واإلنجليزيـة والفرنسـية ،ووزعتـه وقـدمت نسـخا
منه إلى شخصيات عالمية مرموقة .كما تم توزيع الكتاب على وزراء الزراعة ورؤسـاء الجهـات المعنيـة فـي

العالم اإلسالمي والهيئات الدولية.
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5-3-7

مؤتمر "سياسات العلوم والتكنولوجيـا مـن أجـل االعتمـاد علـى الـذات فـي العـالم اإلسـالمي"،

إسالم أباد ،باكستان6899 ،

كــان هــذا المــؤتمر النشــاط ال ـرئيسي لألكاديميــة لعــام  0888حيــث ُعقــد فــي إســالم أبــاد خــالل كــانون األول
(ديسمبر)  ،0888وبتمويل من اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي ) ،(COMSTECHوالمؤسسة

اإلسالمية للعلوم والتكنولوجيا والتنمية ) ،(IFSTADوحكومة جمهورية باكسـتان اإلسـالمية .وكـان متماشـيا
مع برنامج عمل األكاديمية المتمثل في تعزيز مفهوم العلوم والتكنولوجيا في العالم اإلسالمي.

أص ــدرت األكاديمي ــة ف ــي خت ــام الم ــؤتمر إعالن ــا حثـ ـت في ــه األم ــة اإلس ــالمية علـ ــى إعط ــاء أولوي ــة قص ــوى

لسياســات العلــوم والتكنولوجيــا .وتضــمن اإلعــالن عرضــا للمنهــاج العملــي المطلــوب لتعزيــز مكانــة األمــة
العلمية والتكنولوجية .ثم قامت األكاديمية بطباعة وقائع المؤتمر في مجلد ووزعته على نطاق دولي.

3-3-7

ندوة "التعاون والتنسيق بين المؤسسات اإلسالمية" ،عمان ،األردن6898،

تح ــت رعايــة صــاحب الســمو الملكــي األميــر الحســن بــن طــالل ،نظمــت األكاديميــة باالشــتراك مــع المجمــع

الملكــي لبح ــوث الحض ــارة اإلســالمية (مؤسس ــة آل البي ــت) نــدوة بعنـ ـوان "التع ــاون والتنســيق ب ــين مؤسس ــات
البحث والدراسة في إطار الفكر اإلسالمي" في حزيران (يونيو) .0888
4-3-7

مؤتمر "التقنيات الجديدة وتطوير العالم اإلسالمي" ،مدينة الكويت ،الكويت6898 ،

تحــت رعايــة صــاحب الســمو أميــر دولــة الكويــت ورئــيس منظمــة التعــاون اإلســالمي آنــذاكُ ،عقــد م ــؤتمر
"التقنيــات الجديــدة وتطــوير العــالم اإلســالمي" بالتعــاون مــا بــين األكاديميــة ومؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي
) (KFASفي الكويت ،في كانون األول (ديسمبر) .0888
وق ــد أص ــدرت األكاديمي ــة فـ ــي خت ــام الم ــؤتمر إعالن ــا ذك ــرت في ــه الفج ــوة التكنولوجي ــة الواس ــعة ب ــين ال ــدول
اإلســالمية والــدول الصــناعية المتقدمــة .ودعــا اإلعــالن إلــى تس ـريع الجهــود التــي تُعــزز التعــاون اإلقليمــي،
وتهدف في النهـاية إلى إنشاء سوق إسالمية مشـتركة ،وا ازلـة الحـواجز التـي تُعيـق حركـة رأس المـال والقـوى
البشـرية العلميــة والمنتجــات التكنولوجيــة بــين الــدول اإلســالمية .وقــد قامــت األكاديميــة الحقــا بطباعــة وقــائع

المؤتمر وتوزيعها.
2-3-7

مؤتمر "نقل التكنولوجيا لتطوير العالم اإلسالمي" ،انطاليا ،تركيا6881 ،

تحت رعاية رئيس تركيا (الراحل) طور وت أوزالُ ،عقد مؤتمر "نقل التكنـولوجيا لتطوير العالم اإلسالمي"
في أنطاليا ،تركيا خالل تشرين الثاني (نوفمبر) .0881
وقد قام بتنظيم المؤتمر كل من أكاديمية العـالم اإلسـالمي للعلـوم ) ،(IASوالمجلـس التركـي للبحــث العلمـي
والتكنول ـ ــوجي ) ،(TUBITAKوالمؤسس ـ ــة اإلس ـ ــالمية للعل ـ ــوم والتكنولوجي ـ ــا والتنمي ـ ــة ) ،(IFSTADوالبن ـ ــك

اإلسالمي للتنمية ) (IDBومنظمة األمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم ).(UNESCO
وأصدرت األكاديمية الحقا مجلدا بوقائع هذا المؤتمر ،وتم توزيعه.
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1-3-7

مؤتمر "تنمية القوى البشرية العاملة في العلوم والتكنولوجيا" ،عمان ،األردن6886 ،

تحت رعايـة صـاحب السـمو الملكـي األميـر الحسـن بـن طـالل ،عقـدت األكاديميـة مؤتمرهـا الـدولي الخـامس
تحــت عنـوان "تنميــة القــوى البشـرية العاملــة فــي العلــوم والتكنــولوجيا" فــي عمــان (األردن) ،فــي كــانون األول
(ديسمبر) .0880
وقــد تــم تنظــيم هــذا المــؤتمر بالتعــاون مــا بــين األكاديميــة والمؤسســة اإلســالمية للعلــوم والتكنولوجيــا والتنميــة
والبنك اإلسالمي للتنمية والجمعية العلمية الملكية في األردن والبنك الدولي.
وصدرت وقائع هذا المؤتمر في مجلد هو الخامس في سلسلة مطبوعات األكاديمية.
7-3-7

مؤتمر "البيئة والتنمية في العالم اإلسالمي" ،كوااللمبور ،ماليزيا6885 ،

عقـ ــدت األكاديمي ـ ــة مؤتمرهـ ــا الس ـ ــنو الس ـ ــادس فـ ــي كوااللمب ـ ــور (ماليزي ـ ــا) ،فـ ــي الفت ـ ـرة م ـ ــن  04-01آب

(أ سطس) .0885

وقــد رع ــى المــؤتمر الــذ كــان عنوانــه "البيئــة والتنميــة فــي العــالم اإلســالمي "،رئ ـيس وزراء م ــاليزيا الــدكتور
مهاتير محمد ،وكان الهدف من وراء هذا المؤتمـر التعريف بالقضايا البيئية العالمية وأهميتها بالنسبة للعالم
اإلسالمي ،ومناقشة المفاهيم التنموية في مجال البيئة والتنمية وتحليلها ،وكذلك تحديد دور المنظمات ير
الحكوميــة فــي عمليــة التنميــة المســتدامة .وقــد اختــتم المــؤتمر الــذ شــارك فــي تمويلــه كــل مــن و ازرة العلــوم
والتكنـولوجيا والبيئة في ماليزيا ،والمؤسسة اإلسالمية للعلوم والتكنولوجيا والتنمية ،والبنك اإلسالمي للتنمية،
وبرنــامج األمــم المتحــدة للبيئــة ،بإصــدار إعــالن كوااللمبــور الــذ جــاء ليؤكــد علــى األهميــة التــي ُيضــفيها
اإلســالم إلــى البيئــة حيــث عــرف عالقــة اإلنســان بالطبيعــة علــى أنهــا عالقــة إش ـراف وادارة أكثــر مــن كونهــا
عالقة سيادة وسيطرة.
وتم الحقا إصدار وقائع هذا المؤتمر في كتاب ُوزع على الجهات المعنية بقضايا البيئة في العالم.

9-3-7

مؤتمر "الصحة والتغذية والتنمية في العالم اإلسالمي" ،دكار ،السنغال6883 ،

دعــا فخامــة رئــيس جمهوريــة الس ــنغال ورئــيس منظمــة التعــاون اإلس ــالمي (آنــذاك) ،أكاديميــة العــالم اإلس ــالمي

للعلوم ،لعقد مؤتمرها واجتماعها لعام  0883في بالده.

وقــد ُخصـص هــذا المــؤتمر الــذ كــان بعنـوان "الصــحة والتغذيــة والتنميــة فــي العــالم اإلســالمي" الســتعراض
الوضع الصحي للسكان ،ومشاكل التغذية في العالمين اإلســالمي والنـامي .كمـا هـدف المـؤتمر إلـى تسـليط
الضـ ــوء علـ ــى األوبئـ ــة واألم ـ ـراض الخطي ـ ـرة التـ ــي تواجـ ــه العـ ــالم اإلسـ ــالمي .وأوصـ ــى باتخـ ــاذ اإلج ـ ـراءات
اإلص ــالحية الشـ ــاملة م ــن قب ــل المنظم ــات الحكومي ــة و ي ــر الحكومي ــة وذل ــك به ــدف القض ــاء عل ــى مش ــاكل
الصحة والتغذية الخطيرة التي تواجه العالم الثالث.
شارك العديد من المنظمات في هذا النشاط الدولي بما فيها جامعة دكار والبنك اإلسـالمي للتنميـة ومنظمـة

األم ــم المتح ــدة للتربي ــة والثقاف ــة والعل ــوم ،والمنظم ــة اإلس ــالمية للتربي ــة والثقاف ــة والعل ــوم ،ومنظم ــة الص ــحة
العالمية ،باإلضافة إلى البنك الدولي.
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وصدر الحقا كتاب يتضمن وقائع المؤتمر وأوراقه العلمية ،وتم توزيعه دوليا.
8-3-7

مؤتمر "الميا في العالم اإلسالمي :أزمة مرتقبة" ،الخرطوم ،السودان6884 ،

نظمـت األكاديمية مؤتمرها الدولي الثامن في الخرطوم خالل شهر كـانون األول (ديسمبر)  ،0884بعنوان

"المياه في العالم اإلسالمي :أزمة ُمرتقبة" ،وتحت رعاية سيادة رئيس جمهورية السودان.

سعى هذا المؤتمر إلى تقييم األمن المائي في العالم اإلسالمي ،وباألخص في الدول التي تواجه صعوبات

مائية على المدى المباشر والمدى القصـير ،والـى تطـوير اقت ارحـات خالقـة للنشـاطات المسـتقبلية فـي مجـال

إدارة موارد المياه.

وقامــت جهــات عديــدة بتمويــل هــذا المــؤتمر الــذ انعقــد كنشــاط مشــترك بــين األكاديميــة والم ــركز القوم ــي

للبحوث في السودان؛ منها :البنك اإلسالمي للتنمية ،واليونسكو ،وااليسيسكو ،وبرنامج األمم المتحدة للبيئة
) ،(UNEPوالبنك الدولي.
وقد أصدرت وقائع هذا المؤتمر الحقا في مجلد تم توزيعه على نطاق دولي حيـث أصـب مـن أهـم الم ارجـع

الدولية حول موضوع المياه في منطقة الشرق األوسط.

 61-3-7مؤتمر "التعليم للعلوم والتكنولوجيا للتنمية في العالم اإلسالمي" ،طهران ،إيران6888 ،
خــالل شــهر تمــوز  0888وبرعايــة فخامــة رئــيس الجمهوريــة اإلســالمية اإليرانيــة ورئــيس القمــة اإلســالمية
آن ــذاك ،عق ــدت األكاديمي ــة مؤتمره ــا التاس ــع تح ــت عنـ ـوان "التعل ــيم للعل ــوم والتكنولوجي ــا للتنمي ــة ف ــي الع ــالم

اإلســالمي" بــدعم مــن المنظمــة اإليرانيــة للعلــوم والتكنولوجيــا ) ،(IROSTواألكاديميــة اإليرانيــة للعلــوم،
واألكاديمية اإليرانية للعلوم الطبية.

كم ــا س ــاهم ف ــي تموي ــل الم ــؤتمر ك ــل م ــن لجن ــة الكومس ــتك واليونس ــكو واإليسيس ــكو والبن ــك ال ــدولي والبن ــك

اإلسالمي للتنمية ،وصندوق األوبك للتنمية الدولية.

عنى بشؤون التعليم في عالمنا اإلسالمي ،ومن ثم
وقد تم توزيع إعالن طهران على أكثر من مئة مؤسسة تُ ق
صدرت وقائع المؤتمر في كتاب يحمل الرقم الدولي المتسلسل ). (ISBN9957-412-00-7
 66-3-7مؤتمر "تكنولوجيا المعلومات للتنمية في العالم اإلسالمي" ،تونس( ،الجمهورية التونسية)،
5111

خــالل شــهر تش ـرين الثــاني عــام  ،5111وبرعايــة رئــيس الجمهوريــة التونســية ،عقــدت األكاديميــة مؤتمرهــا
العاشـر فـي تــونس تحـت عنـوان "تكنولوجيــا المعلومـات للتنميـة فــي العـالم اإلسـالمي" وذلــك بـدعم مـن كتابــة
الدولة للبحث العلمي في تونس وبتمويل من صندوق االوبك للتنمية الدولية ،والبنك اإلسالمي للتنمية.
ق ــيم الم ــؤتمر وض ــع االتص ــاالت وتكنولوجي ــا المعلوم ــات ف ــي الع ــالم اإلس ــالمي ،واقت ــرح عل ــى الحكوم ــات
إجراءات يمكن تبنيها للحاق بركب عصـر المعلومـات وتجسـير الفجـوة الرقميـة اآلخـذة فـي النمـو بـين الـدول
وفي الدول ذاتها.
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واختتم المؤتمر أعماله بإصدار إعالن تونس حول تكنولوجيا المعلومات للتنمية في العالم اإلسالمي.
وتم الحقا توزيع هذا اإلعالن على أكثر من  0211مختص و 011جهـة فـي العـالم اإلسـالمي .أمـا وثيقـة
السياســة والمتمثلــة بوقــائع المــؤتمر فقــد طبعــت ونشــرت وتحمــل الـرقم الـدولي المتسلســل (ISBN 9957-
).412-03-5
 65-3-7مـــؤتمر "التكنولوجيـــا الحيويـــة وهندســـة الجينـــات للتنميـــة فـــي العـــالم اإلســـالمي" ،الربـــاط،
المغرب5116 ،

برعايـة جاللــة الملــك محمــد الســادس ،نظمــت األكاديميــة مؤتمرهـا الحــاد عشــر فــي مدينــة الربــاط بــالمغرب
خالل شهر تشرين األول من عام  ،5110واستضافته أكاديمية المملكة المغربية.

وقــد ســاهمت عــدة جهــات مغربيــة ودوليــة مــن ضــمنها لجنــة الكومســتك ،وصــندوق األوبــك للتنميــة الدوليــة،
والبنك اإلسالمي للتنمية ،واأليسيسكو في دعم هذا النشـاط الـدولي الـذ شـارك فيـه مجموعـة مـن المهتمـين
من المغرب والخارج.
وصــدرت الحقــا وقــائع هــذا المــؤتمر فــي مجلــد تــم توزيعــه دوليــا ،ويحمــل الـرقم الـدولي المتسلســل

(ISBN

).9957-412-07-8
 63-3-7مؤتمر "علوم وتكنولوجيا المواد" ،و"الثقافة العلمية" ،إسالم آباد ،باكستان5115 ،
برعايــة فخامــة رئــيس جمهوريــة باكســتان ،عقــدت األكاديميــة مؤتمرهــا الــدولي الثــاني عشــر فــي مدينــة إســالم
آبــاد بالباكســتان خــالل تش ـرين األول (أكتــوبر)  ،5115وذلــك لد ارســة موضــوع علــوم وتكنولوجيــا الم ـواد،
وموضوع الثقافة العلمية.
وقــد مثــل المــؤتمر نشــاطا علميــا مفتوحــا ،وشــارك فــي تنظيمــه وتمويلــه باإلضــافة إلــى األكاديميــة كــل مــن
األكاديمية الباكستانية للعلوم ،ولجنة الكومستك ،والبنك اإلسالمي للتنمية ،وصندوق األوبك للتنمية الدولية.
مقر لها.
كما شارك بالتمويل المؤسسة اإلسالمية للعلوم الطبية التي تتخذ من الكويت ا
في ختام المؤتمر ،أصدرت األكاديمية إعالن إسالم آباد حول علوم وتكنولوجيا المواد والثقافة العلمية الذ
تطــرق إلــى تطبيــق سياســة بحثيــة تعــالج الـرابط بــين التقــدم التكنولــوجي ومــردوده االجتمــاعي ،وتطــرق أيضــا
) ،(ITو التكنولوجيـ ــا الحيويـ ــة ) (BTو النانوتكنولوجيـ ــا
إلـ ــى تـ ــأثير العولمـ ــة وتكنولوجيـ ــا المعلومـ ــات
(التكنولوجيـا النانويـة) ) (NTعلـى أنظمـة إنتـاج المعرفـة ،ونبـه إلـى ضـرورة أن تكـون دولنـا الناميـة مسـتعدة
لمجابهة ما قد ينجم عن هذه التقنيات من تغييرات.
أمــا فــي موضــوع الثقافـة العلميــة ،فقــد أوضـ اإلعــالن أن فهــم األســاليب التــي تنتقــل مــن خاللهــا معلومــات
العلوم والتكنولوجيا إلـى العـالم الخـارجي يعتبـر أساسـا لفهـم التغيـرات المجتمعيـة .وأشـار اإلعـالن كـذلك إلـى
ضرورة فهم ردود فعل الناس وحاجاتهم ومتابعتها وربطها بنظام االبتكار.
وصدرت وقائع هذا المؤتمر في كتاب يحمل الرقم الدولي المتسلسـل ) (ISBN 9957- 412-06-xفـي
عام .5114
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 64-3-7مؤتمر "الطاقة للتنمية المستدامة" و"العلوم لمستقبل العالم اإلسالمي واإلنسانية" ،كوتشنغ،
س ارواق ،ماليزيا5113 ،

تحت رعاية الوزير األول لوالية س ارواق الماليزية ،نظمـت أكاديميـة العـالم اإلسـالمي للعلـوم مؤتمرهـا الـدولي
الثالث عشر في مدينة كوتشنغ من  58أيلول (سبتمبر) إلى  5تشرين أول (أكتوبر)  ،5113تحت عنـوان

"الطاقة للتنمية المستدامة" و"العلوم لمستقبل العالم اإلسالمي واإلنسانية" .وكان نشاطا علميا مفتوحا شـارك
فيه قرابة  521مشاركا ُيمثلون أكثر من  52دولة.
وحاول المؤتمر التعريف باألولويات للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسـالمي فـي مجـال الطاقـة ،كمـا
تم تداول بعض جوانب البحث والتطـوير فـي مجـال الطاقـة فـي جلسـة تضـمنت ورقـة متميـزة حـول المشـاكل

المعاصرة واإلنجازات في مجال "إزالة الكبريت مـن منتجـات البتـرول والغـاز والميـاه العادمـة" قـدمها الـدكتور
أحمد مظهروف ،زميل األكاديمية مـن تتارسـتان فـي روسـيا ،وأحـد كبـار المتخصصـين فـي هـذا المجـال فـي

العـالم .وتبــع هــذا عــرض تســجيلي حــول طاقــة الهيـدروجين عنوانــه "نحــو طاقــة جديــدة مســتدامة :اســتراتيجية
ايسلندا".

ثم ُنشرت وقائع هذا المؤتمر في كتاب يحمل الرقم الدولي المتسلسل ).(ISBN 9957-412-08-6
 62-3-7مــؤتمر "العلــوم والتكنولوجيــا واالبتكــار للتنميــة االقتصــادية واالجتماعيــة فــي دول منظمــة
التعاون اإلسالمي :نحو رؤية  ،"6446كوااللمبور ،ماليزيا5112 ،

تحت رعاية دولة رئيس وزراء ماليزيا ،نظمت أكاديمية العالم اإلسالمي للعلوم مؤتمرها العلمي الرابع عشـر

فــي كوااللمبــور بماليزيــا خــالل شــهر آذار (مــارس)  ،5112بعن ـوان "العلــوم والتكنولوجيــا واالبتكــار للتنميــة
االقتصادية واالجتماعية في دول منظمة التعاون اإلسالمي :نحو رؤية ."0440
وقــد كــان الهــدف الرئيســي للمــؤتمر هــو توليــد قبــول عنــد القيــادات السياســية للمنظمــة حــول العالقــة المتجــذرة
بين التقدم في مجال العلوم والتكنولوجيا والتنمية االقتصادية واالجتماعية ،ولفت أنظار المجتمع العلمي في

المنظمة لرؤية  ،0440ونشر هذه الرؤية.
وفي ختام المؤتمر ،تبنت األكاديمية إعالن كوااللمبور  5112حول العلوم والتكنولوجيا واالبتكـار فـي دول
منظمة التعاون اإلسالمي :نحو رؤية  ،0440والـذ أكـد تأييـده لفكـرة الرؤيـة  0440وعناصـرها المختلفـة،
واقترح جملة استراتيجيات لمساعدة الدول األعضـاء فـي المنظمـة لتحقيـق األهـداف المختلفـة الموضـحة فـي

الرؤية.

ودعــا اإلعــالن فــي فقرتــه التنفيذيــة رئــيس منظمــة التعــاون اإلســالمي واألمــين العــام للمنظمــة للمباش ـرة بــإجراء
المشاورات لتأسيس صندوق وقـف لترقيـة بـرامج تبـادل المعرفـة والتكنولوجيـا ودعمهـا بـين دول منظمـة التعـاون
اإلسـ ــالمي ،وكـ ــذلك إعـ ــداد قائمـ ــة للمطبوعـ ــات والوثـ ــائق التـ ــي أنجزتهـ ــا األجه ـ ـزة العاملـ ــة فـ ــي مج ـ ـال العلـ ــوم
والتكنولوجيا واالبتكار في منظمة التعاون اإلسالمي منذ .0880
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ثم صدر كتاب وقائع هذا المؤتمر ،ويحمل الرقم الدولي المتسلسل ).(ISBN 9957- 412-11-6
 61-3-7مؤتمر "التميز في التعليم العالي للتنمية في العالم اإلسالمي" ،أنقرة ،تركيا5111 ،
تحــت رعايــة رئــيس وزراء تركيــا ،عقــدت األكاديميــة مؤتمرهــا العلمــي الخــامس عشــر فــي أنقـرة بتركيــا خــالل

شهر نوفمبر (تشرين الثاني)  5116بعنـوان "التميـز فـي التعلـيم العـالي للتنميـة فـي العـالم اإلسـالمي "،وقـام
بتنظيمــه كــل مــن األكاديميــة ،وجامعــة بلكنــت .وســاهم كــل مــن البنــك اإلســالمي للتنميــة ،ولجنــة الكومســتك
وصــندوق األوبــك للتنميــة الدوليــة باإلضــافة إلــى االيسيســكو والمــؤتمر الــدولي للتعلــيم العــالي فــي دعــم هــذا

النشاط.

وقــد تـزامن المــؤتمر مــع احتفــال األكاديميــة بــذكرى مــرور 51عامــا علــى تأسيســها ،وســعى إلــى إشـراك أكبــر
عدد من المؤسسات والمنظمات واألفراد العاملين في مجال التعليم العالي في تركيـا والمنطقـة ودول منظمـة

التعاون اإلسالمي باإلضافة إلى بعض المنظمات الدولية.
وباإلضــافة إلــى محاضـرة رئيســية متميـزة قــدمها الــدكتور رتشــارد ارنســت الحــائز علــى جــائزة نوبــل فــي الفيزيــاء

بعنـوان "أهــداف التعلــيم العــالي :المعرفــة واالستشـراف الحاســم فــي ســبيل المســؤولية المجتمعيــة "،قــدم (ال ارحــل)
الدكتور إحسان دو ارمـاجي ورقـة حـول "تـاريخ التعلـيم العـالي فـي تركيـا" وضـ مـن خاللهـا أهـم العوامـل التـي

كانت وراء نجاح تركيا في تأسيس الجامعات الخاصة ير الربحية.

أما إعالن أنقـرة الـذ صـدر فـي ختـام أعمـال المـؤتمر فقـد أوضـ أن هنـاك عـددا قلـيال مـن الجامعـات مـن
دول منظمة التعاون اإلسـالمي ضـمن أفضـل  211جامعـة فـي العـالم ،كمـا أوضـ اإلعـالن أنـه فـي سـبيل
االرتقــاء نحــو الجــودة فــي التعلــيم العــالي ،فإنــه يجــب أن تتـوافر عــدة مكونــات ،منهــا االنتقــاء الحــذر للكــادر
التعليمي ،والتطوير الدائم له ،باإلضافة إلى سهولة انتقال الكادر التعليمي والطالب بين الجامعات والدول.
كما ذكر اإلعالن " وثيقة بولونيا" القائمة بين الدول األوروبيـة كنمـوذج جيـد للموائمـة بـين مخرجـات التعلـيم
العالي بالنسبة للشهادات ومراقبة الجودة ،والذ يمكن أن ُيفاد منه في دول منظمة التعاون اإلسالمي.
تم إصدار وقائع هذا المؤتمر في كتاب يحمل الرقم الدولي المتسلسل ).(ISBN 9957- 412-18-0

 67-3-7مــــؤتمر "العلــــوم والتكنولوجيــــا واالبتكــــار لتحقيــــق التنميــــة المســــتدامة :توافــــق السياســــة
والسياسات" ،قازان ،تتارستان (روسيا اإلتحادية).5119 ،

تحت رعاية رئيس جمهورية تتارستان "مينتماير شايمييف" ،وبمشـاركة  021باحثـا وعالمـا وخبيـ ار مـن أكثـر
من  31دولة ،باإلضافة إلى ممثلي أكثر من  51أكاديمية من دول العالم المختلفة ،نظمت أكاديمية العالم
اإلســالمي للعلــوم مؤتمرهــا العلمــي الســادس عشــر فــي مدينــة قــازان عاصــمة جمهوريــة تتارســتان بالفيدراليــة
الروسية خالل الفترة  58-52آب (أ سطس)  ،5118تحت عنوان "العلـوم والتكنولوجيـا واالبتكـار لتحقيـق
التنمية المستدامة :توافق السياسة والسياسات".
وقد نظمت األكاديمية في إطار المؤتمر عدة ندوات متخصصة؛ األولى لتكريم الباحثين الشباب من العـالم
اإلســالمي ،وخصوصــا فــي مجــال األبحــاث الطبيــة ،حيــث شــارك فــي هــذه النــدوة الــدكتور محمــد قطــان مــن
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جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية الحائز على جائزة إبراهيم التي تمنحها األكاديمية كل سنتين
للعلماء الشباب العاملين في المجال الطبي من دول منظمة التعاون اإلسالمي.
والنـدوة المتخصصــة الثانيـة كانــت حــول تـاريخ العلــوم فــي الحضـارة العربيــة اإلســالمية ،شـارك فيهــا الــدكتور
جورج صليبا مـن جامعـة كولومبيـا فـي الواليـات المتحـدة صـاحب النظريـات الشـهيرة حـول تطـور العلـوم فـي

الحضــارة اإلســالمية ومســاهمة هــذه الحضــارة فــي نهضــة أوروبــا ،والــدكتور تشــارلز فــالكو صــاحب النظريــة
المثي ـرة حــول بصــريات ابــن الهيــثم وتــأثيره الهائــل فــي الحركــة الفنيــة واألدبيــة والفكريــة فــي أوروبــا عصــر

النهضة .وقد عقدت هذه الندوة في جامعة قازان ،وشارك في تنظيمها كل من اليونسكو وااليسيسـكو .كمـا
شارك فيها من العالم اإلسـالمي كـل مـن الـدكتور مظهـر قرشـي مـن الباكسـتان ،والـدكتور مهـد

ولشـاني

من إيران ،وداتو لي تشونغ من ماليزيا.
وفــي ختــام المــؤتمر أصــدرت أكاديميــة العــالم اإلســالمي للعلــوم إعــالن قــازان الــذ اشــتمل علــى جملــة مــن
التوصيات حول المحاور الرئيسية التي تطرق إليها المؤتمر.
وتـم إصــدار وقـائع هــذا المــؤتمر فـي كتــاب يحمــل الـرقم الـدولي المتسلســل (ISBN 978-9957-412-
)19-7
 69-3-7نحــو مجتمــع المعرفــة فــي العــالم اإلســالمي :إنتــاج المعرفــة ،تطبيقهــا ونشــرها ،شــا علــم،
ماليزيا.5118 ،

تحــت رعايــة صــاحب الســمو الملكــي الســلطان شــرف الــدين ادريــس شــاه ،ســلطان واليــة ســالنغور الماليزيــة،

نظمت أكاديمية العالم اإلسالمي للعلـوم مؤتمرهـا العلمـي السـابع عشـر خـالل شـهر كـانون األول (ديسـمبر)
.5118
وقد شارك أكثر من  021مشارك في هذا النشاط العلمي ،ومن أكثر مـن  52بلـد ،باإلضـافة لممثلـي أكثـر

من  02أكاديمية علوم من مختلف دول العالم.

وعلــى هــامش المــؤتمر ،نظمــت األكاديميــة اجتماعــات مجلــس إدارتهــا وهيئتهــا العامــة ،واستضــافت اجتمــاع

الجمعية العامة لشبكة أكاديميات العلوم في الدول اإلسالمية ).(NASIC

وكان من أهداف المؤتمر إبراز دور المعرفة كعنصر رئيسي في عملية اإلنتاج خصوصا مع ظهور نماذج
اقتصادية جديدة من أهـم مكوناتهـا المعرفـة والمعلومـات ،ولـيس تـوافر رأس المـال أو اليـد العاملـة أو الطاقـة

أو المـ ـواد الخ ــام .كم ــا س ــعى الم ــؤتمر إل ــى تس ــليط الض ــوء عل ــى أن المع ــارف أص ــبحت م ــن أعم ــدة الث ــروة
والسلطة لألمم.
أما بالنسبة لدول منظمة التعاون اإلسـالمي فقـد حـرص المـؤتمر علـى حثهـا علـى إعـادة النظـر بـاإلجراءات
الالزمة لتنشيط إنتاج المعرفة وتطبيقها ،باإلضافة إلى نشرها .وذلـك للمسـاعدة فـي بنـاء مجتمعـات المعرفـة
في دول المنظمة وتحقيق التنمية االقتصادية والتنمية االجتماعية المنشودتين.
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وفــي ختــام المــؤتمر الــذ اشــتمل علــى زيــارات ميدانيــة متخصصــة ،أصــدرت األكاديميــة إعــالن شــاه علــم
 " 5118نحو مجتمع المعرفة في العالم اإلسالمي :إنتاج المعرفة وتطبيقها ونشرها".
وطلب اإلعالن من صانعي القرار في دول المنظمة تنفيذ إجراءات محـددة مثـل زيـادة اإلنفـاق علـى البحـث
والتطــوير ،وتعزيــز التعــاون العلمــي والتكنولــوجي فيمــا بــين الــدول الناميــة .عــالوة علــى ذلــك ،دعــى اإلعــالن

إلى خلق روابط بين مولدات المعرفة وقطاع األعمال ،واتخـاذ إجـراءات سـريعة لغـرس الشـعور باألمـل لـدى
العلمــاء الشــباب ،حتــى يســاهموا فــي تشــكيل مســقبل مســتدام ،إذ أنــه البــد مــن تثقيــف هــذه األجيــال ،ولــيس
تلقينها.
 68-3-7مجتمع المعرفة القتصاد االبداع ،شا علم ،ماليزيا ،ديسمبر .5161
تحت رعاية صاحب السـمو الملكـي سـلطان واليـة سـيالنغور ،عقـدت األكاديميـة نـدوة خاصـة فـي شـاه علـم،
ماليزيا ،في 8و  8ديسمبر  5101حول موضوع "مجتمع المعرفة القتصاد االبداع ".وقـد ُنظـم هـذا النشـاط
بالتعاون مع األكاديمية اإلسالمية الدولية لعلوم الحياة والتكنولوجيا الحيويـة ( ،)IIALSBوجامعـة الصـناعة

فــي ســيالنغور ( ،)UNISELوبــدعم مــاد مــن البنــك اإلســالمي للتنميــة ( ،)IDBوصــندوق األوبــك للتنميــة
الدولية (.)OFID
بحثــت النــدوة التفاع ــل بــين البح ــوث والتعلــيم واالبتكــار .وه ــو مــا ُيس ــمى بـ ـ "مثلــث المعرف ــة" ،وهــو ال ــدافع

الرئيسي للنمو ،فضال عن مجتمع قائم على المعرفة في الوقت الحاضر.

جـاءت النــدوة فـي إطــار متابعــة توصـيات مــؤتمر األكاديميــة السـابع عشــر الـذ ُعقــد فــي نفـس المكــان عــام
 5118بعنـوان "نحــو مجتمــع المعرفــة فــي العــالم اإلســالمي" ،كمــا هــدفت النــدوة إلــى جمــع الخبـراء الــدوليين
الــذين

ينشططن

فــي مجــال البحــوث علــى وجــه التحديــد ،لمناقشــة التقــدم الحــالي لتكنولوجيــا النــانو ،والتكنولوجيــا

الحيوية والصحة .وقد حضر الندوة حوالي  511مشارك ،منهم عشـرون مـن زمـالء األكاديميـة ،ومتحـدثون
مــدعوون مــن خــارج ماليزيــا ،ورؤســاء  /ممثل ـون عــن أكاديميــات العلــوم فــي العــالم ،وكــذلك أكــاديميون،
وعلماء ،وباحثون من ماليزيا.
صناع القرارُ ،
و ُ

 51-3-7العالم اإلسالمي والغرب :إعادة بناء الجسور من خالل العلوم والتكنولوجيا ،الدوحـة ،قطـر،
أكتوبر.5166 ،

تحــت رعايــة معــالي الشــيخ حمــد بــن جاســم بــن جــابر آل ثــاني ،رئــيس الــوزراء ووزيــر خارجيــة دولــة قطــر،
عقــدت أكاديميــة العــالم اإلســالمي للعلــوم ( )IASمؤتمرهــا العلمــي ال ـدولي الثــامن عشــر فــي الدوحــة ،دولــة

قطــر ،خــالل  54 -55أكتــوبر  .5100وموضــوعه" :العــالم اإلســالمي والغــرب :إعــادة بنــاء الجســور مــن

خــالل العلــوم والتكنولوجيــا" .وأعقــب هــذا المــؤتمر مــؤتمر الدوحــة التاســع لح ـوار األديــان ،مــن  54إلــى 56
أكتــوبر  5100بعن ـوان "وســائل التواصــل االجتمــاعي والحــوار بــين األديــان :عالقــة جديــدة "،الــذ نظمــه

مركز الدوحة الدولي لحوار األديان (.)DICID
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وقـد ُعقـد المـؤتمر فـي فنـدق الشـيراتون ،وتـزامن مـع الـذكرى الخامسـة والعشـرين لتأسـيس األكاديميـة .وكـان
نشاطا مفتوحا للمشاركين ،شارك فيه ما يزيد على  511مشارك محلي ودولي ،ممثلين ألكثر من  32بلـد.
وكان بين المشاركين  22مـن زمـالء األكاديميـة ،وممثلـون ل ـ  52مـن أكاديميـات العلـوم مـن مختلـف أنحـاء

العالم ،بما في ذلك أكاديمية هولندا للعلوم ،والمجر ،والبرتغال ،وأمريكـا ،وفرنسـا ،وروسـيا ،ومجموعـة كبيـرة
من أكاديميات العلوم في منظمة التعاون اإلسالمي .

وعقدت الهيئة العامة لألكاديمية اجتماعها التاسع عشر تحت رعاية صاحب السـمو الملكـي األميـر الحسـن
بن طالل ،الراعي المؤسس لألكاديمية .كما ُعقد االجتماع السابع والثالثون لمجلس إدارة األكاديمية.
وفــي ختــام المــؤتمر الثــامن عشــر الــذ شــمل أيضــا عــددا مــن االجتماعــات الجانبي ـة والزيــارات الميدانيــة،
أصدرت األكاديمية إعالن الدوحة  :5100حول " العالم اإلسالمي والغرب :إعادة بناء الجسور مـن خـالل
العلوم والتكنولوجيا ".

وأكد اإلعالن أنه على الر م مما يشهده العديد من البلدان في العالم اإلسالمي مـن االضـطرابات السياسـية

والن ازعــات العســكرية والك ـوارث الطبيعيــة ،وباإلضــافة الــى االزدهــار االقتصــاد والكســاد المنتشــر فــي تلــك

البلـدان ،شــهدت بعــض دول منظمــة التعــاون اإلســالمي تجــدد االهتمــام بإعــادة تنشــيط العلــوم والتكنولوجيــا
( )T&Sوالتعلــيم العــالي ،مــع إطــالق العديــد مــن المبــادرات مــن األعلــى إلــى األســفل لــدعم التعلــيم والبحـوث
العلمية في دول مثل قطر واإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية واألردن.

وأكـ ــد اإلعـ ــالن أيضـ ــا أن اإلسـ ــالم كـ ــان ويمكـ ــن أن يكـ ــون القـ ــوة الدافعـ ــة وراء نهضـ ــة شـ ــاملة فـ ــي العلـ ــوم
والتكنولوجيا واالبتكار من أجل د أفضل للمسلمين واإلنسانية ،وأن المستويات الحاليـة المنخفضـة لتحقيقـه
فــي العــالم اإلســالمي ه ـي األثــر التراكمــي لعوامــل متعــددة ،وليســت نتيجــة ســبب واحــد مهــيمن .كمــا ســلط
اإلعـالن الضـوء علـى أن الحكـم فـي العديـد مـن دول منظمـة التعـاون اإلسـالمي فـي حالـة مـن االضـطراب
بــين الحفــاظ علــى األمــن الــوطني واعتمــاد ممارســات الحكــم الرشــيد .وقــد شــهد عــام  5100تســونامي مــن
األحداث السياسية التي اجتاحت المنطقة العربية من العالم اإلسالمي.
 56-3-7العلــوم والتكنولوجيــا فــي العــالم اإلســالمي :اإلنجــازات واافــاق ،أســتانا ،كازاخســتان ،أيــار
.5165

تحت رعاية فخامة رئيس جمهوريـة كازاخسـتان ،وتلبيـة لـدعوة مـن و ازرة الخارجيـة فـي كازاخسـتان ،عقـدت
األكاديميــة نــدوة خاصــة بعن ـوان "العل ـوم والتكنولوجيــا فــي العــالم االســالمي :اإلنجــازات واآلفــاق" فــي أســتانا
بكازاخستان في يومي 55و 53مايو  .5105وقـد نظمـت األكاديميـة وعـدة مؤسسـات فـي كازاخسـتان هـذه
الندوة ،وبتمويل من البنك اإلسالمي للتنمية ( )IDBوالكومستك.
وحضر الندوة نحو  011مشارك منهم عشرين من زمـالء األكاديميـة والبـاقي مـن المتحـدثين المـدعوين مـن
وصـناع القـرار والعلمـاء و البـاحثين وأسـاتذة مـن جامعـات عديـدة
خارج كازاخستان ،فضال عـن األكـاديميين ُ
في كازاخستان .
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وقد عقد إلى جانب هذه الندوة االجتماع الثامن والثالثون لمجلس إدارة األكاديمية.
 55-3-7تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية في العـالم اإلسـالمي مـن خـالل العلـوم والتكنولوجيـا
واالبتكار ،دكا ،بنغالدش ،أيار .5163

تحت رعاية رئيسة وزراء بنغالدش ،عقدت أكاديمية العالم اإلسالمي للعلوم ( )IASمؤتمرها العلمي الـدولي
التاســع عشــر فــي دكــا ،عاصــمة جمهوريــة بــنغالدش الشــعبية 8-6 ،مــايو  .5103و موضــوعه "تحقيــق
التنمية االقتصادية واالجتماعية في العالم اإلسالمي من خالل العلوم والتكنولوجيا واالبتكار (".)STI
وتناول المؤتمر عددا من القضايا الرئيسية في مجال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار ( )STIللتنمية في العالم
صـ ـناع القـ ـرار والمجتم ــع العلم ــي
اإلس ــالمي ،وكان ــت بمثاب ــة محاول ــة  -م ــن جان ــب األكاديمي ــة إلشـ ـراك ُ
باستخالص الدروس الممكنة من تجربة بنغالدش لتستفيد منها بقية دول منظمة التعاون اإلسالمي.
وكان قد تم تنظيم حفل يوم األحـد  2مـايو  ،5103فـي مقـر جامعـة بـنغالدش للعلـوم الصـحية (،)BUHS
لتك ـ ـريم أحـ ــد زمـ ــالء األكاديميـ ــة المؤسسـ ــين األسـ ــتاذ محمـ ــد إب ـ ـراهيم مـ ــن بـ ــنغالدش (،)0888-0800
والــدكتور لياقــت علــي الباحــث الطبــي المتميــز مــن بــنغالدش لحصــوله علــى جــائزة إب ـراهيم التذكاريــة لعــام
.5103
فـي ختـام المـؤتمر التاسـع عشـر ،اعتمـدت االكاديميـة إعـالن دكـا  5103حـول "تحقيـق التنميـة االقتصـادية
واالجتماعية في العالم اإلسالمي من خالل العلوم والتكنولوجيا واالبتكار".
وأكد إعالن المؤتمر على ضرورة أن تركز دول منظمة التعاون اإلسالمي على عدد محدد من األولويـات
واألنشــطة اإلقليميــة المتخصصــة ،حيــث نجحــت بعــض الشــبكات فــي عملهــا بالفعــل و وضــعت بعــض
الخطــط الجديــدة ،وأهميــة النظــر فــي نوعيــة البيانــات اإلحصــائية فــي العلــوم والتكنولوجيــا واالبتكــار ،والنظــام
اإلحصــائي فــي البحــث والتطــوير كشــرط مســبق مــن أجــل تطــوير اســتراتيجية صــحيحة ومــؤثرة فــي العلــوم
والتكنولوجيا واالبتكار.
ودعا اإلعالن كذلك إلى تعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي بين الدول النامية ومنظمة التعاون اإلسالمي،
والــى إنشــاء الــروابط بــين إنتــاج المعرفــة وتنميــة المشــاريع .ويتعــين علــى دول منظمــة التعــاون اإلســالمي
تحســين نظــام الح ـوافز الخاصــة بهــم بمــا فــي ذلــك الض ـرائب لمواصــلة تعزيــز تط ـوير التكنولوجيــا المحليــة.
ويجب أن تشجع االبتكار التكنولوجي وخلق أسواق لمنتجات وخدمات جديدة داخل مجتمعاتها.
وتعتــزم األكاديميــة مواصــلة العمــل مــع عــالمين مــن علمــاء بــنغالدش همــا الباحــث الطبــي الــدكتور لياقــت
علـ ــي والصـ ــناعي رجـ ــل األعمـ ــال السـ ــيد عبـ ــد المقتـ ــدر ،لنشـ ــر أفكـ ــار جديـ ــدة ومثي ـ ـرة للشـ ــباب الطمـ ــوحين
وألصحاب المشاريع في جميع أنحاء العالم اإلسالمي والنامي مقتبسة من دورهما.
 53-3-7مؤتمرات األكاديمية المستقبلية
تستمر األكاديمية في تواصلها مع دول عديدة أبدت ر بـة فـي استضـافة مـؤتمر مـن مـؤتمرات األكاديميـة،
ومنهــا المغــرب واندونيســيا وطاجكيســتان واذربيجــان واســتراليا وهولنــدا واإلمــارات العربيــة المتحــدة .وتأمــل
األكاديمية بعقد مؤتمرها العشرين في موريشيوس اوسلطنة ُعمان خالل عام ،5102
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وتسعى األكاديميـة كـذلك إلـى عقـد نـدوات مـع منظمـات شـقيقة فـي ماليزيـا وألبانيـا ومصـر وتركيـا باإلضـافة
إلى األردن.
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المجلة الطبية ألكاديمية العالم اإلسالمي للعلوم

تعتبــر المجلــة الطبيــة ألكاديميــة العــالم اإلســالمي للعلــوم التــي صــدرت للم ـرة األولــى فــي آب (أ ســطس)
 ،0888مطبوعــة راقيــة تُضــاهي مثيالتهــا مــن المجــالت العلميــة الدوليــة .وقــد حققــت منــذ ذلــك الحــين تقــدما
ملحوظــا مــن حيــث النوعيــة و الصــدور .كمــا تــم منحهــا رقمــا دوليــا متسلســال للــدوريات (ISSN 1016-

) .3360وتُمثل المجلة منب ار ُمتمي از ُيمكن العلماء والباحثين في الدول اإلسالمية والنامية من نشر أبحـاثهم
العلمية.

المحكمــة التــي تُطبــع فــي تركيــا وتُـوزع دوليــا ،بالتعــاون مــع مؤسســة الكويــت للتقــدم
بــدأ إصــدار هــذه المجلــة ُ
العلمي ) .(KFASوتتلقى إدارة المجلة منذ ذلك الحين تمويال من األمانة العامـة لألكاديمية والكومستك.
وقد طلب مجلس األكاديميـة إلـى المحـرر المسـؤول عـن المجلـة إعـادة إصـدارها كمجلـة علميـة متخصصـة

فــي الشــؤون الطبيــة تخــدم البــاحثين فــي العلــوم الطبيــة فــي العــالم اإلســالمي وخارجــه ،بهــدف دعــم المجلــة
وتجاوبا مع الكـم الكبيـر مـن المقـاالت الطبيـة التـي تردهـا .كمـا تـم إطـالق النسـخة اإللكترونيـة مـن المجلـة
العلميـ ـ ـ ــة الطبيـ ـ ـ ــة لألكاديميـ ـ ـ ــة علـ ـ ـ ــى موقعهـ ـ ـ ــا الخـ ـ ـ ــاص بهـ ـ ـ ــا علـ ـ ـ ــى شـ ـ ـ ــبكة اإلنترنـ ـ ـ ــت تحـ ـ ـ ــت عن ـ ـ ـ ـوان

.http://www.medicaljournal-ias.org/
وقد تم تحميل النسخة االلكترونيـة مـن المجلـة العلميـة علـى شـبكة االنترنـت باسـتعمال تقنيـات سـهلة حفـزت

القــائمين علــى المجلــة العلميــة علــى أرشــفة كــل األوراق العلميــة المتــوفرة ،ونشــرها ،وقــد أدى هــذا إلــى زيــادة
ملحوظة في عدد ُزوار موقع المجلة ،وتحسن ملحوظ في نوعية المقاالت المقدمة.
2-7

وقع األكاديمية على اإلنترنت

اتخذ تدفق المعلومات خالل العقد الماضي طابعا جديدا ومثي ار ،وهو ما ُيسمى بشبكـة اإلنترنت ،ومع أن
المفهوم بحد ذاته ليس جديدا ،إال أن استعمال الجمهور لإلنترنت أصب من أكثر الظواهر شيوعا.
واد ارك ـ ــا م ـ ــن األكاديمي ـ ــة له ـ ــذا التط ـ ــور أنش ـ ــأت موقع ـ ــا له ـ ــا عل ـ ــى الش ـ ــبكة بعنـ ـ ـوان http://www.ias-
 .worldwide.orgوق ــد ق ــام جه ــاز األكاديمي ــة التنفي ــذ ب ــإجراء التص ــميمات والمخطط ــات المبدئي ــة له ــذا
الموقع الذ ُنفذ بالتعاون مع شركة متخصصة.
وزمالئهـ ــا ،ونشـ ــاطاتها ،ومنشـ ــوراتها
ويهـ ــدف هـ ــذا النشـ ــاط المهـ ــم إلـ ــى تـ ــوفير معلومـ ــات عـ ــن األكاديميـ ــة ُ
المهتمـين .وس ُـيمكن هـذا الموقـع األكاديميـة مـن إقامـة عالقـات
ومطبوعاتها إلى جمهـور العلمـاء والبـاحثين و ُ
مع مؤسسات دولية مختلفة ،منها المانحة للدعم الماد  ،ومع العلماء والخبراء من مختلف أرجاء العالم.
ثم أطلقت األكاديمية في عام  5100موقعها اإللكتروني المستحدث ( )www.iasworld.orgبعد أن تم
تصميمه في مكاتبها .ويحتو الموقع الجديد على معلومات أساسية حول أنشطة األكاديمية وزمالئها
10
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ومنشوراتها .كما يحتو على قسم خاص للموارد الرقمية على اإلنترنت ،وقناة لألكاديمية على اليوتيوب
تحتو

على العديد من المحاضرات التي قدمت في مؤتمرات األكاديمية السابقة .هكذا وقد قامت

االكاديمية مؤخ ار باضافة ترجمة عربية لبعض صفحات الموقع .كما تم أيضا إطالق صفحة لألكاديمية

على الموقع االجتماعي فيسبوك.
كما وقعت األكاديمية على اتفاقية مـع شـركة المنهـل (هـي أول قاعـدة بيانـات عربيـة للنشـر علـى اإلنترنـت)
فــي أواخــر عــام  ،5101حيــث تتــولى شــركة المنهــل تحميــل النســخة الرقميــة مــن منشــورات األكاديميــة علــى
شبكة اإلنترنت ليتمكن الباحثون والمختصون من الوصول إليها واستخدام هذا المنتدى العـالمي الـذ يضـم
قائمة طويلة من المشتركين الدوليين.
1-7
6-1-7

المطبوعات
وقائع المؤتمرات

ضمن جهودها الرامية إلى نشر المعلومات العلمية ،تُصـدر أكاديميـة العـالم اإلسـالمي للعلـوم سـنويا ،وقـائع
المــؤتمر الــذ تقــوم بتنظيمــه فتضــمن األكاديميــة بــأن خالصــة مــا تقــوم بــه مــن د ارســات ،أو مــا تُقدمــه مــن
وصناع القرار المهتمين بالتنميـة فـي دول العـالم الثالـث .وقـد أصـدرت
أوراق عمل يصل إلى األكاديميين ُ
األكاديمية وقائع مؤتمر "األمن الغذائي في العالم اإلسالمي" الذ ُعقد في قعمان .0887
ومنــذ ذلــك الوقــت واألكاديميــة تقــوم ســنويا بإصــدار وقــائع مؤتمراتهــا فــي كتــاب ُمتميـز الطباعــة والمحتــوى،
المقدمة وتحكيمها من الناحية العلمية واللغوية ،ومن
وبعد قيام لجنة من األكاديمية بمراجعة كل األوراق ُ
ناحية دقة اإلحصاءات الواردة في األوراق ودالالتها .

وخــالل الفت ـرة مــا بــين  0888و ،0887نشــرت األكاديميــة ســبعة كتــب تتضــمن وقــائع مؤتمراتهــا مــن عــام
0888إلى  .0884وخالل عام  5111قامت بإصدار وقائع مؤتمرها التاسع " تعلـيم العلـوم والتكنولوجيـا
للتنمية في العالم اإلسالمي "،الذ ُعقد في طهران (إيران) في شهر تموز (يوليو) من عام .0888

وتبــع هــذا نشــر كتــاب وقــائع المــؤتمر العلمــي العاشــر لألكاديميــة الــذ ُعقــد فــي تــونس بعن ـوان "تكنولوجيــا
المعلومات للتنمية في العالم اإلسالمي" وصدر في عام .5115
وخ ـ ــالل ع ـ ــام  ،5114تمكن ـ ــت األكاديمي ـ ــة م ـ ــن نش ـ ــر وق ـ ــائع مؤتمراته ـ ــا لع ـ ــامي  5110و 5115ح ـ ــول
"التكنولوجيــا الحيويــة " و"علــوم وتكنولوجيــا المـواد" علــى التـوالي .وتبــع ذلــك فــي عــام  5116إصــدار كتــاب
وقـائع مـؤتمر األكاديميـة لعـام  5113بعنـوان "الطاقـة للتنميـة المسـتدامة والعلـوم لمسـتقبل العـالم اإلسـالمي
واإلنســانية ".وفــي عــام  5118تــم إصــدار كتــاب وقــائع مــؤتمر األكاديميــة لعــام  5112بعن ـوان "العلــوم
والتكنولوجيــا واالبتك ــار للتنمي ــة االقتص ــادية واالجتماعي ــة فــي دول منظم ــة التع ــاون اإلس ــالمي :نح ــو رؤيـ ـة
 ".)5112(0440وفي عام  5118تم إصدار كتاب وقائع مؤتمر األكاديمية لعام  5116بعنوان "التميـز
في التعليم العالي للتنمية في العالم اإلسالمي".
وفي عام  5104تم نشر وقائع مؤتمر األكاديمية لعام  5118بعنوان "العلوم والتكنولوجيا من أجل التمنية

المستدامة في العالم اإلسالمي :توافق السياسة والسياسات".
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5-1-7
(أ)

كتب

خلفية عامة

تهم المجتمع العلمي في البلدان اإلسالمية ،تقوم األكاديمية
ضمن محاولتها التطرق لمواضيع فكرية رئيسية ُّ

أحيانا بطباعة كتب لعلماء ومفكرين مسلمين بارزين.

ومــن بــين هــذه الكتــب كتــاب مــن تــأليف المرحــوم األســتاذ الــدكتور ممتــاز علــي قاضــي رئــيس األكاديميــة
ويلخ ـص وجهــة نظ ـره حــول العالقــة بــين
المؤســس وزميلهــا وعنوان ـه " الفكــر اإلســالمي والعلــم الحــديثُ "،
اإلسالم من جهة والعلم والقضايا العلمية في عالمنا المعاصر من جهة أخرى.
وأصدرت األكاديمية كتابا آخر للمؤلف نفسه بعنوان "مفاهيم قرآنية ونظريات علمية".
ومن الجدير بالـذكر أن مجلـس العلـوم الـوطني فـي باكسـتان وبالتعـاون مـع مؤسسـة همـدارد قامـا فـي عـام ،0883

بإصدار كتاب حظي بشهرة واسعة وعنوانه " أعالم ومفكـرون" ،ضـم السـير الذاتيـة لسـت وعشـرين شخصـية علميـة
إسالمية بارزة من حقبة اإلسالم الذهبية وقام بتحريره حكيم سعيد.
وادراكا من األكاديمية ألهميـة هـذا الكتـاب الـذ مـا بقـي منـه إال عـدد قليـل مـن النسـخ ،وتقـدي ار منهـا لقيمتـه

كمرجع وخاصة لألجيال الشابة ،قامت األكاديمية بإصـدار طبعـة ثانيـة ُمنقحـة بـاللغتين العربيـة واإلنجليزيـة
خالل عام .5111

ثم نشرت األكاديمية كتابا باللغة العربية بعنوان "االكتشافات العلمية في الحضـارة اإلسـالمية " عـام 5103
للتعريف باإلنجازات العلمية للدول اإلسالمية وخاصة خالل العصر الذهبي لإلسالم.
وتجدر اإلشارة أن األكاديمية تعرض مطبوعاتها المختلفة بشكل دور في معـارض الكتـب التـي تُـنظم فـي
األردن والشــرق األوســط بمــا فــي ذلــك القــاهرة وأبــو ظبــي والشــارقة ،باإلضــافة إلــى معــرض بيــروت الــدولي
للكتاب كما تم تنظيم معارض لمنشورات األكاديمية على هامش مؤتمرات األكاديمية.
(ب) كتيب إعالنات ) (Declarationsأكاديمية العالم اإلسالمي للعلوم
تهدف المؤتمرات التي تُنظمها أكاديمية العالم اإلسالمي للعلوم بشكل عام إلى دعم العالقة الوطيدة بين
العلوم والتكنولوجيا من جهة والتنمية االقتصادية واالجتماعية من جهة أخرى في أوساط القيادات السياسية
للدول اإلسالمية .هذا باإلضافة إلى اقتراح خارطة طريق علمية تساعد في تحقيق التنمية في مجال
الموضوع مدار البحث.
ويحتــو هــذا الكتيــب علــى المجموعــة الكاملــة لإلعالنــات (المقــررات) التــي صــدرت فــي ختــام كــل مــؤتمر
نظمته أكاديمية العالم اإلسالمي للعلوم ،ابتداء من مؤتمر األكاديمية لعام .0887
وما تزال بعض التوصيات التي وردت فـي اإلعالنـات صـحيحة إلـى يومنـا هـذا ،كمـا كانـت حـين صـدورها،
وتعكــس شــمولية وفهم ـا ناضــجا مــن قبــل المجتمــع العلمــي فــي منظمــة التعــاون اإلســالمي للمشــاكل التــي
واجهت دولنا وال زالت تواجهها .
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(جـ) كتيب ندوة أكاديمية العالم اإلسالمي للعلوم التواصلية
دعى إليه ــا
ـض أكاديمي ــات العل ــوم ،ومنه ــا أكاديمي ــة الع ــالم اإلس ــالمي للعل ــوم نش ــاطات تواص ــلية ُيـ ـ ق
تُـ ـنظم بع ـ ُ
سياسيون ودبلوماسيون وأكاديميون وموظفون عاملون في مؤسسات علمية ،وتهدف إلى عرض آخر المفاهيم
العلمية والتكنولوجيـة ،باإلضـافة إلـى أفكـار معاصـرة حـول تحقيـق التنميـة االقتصـادية واالجتماعيـة .و البـا مـا
تُظهر هذه الندوات قيمة العلوم كسبيل من ُسبل خلق المعرفة.
تحتو هذه المطبوعة على األوراق العلمية التي قُدمت في ندوة األكاديمية التواصـلية التـي عقـدت بالتعـاون
مع الجمعية العلمية الملكية خالل شهر كانون األول (ديسمبر) .5114

(د)

كتيب حقوق الملكية الفكرية :مقدمة للعلماء والتكنولوجيين

تبرع أحد زمالء األكاديمية البارزين الرئيس السابق لألكاديمية المصرية للعلوم (الراحل)األستاذ الدكتور
محمد بهاء الدين فايز بإعداد هذه المطبوعة المتخصصة التي تعالج موضوعا حديثا وشائكا؛ أال وهو
حقوق الملكية الفكرية.
وقد احتل هذا الموضوع مكانة مهمة في أذهان الكثيرين في أوساط المجتمع العلمي في دول منظمة
التعاون اإلسالمي ،وتمت مناقشته بإسهاب خالل االجتماع الذ نظمته شبكة أكاديميات العلوم للدول
اإلسالمية ) (NASICفي شهر نيسان (ابريل)  ،5112و عقد في إسالم آباد بالباكستان .و ثم أصدرت
أكاديمية العالم اإلسالمي للعلوم بالتعاون مع األكاديمية المصرية للعلوم هذا الكتيب في عام .5116
(هـ) كتيب الهندسة العكسية
يتعلق موضوع هذا الكتيب الصادر عام  5101بالبحث العلمي وتطوير المخرجات ذات الصلة المتاح
تطبيقها .وفي هذا السياق تُعتبر الهندسة العكسية وسيلة لتعلم الحقائق التي تكمن وراء النجاح التجار
لمنت معين من جانب الباحثين العلميين في مؤسسات البحث والتطوير .ويستكمل هذا الكتاب -إلى حد
بعنوان "حقوق الملكية الفكرية :مقدمة للعلماء
كبير -كتيبا سبق ونشرته األكاديمية عام 5112
والتكنولوجيين".
(ح) االكتشافات العلمية في الحضارة االسالمية
في عام  ،5103نشرت األكاديمية النسخة العربية من كتابLes decouvertes en pays d’Islam
الذين نشرته األكاديمية الفرنسية للعلوم .وكان قد ُنشر باللغة اإلنجليزية أيضا من قبل مركز االبتكار
الدولي للعلوم والتكنولوجيا والتعاون فيما بين بلدان الجنوب ( )ISTICتحت رعاية من اليونسكو ،وذلك
لتسليط الضوء على بعض اإلنجازات العلمية في الحضارة اإلسالمية ،ال سيما خالل العصر الذهبي
لإلسالم.
(ط) أساسيات العلوم والتكنولوجيا وسياسة االبتكار
نشرت األكاديمية عام  5103الطبعة الثالثة من كتاب األستاذ الدكتور عمر بن عبد الرحمن من
ماليزيا ،وهو زميل مؤسس ألكاديمية العالم اإلسالمي للعلوم .وُيعد كتابه هذا مرجعا مهما ُيوض
التجربة الماليزية في هذا الموضوع.
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3-1-7

النشرة اإلخبارية )(Newsletter

تُص ــدر األكاديمي ــة عب ــر أمانته ــا العام ــة ،وبش ــكل من ــتظم ،نشـ ـرتها اإلخباري ــة الخاص ــة به ــا .وته ــدف ه ــذه
المطبوعة التي تُرسل إلى أكثر من  5211عنوان في العالم إلى التعريف بمختلف األنشطة التي تقوم بهـا

األكاديمية ،و إلى عرض برامج األكاديمية قصيرة األمـد وطويلـة األمـد .و البـا مـا تحتـو هـذه النشـرة علـى
أخبار األكاديمية ،وتتضمن نشاطات زمالئها وموظفيها.

4-1-7

نبذ عامة )(Overview

تُصدر األمانة العامة لألكاديمية كل عامين ُكتيبا بعنـوان " نبـذة عامـة " يلخـص برنـامج عمـل األكاديميـة،
وتفاصيل أنشطتها المتنوعة بشكل موجز.
كمــا تلقــي هــذه المطبوعــة الضــوء علــى نشــأة األكاديميــة ،وتُـذكر بإنجازاتهــا ،وبخاصــة فــي مجــال التعــاون

الدولي.

2-1-7

مطبوعات خاصـة

بنــاء علــى طلــب اللجنــة الدائمــة للتعــاون العلمــي والتكنولــوجي ) ،(COMSTECHالتابعــة لمنظمــة التعــاون

اإلســالمي ) ،(OICوبتمويلهــا  ،قامــت األكاديميــة لســت ســنوات متتاليــة بإصــدار النســخة العربيــة مــن مجلــة

الكومستك "الفكر اإلسالمي واإلبداع العلمي" ،وهي مطبوعة دورية رفيعة المستوى.

وق ــد تــم طبــع أول خمســة مجلــدات (عشــرين عــددا) وتوزيعهــا مــن النســخة العربيــة بالتعــاون مــع المجمــع

الملكي لبحوث الحضارة اإلسالمية (مؤسسة آل البيت) في عمان.
7-7

6-7-7

تنمية القوى البشرية في العلوم والتكنولوجيا
مقدمة

ض ــمن جهوده ــا الحثيث ــة للمس ــاهمة ف ــي بن ــاء ق ــدرات دول منظم ــة التع ــاون اإلس ــالمي ف ــي مج ــاالت العل ــوم
والتكنولوجيا المختلفة تسعى أكاديمية العالم اإلسالمي للعلوم باسـتمرار إلـى تنظـيم بـرامج تدريبيـة نوعيـة فـي

دول مختلفة ،أو المشاركة بتمويل مثل هذه النشاطات.

وقد حددت األكاديمية المجاالت اآلتية لمثل هذه النشاطات في الوقت الحاضر:
(أ)

تآكل المعادن و /أو المعاينة ير الهدامة.

(ب)

معالجة وادارة المياه العادمة في الصناعة.

(ج)
(د)

فيزياء الليزر وتطبيقاتها.
المنهج العلمي لصنع القرار في دول منظمة التعاون اإلسالمي.

وتتبنى األكاديمية سياسة مرنة في هذا المجال ،وتحاول أن تساعد المنظمات األخرى ماليا من خالل دعـم

رمز  ،أو تنسيب الخبراء األكفاء للمشاركة في مثل هذه النشاطات.
11
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5-7-7

فيزياء الليزر وتطبيقاتها

شاركت األكاديمية والكومستك وجامعة تونس المنار وشبكة الليزر األفريقية في تنظيم ورشـة العمـل الدوليـة
السادسة حول فيزياء الليزر وتطبيقاتها ،وذلك في تونس خالل شهر كانون األول (ديسمبر)  .5115وكان

هدف الورشة استعراض التطبيقات الجديدة لليزر ،ومناقشة التطور الحاصل في فيزياء الليزر ،والليزر في

المجاالت الطبية ،والبيئة واالتصاالت.
وقد شارك في هذه الورشة نخبة من الفيزيائيين وخبراء البصريات والمهندسين من أكثـر مـن أربعـين دولـة،
وأسهمت في تمويلها عدة جهات؛ منها مركز عبد السالم للفيزياء ،والوكالة السويدية للتعاون الدولي ،وو ازرة

التعليم العالي في تونس.
كما ساهمت األكاديمية وبالتعاون مع الكومستك في تنظيم "مدرسـة الفيزيـاء الجزيئيـة" ،خـالل شـهر كـانون
األول (ديسمبر)  ،5112حيث تولت الدكتورة زهرة بنلخضر ،زميلة األكاديمية الحائزة على جائزة اليونسكو
لولاير ،تنظيم هذا النشاط العلمي.
9-7

مبادرة الثقافة العلمية

إن العلم ال يزدهر دون دعم واف من قبل مؤسسات المجتمع المدني ،بما فيها القطاعات العامـة والخاصـة
و ير الحكومية .ويجب أن يتجاوب العلم  -في المقابل -مع احتياجات المجتمـع والنـاس .كمـا يجـب أن

تبتكر الحكومات والمؤسسات الدولية ير الحكومية طرائق خالقة وطنية ودولية لتمويل العلوم.

واد ارك ــا منه ــا لض ــرورة اهتم ــام مؤسس ــات المجتم ــع الم ــدني بـ ـالعلوم واشـ ـراكها ف ــي رس ــم التوجه ــات العلمي ــة
للمستقبل ،قامت األكاديمية بإطالق مبادرة الثقافة العلمية ،وذلـك بهـدف رسـم اسـتراتيجيات لزيـادة االهتمـام

بالعلوم والتكنولوجيا واحيائها في الدول اإلسالمية.

صــناع الق ـرار فــي الــدول اإلســالمية ،وقــد
وتســعى األكاديميــة لتعمــيم هــذه المبــادرة ،وخصوصــا فــي أوســاط ُ
تمثل نجاحها في هذا األمر بزيادة اإلنفاق على العلم ،وعلى النشاطات العلمية في بعض الدول.
وتعي األكاديمية أن هذه المبادرة تحتاج إلى وقت طويل لتثمر ،وأن العالم اإلسالمي ال يزال بعيدا عن تلك

المرحلة التي تصب فيها ميزانيات العلوم والتكنولوجيا والتعليم جزءا مـن لغـة البرلمـانيين والسياسـيين( .وفـي

هذا المجال ُيذكر برنامج الجمعية الملكية البريطانية الذ يهـدف إلـى تفعيـل التعـاون بـين العلمـاء وأعضـاء
مجلس العموم البريطاني الذ أطلق مؤخ ار).
.9

العالقات الدولية
6-9

مقدمة

تخدم أكاديمية العالم اإلسالمي للعلوم من خالل ارتباطها بالمنظمات الدولية؛ إذ تـوفر للدارسـين مـن الـدول
اإلســالمية المختلفــة قنــاةق اتصــال مباشـرة عبــر األكاديميــة مــع المنظمــات الدوليــة مثــل منظمــة األمــم المتحــدة
للتربية والثقافة والعلوم ) ، ،(UNESCOوالبنك الدولي ... ،إلخ.
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وعلى الصعيد اإلسالمي ،تحافظ األمانة على عالقات طيبـة مـع منظمـات مثـل المنظمـة اإلسـالمية للتربيـة
والثقافة والعلوم ) ،(ISESCOومع مؤسسات وجامعـات عديـدة أخـرى فـي العـالم اإلسـالمي ،باإلضـافة إلـى

األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي.

وفيما يلي ،تفاصيل عن أمثلة التعاون القائم بين األكاديمية والمؤسسات األخرى:
5-9

التعاون مع الكومستـك )(COMSTECH

ألكاديمية العالم اإلسالمي للعلوم والكومستك عالقة متينة منذ أن ساهمت الكومسـتك فـي إنشـاء األكاديميـة

عام  ،0886وكـان ذلـك بنـاء علـى توصـية مـن مـؤتمر القمـة اإلسـالمي .وخـالل السـنوات الماضـية ،قامـت
ومولــت عــدة نشــاطات
الكومســتك بــدعم األكاديميــة ماليــا إلــى جانــب البلــد المضــيف لألكاديميــة (األردن) ،ق
نظمتها األكاديمية في مجال بناء القدرات العلمية والتكنولوجية.
وتتبــادل األكاديميــة والكومســتك المعلومــات حــول البـرامج العلميــة المختلفــة بشــكل دور  ،وتعمــالن ضــمن
منطقة اسـتقطابها علـى ترقيـة النشـاطات العلميـة والتكنولوجيـة فيهـا ،وتسـعى كـل منهمـا كـذلك إلـى تحفيـز
الدول اإلسالمية إلى زيادة إنفاقها على العلوم والتكنولوجيا.

تُقدم الكومستك منحة سنوية صغيرة لمجلة األكاديمية الطبية ،كما رعت نشـر عـدد مـن كتـب األكاديميـة،
وســاهمت ف ــي الميزانيــة الت ــي خصصــتها األكاديمي ــة لجــائزة إبـ ـراهيم التذكاريــة الت ــي تُمــن مـ ـرة كــل ع ــامين

المتميزين من العالم اإلسالمي في البحوث الطبية.
للباحثين الشباب ُ
3-9

التعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية )(IDB

يس ـ ــاهم البن ـ ــك ف ـ ــي تمويـ ـ ـل م ـ ــؤتمرات األكاديمي ـ ــة الس ـ ــنوية من ـ ــذ ع ـ ــام  ،0881و الب ـ ــا م ـ ــا ُيرس ـ ــل خبـ ـ ـراءه
المتخصصين لتقديم أوراق عمل تصف نشاط البنك في نطاق موضوع المؤتمر.

وقد وقعت األكاديمية والبنك عددا من االتفاقيات حول التعاون فيما بينهما في مجال تكنولوجيا المعلومات،
وقد فصلت إحداها المساعدة الفنية التـي س ُـيقدمها البنـك لألكاديميـة لتحـديث شـبكة الكمبيـوتر الخاصـة بهـا،
وتوســعة موقعهــا علــى شــبكة اإلنترنــت ،بمــا فــي ذلــك بنــاء مجموعــة مــن قواعــد البيانــات حــول مواضــيع تهــم
ـدر ثريـا للمعلومــات
المجتمـع العلمـي فـي الـدول اإلسـالمية ،ومـن المؤمـل أن تكـون قواعـد البيانـات هـذه مص ا
للطالب والعلماء في شتى أنحاء العالم.
ولألكاديمية دور نشط من خالل موقعها على اإلنترنت ووسائل االتصال األخرى في التـرويج لجـائزة البنـك
اإلسالمي للتنمية للعلوم والتكنولوجيا ،التي تهدف إلى تشجيع التميز في قطاع العلوم والتكنولوجيا وتعزيزه

ضمن مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي.
4-9

لتعاون مع منظمة األمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم )(UNESCO

األكاديمية منظمة ير حكومية و ير ربحية ،فإنها تأمل بأن تنضم إلى منظمـة اليونسـكو كمؤسسـة تابعـة.
ولــذلك فقــد ســاهمت األكاديميــة فــي عقــد مــؤتمر اليونســكو المســمى " تــاريخ العلــوم والهندســة والتكنولوجيــا
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اإلســالمية ( ")HISETفــي مقــر اليونســكو عــام  .5116وســاعدت األكاديميــة الحقـا فــي عقــد االجتمــاعين

الثاني والثالث من اجتماعـات ( )ISSTIضـمن مـؤتمرات األكاديميـة فـي كوااللمبـور وكـازان ،علـى التـوالي.

وقــد أقــيم االجتمــاع ال اربــع فــي كوااللمبــور بماليزيــا عــام  ،5101وتــم تنظــيم اجتمــاع  ISSTIالخــامس إلــى
جانب مؤتمر األكاديمية الذ عقد في قطر خالل شهر أكتوبر عام .5100

وعالوة على ذلك ،شاركت األكاديمية خالل شهر مارس  5118بإطالق مركز اليونسـكو الـدولي لالبتكـار
والعلوم والتكنولوجيا والتعـاون فيمـا بـين بلـدان الجنـوب ( )ISTICفـي كوااللمبـور ،ونفـذت عـددا مـن البـرامج

مع هذا المركز منذ تأسيسه.

عـالوة علـى ذلـك ،تـم تكليـف األسـتاذ الـدكتور عـدنان بـدران زميـل األكاديميـة والـدكتورمنيف الزعبـي ،مـدير

عام األكاديمية بتأليف الفصل الخاص بالدول العربية من تقرير اليونسكو للعلوم لعـام  ،5101وتـم إنجـاز

المهمة بنجاح.

وفــي عــام  ،5104تمــت دعــوة الــدكتور منيــف الزعبــي للمـرة الثانيــة لتــأليف الفصــل الخــاص بالــدول العربيــة

في تقرير اليونسكو للعلوم .5102
2-9

التعاون مع المنظمة اإلسالمية للتربية والثقافة والعلوم )(ISESCO

قـامت األكاديمية بإبرام اتفاقية تعاون مع المنظمة اإلسالمية للتربية والثقافة والعلوم ) ،(ISESCOفي عام
 .0888ومنــذ ذلــك الحــين كــان التواصــل مثم ـ ار بينهمــا وســاهمت ) (ISESCOإســهاما مهمــا فــي مــؤتمر
عام  ،0883ومؤتمر عام  ،0884ومؤتمر عام .0888
كما ساهمت األيسيسكو ماديا وأكاديميا في مؤتمر األكاديمية الحاد عشر الذ ُعقد في الرباط بالمغرب،
وتمثلت مساهمتها العلمية بورقـة عمـل حـول حالـة البحـث العلمـي فـي مجـال التكنولوجيـا الحيويـة فـي العـالم

اإلسالمي .كما شاركت األيسيسكو وساهمت في تمويل مؤتمر
1-9

األكاديمية لعام  5116وعام .5118

لتعاون مع أكاديمية العالم للعلوم ((TWAS

وقعت أكاديمية العالم اإلسالمي للعلوم وأكاديمية العالم للعلوم اتفاقية تعاون منـذ عـدة سـنوات كخطـوة أولـى

لتفعيـل التعـاون بـين هــاتين األكـاديميتين الـدوليتين ،حيـث تــم التنسـيق بينهمـا بشـكل كبيــر مـؤخ ار .و البـا مــا
تشارك أكاديمية العالم اإلسالمي للعلوم بنشـاطات دوليـة تُنظمهـا األخـرى ،وتتبـادل األكاديميتـان المعلومـات

أيضا في نطاق عمل مجموعة ال  ،77ومنظمة العالم الثالث للمنظمات العلمية ) ،(TWNSOعلما بـأن
أكاديمية العالم اإلسالمي للعلوم تتمتع بعضوية ال ) (TWNSOمنذ عدة سنوات.
7-9

التعاون مع منتدى األكاديميات حول القضايا العالمية IAP

انضمت أكاديمية العالم اإلسالمي للعلـوم إلـى منتـدى األكاديميـات حـول القضـايا العالميـة ،ويعتبـر المنتـدى

شــبكة دوليــة ألكاديميــات العلــوم ،لتــتمكن األكاديميــة مــن التفاعــل الكامــل مــع مئــة مــن أكاديميــات العلــوم
الوطنية والدولية في العالم .وتم انتخاب األكاديمية خالل اجتمـاع الهيئـة األخيـر الـذ ُعقـد فـي اإلسـكندرية
خالل شهر كانون األول (ديسمبر) .5116
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وهناك العديد من النشاطات المشتركة التي يمكن أن تُنظمها األكاديمية مع المنتدى ،لعل من أهمها؛ إبراز
دور أكاديميات العلوم كجهات استشارية مستقلة في مناطق عملها.
أص ــدرت  IAPع ــددا م ــن البيان ــات خ ــالل األعـ ـوام  ،5104-5101وق ــد قام ــت األكاديمي ــة باستع ارض ــها
واقرارها  ،ثم توزيع الكثير منها.
9-9

لتعاون مع األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي ،جدة ،المملكة العربية السعودية

بنــاء علــى توصــية مــن األردن وبمـؤازرة الــدكتور أكمــل الــدين إحســان أو لــو ،األمــين العــام لمنظمــة التعــاون
اإلســالمي ،وافــق مجلــس وزراء خارجيــة دول منظمــة التعــاون اإلســالمي فــي اجتماعــه الــذ ُعقــد فــي بــاكو
عاصـ ــمة أذربيجـ ــان عـ ــام  5116علـ ــى انضـ ــمام أكاديميـ ــة العـــالم اإلسـ ــالمي للعل ــوم إلـ ــى منظمـــة التعـ ــاون
اإلس ــالمي كمنظم ــة منتمي ــة .وس ــتمكن ه ــذه الص ــفة األكاديمي ــة م ــن التواص ــل المباش ــر م ــع م ــؤتمر القم ــة
المنبثقة عن منظمة التعاون اإلسالمي.
اإلسالمي والمؤسسات ُ

وفي عام  ،5103شارك معالي الـدكتور أكمـل الـدين إحسـان أو لـو ،األمـين العـام السـابق لمنظمـة التعـاون
اإلسالمي في المؤتمر التاسع عشر لألكاديمية الذ عقد في دكا (مايو .)5103
هــذا وتشــارك األكاديميــة فــي االجتماعــات المهمــة التــي تُعقــد فــي األمانــة العام ـة للمنظمــة ،وتُقــدم تقاريرهــا
السنوية لها بانتظام.
8-9

التعاون مع أكاديميات العلوم

ترتبط األكاديمية بمذكرات تعاون مع أكاديميات العلوم في كل من كازاخستان ،وأذربيجان وأوزبكستان ،مما

هيأ لعالقة تعاون طويل األمد بين مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي وهذه الجمهوريات.

ومنذ عام  5113قامت األكاديمية بالتنسيق مع األكاديمية الماليزية للعلوم بخصوص تنظيم التعاون الدولي

حول العلوم والتكنولوجيا الذ عقد في كوااللمبور بماليزيا ،خالل شهر تشرين األول (أكتوبر)  ،5113وبتنظيم

المؤتمر العلمي الرابع عشر لألكاديمية الذ ُعقد في العاصمة الماليزية خالل شهر مارس (آذار) .5112
كما ساهمت أكاديمية العالم اإلسالمي للعلوم بتنظيم المؤتمر الدولي الذ عقدته األكاديمية الماليزية للعلوم
خالل شهر آب (أ سطس)  ،5117تحت عنوان "العلوم والتكنولوجيا واالبتكار :نحو عالم إسالمي مزدهر

وآمن ".

وتوج التواصل المستمر خالل السنوات العشر الماضية مع األكاديمية األمريكية الوطنية للعلوم بمشاركة
كبار أعضاء هذه األكاديمية في بعض نشاطات األكاديمية ،عالوة على ترشي أمين عالقاتها الخارجية

للمشاركة في مؤتمرات األكاديمية بانتظام.

وفي عام  ،5112شاركت أكاديمية العالم اإلسالمي للعلوم بنشاط نظمته األكاديمية األمريكية للعلوم في
الجمهورية التونسية حول "المنهج العلمي لصنع القرار" ،وباشرت بإجراء اتصاالت مع عدة منظمات
لتنظيم نشاطات مشابهة في منطقة الشرق األوسط .كما شاركت األكاديمية الحقا بنشاطات أخرى في

مجال المياه ،بما في ذلك إصدار وقائع كتاب ندوة تونس.
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وتقدم األكاديمية الدعم ألكاديمية فلسطين للعلوم والتكنولوجيا من خالل تسهيل مشاركة مسؤوليها في

نشاطات علمية مختلفة في الشرق األوسط ،باإلضافة إلى تقديم المساعدة والنص لهذه األكاديمية الشقيقة

بشكل دور .

هذا وساعدت أكاديمية بنغالدش للعلوم في تنظيم مؤتمر األكاديمية التاسع عشر الذ

ببنغالدش ،وحضره عدد من أعضاء أكاديمية بنغالدش.

ُعقد في دكا،

 61-9التعاون مع المنتدى الطبي لألكاديميات IAMP
المنتدى الطبي لألكاديميات معني بقضايا الصحة العالمية ،وجمعية أنشأتها أكاديميات العالم الطبية
وأكاديميات العلوم في العالم التي لديها أعضاء متخصصون في الطب من أجل العمل الثنائي واإلقليمي

والدولي .وقد تم انتخاب أكاديمية العالم اإلسالمي للعلوم عضوا في االجتماع األخير للمنتدى الذ

في كوااللمبور بماليزيا في عام .5101

ُعقد

ومنذ ذلك الحين ،وزعت األكاديمية عددا من البيانات الصادرة عن  ،IAMPووزعت نسخا من المجلة
الطبية لألكاديمية على مختلف األكاديميات األعضاء في المنتدى الطبي لألكاديميات .IAMP
 66-9التعاون مع اتحاد االكاديميات العالمي ()IUA
خالل شهر نوفمبر  ،5117انتُخبت األكاديمية لعضوية اتحاد االكاديميات العالمي ( ،)IUAأقدم وأكبر
اتحاد لألكاديميات والجمعيات العلمية في العالم ،تم تأسيسه في عام  ،0808ومقره بروكسل.
وقد استضافت األكاديمية اجتماعا للمجلس التنفيذ

لـ  IUAخالل شهر سبتمبر عام  ،5100في مقر

األكاديمية في عمان ،حيث تمت مناقشة عدد من المبادرات المشتركة الممكنة بين األكاديمية واالتحاد

.IUA

كما ساعدت األكاديمية في تنظيم مؤتمر دولي في ارالنغن (ألمانيا) خالل شهر يناير عام  ،5104تحت
عنوان " تأثير المصادر العربية في المعرفة والعلوم في كل من أوروبا وآسيا"

االكاديميات العالمي (.)IUA

بالتعاون مع اتحاد

وسوف تشارك األكاديمية في تنظيم المؤتمر الدولي الثاني لالتحاد بعنوان "أثر العلوم العربية في أوروبا
وآسيا من العصور الوسطى إلى العصر الحديث" ،والذ سيعقد بمكتبة اإلسكندرية ،خالل شهر نوفمبر أو
ديسمبر من عام 5102.
 65-9التعاون مع مجلس التفاهم العالمي ()IAC
تم تأسيس مجلس التفاهم العالمي في عام  0883كمنظمة دولية مستقلة لتبادل الخبرة والطاقة
واالتصاالت الدولية بين الخبراء السياسيين الذين تولوا أعلى المناصب في بلدانهم.
وقد شاركت األكاديمية ،من خالل رئيسها الدكتور عبد السالم المجالي أحد أعضاء  -IACومديرها العام،
في الندوة الخاصة التي نظمها مجلس التفاهم العالمي حول "األزمة العالمية للمياه :معالجة األمن المائي
قضية ملحة في تورونتو بكندا ،في مارس  .5100وقدمت األكاديمية الحقا عددا من التوصيات التي تم
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اعتمادها من قبل اللجنة االستشارية ير الرسمية للمجلس .وباإلضافة إلى ذلك ،شارك رئيس األكاديمية
والمدير العام في االجتماع السنو الثالثين لـ  IACالذ ُعقد في الصين خالل شهر مايو عام .5105
وتم تقديم ورقة عمل بعنوان "لمحات مهمة عن المياه في الشرق األوسط :تحويل التحديات إلى فرص
محتملة للسالم والتنمية ".
وقدم رئيس األكاديمية خطابا رئيسيا في االجتماع السنو الحاد والثالثين للجلسة العامة لمجلس التفاهم
العالمي الذ عقد في مايو  5103في المنامة بالبحرين ،تحت عنوان "االنتفاضات في العالم العربي:
واقع وراء فشل السياسة والسياسات".
كما ساهمت األكاديمية بورقة عمل حول "حقيقة الربيع العربي زائفة؟ لقطة من السياسة الكامنة
واالقتصاد ،والتحد المتمثل في انعدام األمن المائي" خالل شهر نوفمبر عام .5103
ثم أطلق المجلس كتابه الثالث حول "المياه والطاقة ،والصحوة العربية" .وهذا الكتاب هو الثالث من
"األجندة العالمية" لسلسلة المجلس ،والثاني الذ ينشره المجلس بالشراكة مع معهد جامعة األمم المتحدة
للمياه والبيئة والصحة ( -UNUالشبكة الدولية للمياه).
 63-9التواصل العالمي
خالل عام  ،5118تمت دعوة مدير عام األكاديمية وعدد من زمالء األكاديمية إلى المساهمة في تقرير
ينشره المنتدى العالمي ألمريكا والعالم اإلسالمي بعنوان " هل نحن مقبلون على ألفية جديدة من المعرفة؟
خمس سنوات على تقرير التنمية البشرية للدول العربية حول بناء مجتمع المعرفة " .ومنذ آنذاك ،ساعدت
األكاديمية في تنظيم مؤتمرين للمتابعة حول موضوع "بناء مجتمع المعرفة العربي" تم عقدهما في
اإلسكندرية في يونيو وديسمبر من عام .5101
ثم شاركت األكاديمية في جلسة خاصة للمنتدى العالمي ألمريكا والعالم االسالمي ُعقدت في الدوحة بقطر
في عام  5105حول "األمن المائي والتعاون بين الشرق األوسط وشمال أفريقيا (.")MENA
واستضافت األكاديمية في أمانتها العامة في عمان اجتماع المجلس التنفيذ لمنتدى روزنبرغ العالمي
لسياسات المياه التابع لجامعة كليفورنيا خالل شهر كانون الثاني عام  .5105وقامت األكاديمية بدور
المنظم المحلي لالجتماع الثامن للمنتدى الذ ُعقد في العقبة باألردن خالل شهر مارس عام .5103
وقدم فيه رئيس األكاديمية وأمين الصندوق والمدير العام أوراق عمل رئيسية.
.8

زمالة األكاديمية
6-8

مقدمة

لوحة ( )8زمالء األكاديمية
تضم األكاديمية زمالء وزميالت كأعضاء من أكثر من  41جنسية ،من بينهم ممثلون لمؤسسات تربوية
وعلمية ومؤسسات أبحاث وتطوير عديدة.
وقد بلغ عدد زمالء األكاديمية ( )014مئة وأربعة زميال حتى شهر تشرين األول (أكتوبر) .5104
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وتتـألف عضوية أكاديمية العالم اإلسالمي للعلوم من زمالء مؤسسين ومنتخبين ،وهم علماء متميزون لـهم
مساهماتهم الكبيرة في تطوير العلوم والتكنولوجيا والموضوعات المتصلة بها في بالدهم وعلى المستوى

الدولي.

تــنظم األمانــة العامــة لألكاديميــة انتخابــات ســنوية يقــوم مــن خاللهــا زمــالء األكاديميــة بترشــي أعضــاء جــدد

لزمالة األكاديمية ،ومن ثم بانتخابهم.

فمنذ إنشاء األكاديمية عـام  ،0886تـم انتخـاب  88زميـل مـن خـالل اقت ارعـات بريديـة سـنوية ،ويـتم إعـالن
نتائجها في نهاية العام في اجتماع الهيئة العامة.
5-8

الزمالة الفخرية

كما تُمن الزمالة الفخرية ألكاديمية العالم اإلسالمي للعلوم لشخصيات بارزة في مجالها ساهمت وتساهم
في ترقية العلوم والتكنولوجيا في العالم اإلسالمي وابرازها في المجتمع.
وقد ُمن هذا الشرف حتى تشرين الثاني (أكتوبر)  ،5104شخصيات من عدة دول هي سويسرا ،ووالية
س ارواق /ماليزيا والواليات المتحدة األمريكية وكازاخستان وتركيا والسعودية والكويت وتتارستان (روسيا
الفيدرالية) وقطر وماليزيا.
3-8

الزمالة المؤازرة

ثم اعتمدت الهيئة العامة لألكاديمية في عام  ،5103اقتراح مجلس اإلدارة بإدراج عضوية جديدة لزمالة
األكاديمية تتمثل بـ "عضوية الشركات" .وقد أضيفت إلى تعليمات األكاديمية الداخلية .كما تمت دعوة
العديد من الشركات في عالمنا اإلسالمي لمؤازرة األكاديمية من خالل االنضمام لهذه العضوية.

وقد انضم البنك اإلسالمي األردني وشركة مناجم الفوسفات األردنية كعضوين مؤازرين لألكاديمية،
العضوية الذهبية عام .5104
 .61رؤية 6446
تبنى مؤتمر القمة اإلسالمي الذ ُعقد في كوااللمبور بماليزيا خالل تشرين األول (أكتوبر) ،5113
مسطرة منطقية لقياس التنمية في مجال العلوم والتكنولوجيا سهلة التمييز؛ أال وهي رؤية .0440
تُمثل رؤية  0440األهداف ومؤشرات األداء الدالة على حالة العلوم والتكنولوجيا وما تطم دول المنظمة
إلى تحقيقه في سعيها مع حلول عام  5151ميالد ( 0440هـجر ) وهي:
()0

رفع مستوى اإلنفاق على العلوم والتكنولوجيا (بما فيه البحث والتطوير) ليصب  %0،4من الناتج

()5

زيادة نسبة عدد العلماء والباحثين والمهندسين ) (SREsإلى  0440عامل تكنولوجي لكل مليون

القومي اإلجمالي.
نسمة.
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()3

زيادة مساهمة العالم اإلسالمي في إجمالي المنشورات العالمية إلى .%04

أما الجديد في هذه الرؤية فيكمن في بعدين اثنين:
(أ)

تتطلب الرؤية الدقة في إجراءات التنمية وتأكيد على القياس المبرمج لتضمنها أهداف خاصة
بالكم وأخرى مرتبطة بالزمن.

(ب)

لفت االنتباه إلى محددات القطاعات المتعددة للمخرجات من خالل تعريف األهداف عن طريق

المخرجات بدال من المدخالت والمخرجات.

إن هذه العناصر الجديدة قد تتطلب تطوي ار في بعض الممارسات والبرامج المتبناة من دول منظمة التعاون

اإلسالمي.

إن رؤية  0440تمثل التزاما من قبل الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي -الفقيرة والغنية -

لعمل كل ما في وسعها لتحقيق مستوى مقبول من التقدم في مجال العلوم والتكنولوجيا.

وتسعى األكاديمية سعيا حثيثا لنشر رؤية  ،0440فنظمت عدة اجتماعات حول هذا الموضوع ،بهدف

تحفيز دول المنظمة لتطبق سياسات تحقق العناصر الموضحة في رؤية  ،0440بما في ذلك مشاركتها

في أعمال فريق " قوة العمل" حول رؤية .0440
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ملحــــق أ
راعيا أكاديمية العالم اإلسالمي للعلوم
فخامة رئيس جمهورية الباكستان اإلسالمية.

صاحب السمو الملكي األمير الحسن بن طالل ،المملكة األردنية الهاشمية ،الراعي المؤسس.
الزمالء الفخريون ألكاديمية العالم اإلسالمي للعلوم
األستاذ الدكتور ريتشارد إرنست ،الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء ،0880 ،سويس ار.
السيد فؤاد الغانم ،مجموعة الغانم ،الكويت.
معالي األستاذ الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلو ،أمين عام منظمة التعاون اإلسالمي السابق ،تركيا.
الشيخ صالح كامل ،رئيس مجلس إدارة مجموعة دلة البركة ،المملكة العربية السعودية.
معالي الدكتور عبد الطيب محمود ،الوزير األول ،والية س ارواق /ماليزيا.
الدكتور عدنان مجلي ،رئيس مجلس اإلدارة والمسوؤل التنفيذ  ،ترانستك فارما ،الواليات المتحدة األمريكية.
دولة الدكتور محضير محمد ،رئيس وزراء ماليزيا السابق ،ماليزيا.
األستاذ الدكتور فريد مراد ،الحائز على جائزة نوبل في الطب ،0888 ،الواليات المتحدة األمريكية.
فخامة الرئيس نورسلطان نزارباييف ،رئيس جمهورية كازاخستان.
فخامة الرئيس منمتري شايميف ،رئيس جمهورية تاتارستان ،تاتارستان (روسيا الفيدرالية).
معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ،رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية سابقا ،دولة قطر.
الشيخ حمد الزامل ،رئيس مجلس إدارة مجموعة الزامل ،المملكة العربية السعودية.
األستاذ الدكتور أحمد زويل ،الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء ،0888 ،الواليات المتحدة األمريكية.

الزمالء المؤازرون

العضوية الذهبية:
البنك اإلسالمي األردني
شركة مناجم الفوسفات األردنية
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قائمة بأسماء زمالء أكاديمية العالم اإلسالمي للعلوم
(تشرين األول (أكتوبر) )5164

 .0األستاذ الدكتور محمد عبد الال

إيران

علم العقاقير وعلم السموم

 .5األستاذ الدكتور عبد الحميد زاكري

ماليزيا

الجينات الجزيئية

 .3األستاذ الدكتور عمر عبدالرحمن

ماليزيا

طب بيطر

 .4األستاذ الدكتور نعيم افغان

البوسنة والهرسك

هندسة ميكانيكية

 .2األستاذ الدكتور إشفاق أحمد

الباكستان

فيزياء

 .6األستاذ الدكتور عسكر اكاييف

قير زستان

هندسة كمبيوتر

 .7األستاذ الدكتور سجاد علم

الباكستان

فيزياء

 .8األستاذ الدكتور م .شمشير علي

بنغالدش

فيزياء

 .8األستاذ الدكتور قرشي محمد علي

السودان

طب بشر

 .01األستاذ الدكتورة هدى صال عماش

العراق

أحياء

 .00األستاذ الدكتور ويرانتو اريسموناندر

اندونيسيا

هندسة ميكانيكية

 .05األستاذ الدكتور محمد أصغر

فرنسا

فيزياء نووية

 .03األستاذ الدكتور عطية عاشور

مصر

رياضيات

 .04األستاذ الدكتور الالبيرين أشي ارلييف

تركمنستان

رياضيات

 .02األستاذ الدكتور صال عبد الرحمن العذل

السعودية

هندسة ميكانيكية

 .06األستاذ الدكتور أحمد عبداهلل ازاد

استراليا

الكيمياء الحيوية

 .07األستاذ الدكتور ا اجان بابييف

تركمنستان

جغرافيا

 .08األستاذ الدكتور عدنان بدران

األردن

أحياء

 .08األستاذ الدكتور إبراهيم جميل بدران

مصر

طب بشر

 .51األستاذ الدكتور فاروق الباز

الواليــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات المتح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة جيولوجيا
االمريكية

 .50األستاذ الدكتور كاظم بهبهاني

الكويت

طب بشر

 .55األستاذ الدكتور عزرت بكييف

روسيا /البلقار

فيزياء
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 .53األستاذ الدكتور ناجي بور

تركيا

طب بشر

 .54األستاذ الدكتور رفيق بوخريس

تونس

طب بشر

 .52األستاذ الدكتور ديفيد (محمد داود) برادلي بريطانيا

فيزياء

 .56األستاذ الدكتور نور محمد بط

الباكستان

فيزياء

 .57األستاذ الدكتور محمد اقبال شودري

الباكستان

الكيمياء العضوية

 .58األستاذ الدكتور عبداهلل داعر

ُعمان /كندا

طب بشر

 .58األستاذ الدكتور علي عبد اهلل الدفاع

السعودية

رياضيات

 .31األستاذ الدكتور محمدو دفي

فرنسا

الكيمياء الحيوية

 .30األستاذ الدكتور فخرالدين الداغستاني

األردن

هندسة ميكانيكية

 .35األستاذ الدكتور رمضان دمير

تركيا

أحياء

 .33األستاذ الدكتور حسينو فال ضيا

السنغال

الجيولوجيا

 .34األستاذ الدكتور او ور ديلمن

تركيا

طب بشر

 .32األستاذ الدكتور مصطفى دورك

تركيا

هندسة مواد ومعادن

 .36األستاذ الدكتور محمد ارغن

تركيا

هندسة كيماوية

 .37األستاذة الدكتورة نسرين غدار

لبنان

هندسة ميكانيكية

 .38األستاذ الدكتور مهد غولشاني

ايران

الفيزياء

 .38األستاذ الدكتور قادر غالموف

اوزبكستان

فيزياء نووية

 .41األستاذة الدكتورة امينه غريب-فقيم

موريشوس

كيمياء

 .40األستاذ الدكتور هاشم محمد الهادي

السودان

طب بيطر

 .45األستاذ الدكتور محمد حمدان

األردن

رياضيات

 .43األستاذ الدكتور عدنان الحموي

سوريا

رياضيات

 .44األستاذ الدكتور كمال حنجلك

البوسنة والهرسك

هندسة ميكانيكية

 .42األستاذ الدكتور محمد حاج علي حسن

السودان

رياضيات

 .46األستاذ الدكتور تصور حياة

الباكستان

رياضيات
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 .47األستاذ الدكتور علي علي حبيش

مصر

كيمياء

 .48األستاذ الدكتور بامبانغ هداية

اندونيسيا

فيزياء /فـلك

 .48األستاذة الدكتورة رابيه حسين

باكستان

احياء دقيقة

 .21األستاذ الدكتور عبداللطيف إبراهيم

ماليزيا

أحياء دقيقة

 .20األستاذة الدكتور عيني ادريس

ماليزيا

الطب البيطر

 .25األستاذ الدكتور محمد شميم جايراجبوري

الهند

علم الحيوان

 .23األستاذ الدكتور محمد قاسم جان

باكستان

جيولوجيا

 .24األستاذ الدكتور حمزة كتاني

المغرب

كيمياء /فيزياء

 .22األستاذ الدكتور سالمبك حادجييف

جمهورية الشيشان

كيمياء

 .26األستاذ الدكتور ادريس خليل

المغرب

رياضيات

 .27األستاذ الدكتور عبد القدير خان

الباكستان

هندسة معادن

 .28األستاذ الدكتور حميد أحمد خان

الباكستان

فيزياء

 .28األستاذ الدكتور محمد أجمل خان

الباكستان

أحياء

 .61األستاذ الدكتور مصطفى خياطي

الجزائر

طب أطفال

 .60األستاذ الدكتور عبد الحفيظ لهاليدي

المغرب

طب وجراحة قلب

 .65األستاذة الدكتورة زهرة بن األخضر

تونس

فيزياء

 .63األستاذ الدكتور مالك معز

الجزائر

نيوترون

 .64األستاذ الدكتور عبدالسالم المجالي

االردن

طب بشر

 .62األستاذ الدكتور أحمد مراكشي

تونس

هندسة ميكانيكية

 .66األستاذ الدكتور أحمد مظهروف

تترستان /روسيا

كيمياء البترول

 .67األستاذ الدكتور سيد قاسم مهدي

الباكستان

أحياء جزئية

 .68األستاذ الدكتور حمداهلل محرابوف

اذربيجان

فيزياء /علم المواد

 .68األستاذ الدكتور سامي المظفر

العراق

الكيمياء الحيوية

 .71األستاذ الدكتور ز لول ار ب النجار

مصر

جيولوجيا
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 .70األستاذ الدكتور إبراهيم صال النعيمي

قطر

كيمياء

 .75األستاذ الدكتور أنور نسيم

الباكستان

الجينات الجزيئية

 .73األستاذ الدكتور منير نايفه

االردن /الواليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات فيزياء
المتحدة االمريكية

 .74األستاذ الدكتور روبرت نجماتيولين

تتارستان/روسيا

فيزياء /رياضيات

 .72األستاذة الدكتورة لصن اونر

تركيا

طب

 .76األستاذ الدكتور رمضان وحيس

الجزائر

فيزياء

 .77األستاذ الدكتور كوركت اوزال

تركيا

هندسة مدنية

 .78األستاذ الدكتور شيناسي اوزسويلو

تركيا

طب أطفال

 .78األستاذ الدكتور منير اوزترك

تركيا

علم األحياء

 .81األستاذ الدكتور إقبال باركر

جنوب افريقيا

الكيمياء الحيوية

 .80األستاذ الدكتور سيد محمد قائم

ألمانيا

كيمياء نووية

 .85األستاذ الدكتور صبحي القاسم

االردن

زراعة

 .83األستاذ الدكتور عطا الرحمن

الباكستان

كيمياء

 .84األستاذ الدكتور ناج محمد خليل الراوي

العراق

هندسة مدنية

 .82األستاذ الدكتور محمود صالح الدينوف

اوزبكستان

رياضيات

 .86األستاذ الدكتور حسين سمير سالمة

مصر

علم الحشرات

 .87األسـ ـ ـ ــتاذ الـ ـ ـ ــدكتور الـ ـ ـ ــدر يـ ـ ـ ــونس او لـ ـ ـ ــو اذربيجان
صالييف

فيزياء  /رياضيات

 .88األستاذ الدكتور جواد صالحي

ايران

هندسة الكترونية

 .88األستاذ الدكتور محمد سليم اهلل

بنغالدش

فيزياء

 .81األستاذ الدكتور بوجمعة سمراوي

الجزائر

أحياء

 .80األستاذ الدكتور لورينزو سافيولي

ايطاليا

طب

 .85األستاذ الدكتور مصباح الدين شامي

الباكستان

كيمياء

 .83األستاذ الدكتور علي عبداهلل الشمالن

الكويت

جيولوجيا
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 .84األستاذ الدكتور احمد شمس اإلسالم

بنغالدش

علم النباتات

 .82األستاذ الدكتور مثنى شنشل

العراق

كيمياء

 .86األستاذ الدكتور أحمدو مصطفى سو

السنغال

طب

 .87األستاذ الدكتور محمود تبياني

إيران

الكترونيات

 .88األستاذ الدكتور أحمد حكمت اوجيشيق

تركيا

هندسة مواد

 .88األستاذة الدكتورة جولنار فاجابوفا

تتارستان

طب

.011األستاذ الدكتور ابراهيم ووان

السنغال

طب

.010األستاذ الدكتور بخجاد يلداجيف

اوزبكستان

فيزياء ورياضيات

.015االستاذ الدكتور خالد يوسف

ماليزيا

طب

.013االستاذة الدكتورة خديجة محمد يوسف

ماليزيا

علم األحياء المجهر

.014األستاذ الدكتور ميخائيل زليخانوف

البلقار /روسيا

أحياء المناطق الجليدية
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زمالء أكاديمية العالم اإلسالمي للعلوم
الراحلون

األستاذ الدكتور محمد إبراهيم

بنغالدش

(.)0888-0800

األستاذ الدكتور جبريل فال

السنغال

(.)0885-0831

األستاذ الدكتور سليم الزمان صديقي

الباكستان

(.)0884-0887

األستاذ الدكتور عبد السالم ميا

بنغالدش/أمريكا

(.)0882-0852

األستاذ الدكتور سليمان جابر حمد

السودان

(.)0886-0837

األستاذ الدكتور محمد رضي الدين صديقي

الباكستان

(.)0888-0818

األستاذ الدكتور عبداهلل المطيع شرف الدين

بنغالدش

(.)0888-0831

األستاذ الدكتور أحمد بيقوني

اندونيسيا

(.)0888-0853

األستاذ الدكتور ممتاز علي قاضي

الباكستان

(.)0888-0858

األستاذ الدكتور فراماز مقصودوف

أذربيجان

(.)5111-0831

األستاذ الدكتور محجوب عبيد طه

السودان

(.)5111-0837

األستاذ الدكتور علي كتاني

المغرب

(.)5110-0840

األستاذ الدكتور محمد كامل محمود

مصر

(.)5113-0856

األستاذ الدكتور سمعان صمديكن

اندونيسيا

(.)5116-0830

األستاذ الدكتور افتخار احمد مالك

الباكستان

()5118-0836

األستاذ الدكتور ج( .يونس)اريو كاتيلي

اندونيسيا

(.)5118-0858

األستاذ الدكتور إبراهيم مار ديوب

السنغال

(.)5118-0850

األستاذ الدكتور سيد ظهير حيدر

بنغالدش

(.)5118-0857

األستاذ الدكتور محمد الياس بورني

الباكستان

(.)5118-0855

األستاذ الدكتور بدر محمد

ماليزيا

(.)5118-0843

األستاذ الدكتور بوالط حبيب اهلل ييف

اوزباكستان

(.)5101-0836

األستاذ الدكتور محمد انور وقار

الباكستان

(.)5101-0840

األستاذ الدكتور سليمان نيانغ

السنغال

(.)5101-0858
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األستاذ الدكتور أحمد نوو ايوب

ماليزيا

(.)5101-0837

األستاذ الدكتور كمال بتنوني

مصر

(.)5100-0836

األستاذ الدكتور محمد بهاء الدين فايز

مصر

(.)5100-0857

األستاذ الدكتور مظهر محمود قرشي

باكستان

(.)5100-0852

األستاذ الدكتور محمود حافظ

مصر

(.)5100-0805

األستاذ الدكتور جمال نظر اإلسالم

بنغالدش

(.)5103-0838

األستاذ الدكتور رياض الدين

باكستان

(.)5103-0831

األستاذ الدكتور نعيم احمد خان

باكستان

(.)5103-0858

األستاذ الدكتور محمد نعمت اوزداش

تركيا

(.)5104-0850

ملحــــق ب
الفائزون بجائزة إبراهيم التذكارية
األستاذ الدكتور أو ور ديلمن

0886

تركيا

األستاذ الدكتور محمد عبد الال

5116

إيران

الدكتور محمد مناع القطان

5117

السعودية

الدكتور فارس جافرانكابيتانوفيك

5118

البوسنة والهرسك

الدكتورة صايمة رياض الدين

5100

باكستان

الدكتور لياقت علي

5103

بنغالدش

ملحق جـ
مجلس أكاديمية العالم اإلسالمي للعلوم
()5163-5118
الرئيس:

عبدالسالم المجالي

األردن

نائب الرئيس:

فاروق الباز

مصر

نائب الرئيس:

محمد ارغن

تركيا
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نائب الرئيس:

مصباح الدين شامي

باكستان

أمين الصندوق:

عدنان بدران

األردن

أمين عام:

محمد حاج علي حسن

السودان

عضو:

حمداهلل محرابوف

أذربيجان

عضو:

أنور نسيم

باكستان

عضو:

سيد محمد قائم

ألمانيا

عضو:

ناجح محمد خليل الراوي

العراق

عضو:

خديجة يوسف

ماليزيا

عضو بحكم منصبه:

منيف رافع الزعبي

األردن

الجهاز التنفيذي في أكاديمية العالم اإلسالمي للعلوم

المهندس الدكتور منيف رافع الزعبي

مديـر عـام.

السيدة تغريد الب صقر

سكرتيرة تنفيذية.

السيدة لينا جالل عارف

مسؤولة برامج.

السيد حمزة دا ستاني

محاسب.

السيد حابس المجالي

عالقات عامة.

السيد حمد بدر

سائق.

السيد صال أسعد

مسؤول المكتب.
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ملحق د

مطبوعات أكاديمية العالم اإلسالمي للعلوم
وقائع المؤتمرات

)0

"األكاديمية اإلسالمية للعلوم " ،وقائع المؤتمر التأسيسي ،عمان (األردن) ( ،)0886منشورات أكاديمية
العالم اإلسالمي للعلوم ،د .علي كتاني (محرر).

)5

" األمـن الغذائي في العالم اإلسالمي" ،وقائع المؤتمر األول لألكاديمـية ،عمان (األردن) (،)0887
منشورات أكاديمية العالم اإلسالمي للعلوم ،د .صبحي القاسم (محرر).

)3

" سياسات العلوم والتكنولوجيا من أجل االعتماد على الذات في العالم اإلسالمي" ،وقائع المؤتمر

الثاني لألكاديمية ،إسالم آباد (باكستان) ( ،)0888منشورات أكاديمية العالم اإلسالمي للعلوم ،د .فخر

الدين الدا ستاني ،د .هاني الملقي ،ود .محمد الحاليقة (محررون).
)4

" التقنيـات الجديدة والتنمية في العالم اإلسالمي" ،وقائع المؤتمر الثالث لألكاديميـة ،الكويت (،)0888
محررن).
ا
منشورات أكاديمية العالم اإلسالمي للعلوم ،د .فخر الدين الدا ستاني ود .صبحي القاسم (

)2

" نق ــل التكنولوجي ــا للتنمي ــة ف ــي الع ــالم اإلس ــالمي" ،وق ــائع الم ــؤتمر ال ارب ــع لألكاديمي ــة ،أنطاليـ ــا (تركي ــا )

( ،)0881منشــورات أكاديميــة العــالم اإلســالمي للعلــوم ،د .فخ ارلــدين الدا ســتاني ،د .محمــد ار ــن ،ود.
عرفات التميمي (محررون).

)6

" تنميــة القــوى البش ـرية العاملــة فــي العلــوم والتكنولوجيــا فــي العــالم اإلســالمي" ،وقــائع المــؤتمر الخــامس
لألكاديمي ـ ــة ،عم ـ ــان (األردن ) ( ،)0880منش ـ ــورات أكاديمي ـ ــة الع ـ ــالم اإلس ـ ــالمي للعل ـ ــوم ،د .فخ ارل ـ ــدين
الدا ستاني ،د .عرفات التميمي ود .هاني الملقي (محررون).

)7

" البيئــة والتنميــة فــي العــالم اإلســالمي" ،وقــائع المــؤتمر الســادس لألكاديميــة ،كوااللمبــور (ماليزيــا) (،)0885
منشــورات أكاديميــة العــالم اإلســالمي للعلــوم ،د .صــال العــذل ،د .فخ ارلــدين الدا ســتاني ود .عرفــات التميمــي

(محررون).
)8

" الصــحة ،التغذيــة والتنميــة فــي العــالم اإلســالمي" ،وقــائع المــؤتمر الســابع لألكاديميــة ،دكــار (الســنغال)

( ،)0883منشــورات أكاديميــة العــالم اإلســالمي للعلــوم ،د .نــاجي بــور ،د .علــي الكتــاني ،و منيــف ارفــع
الزعبي (محررون).

)8

" الميــاه فــي العــالم اإلســالمي :أزمــة مرتقبــة " ،وقــائع المــؤتمر الثــامن لألكاديميــة ،الخرطــوم (الســودان)

( ، )0884منشــورات أكاديميــة العــالم اإلســالمي للعلــوم ،د .محمــد ار ــن ،د .حلمــي دوجــان الطنبيلــك،
ومنيف رافع الزعبي (محررون).
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)01

" تعليم العلوم والتكنولوجيا ألجل التنمية في العـالم اإلسـالمي" ،وقـائع المـؤتمر الـدولي التاسـع ،طهـران (إيـران)
( – )0888منشورات أكاديمية العالم اإلسـالمي للعلـوم ،تحريـر :د .محمـد ار ـن (تركيـا) ،د .مصـطفى دورك
(تركيا) ،منيف رافع الزعبي (األردن) ).)ISBN 9957-412-00-7

)00

" تكنولوجي ــا المعلوم ــات مـــن أج ــل التنمي ــة فـــي الع ــالم اإلســـالمي" ،وق ــائع الم ــؤتمر ال ــدولي العاش ــر ،تـــونس
(الجمهوري ــة التونســـية) ( – )5111منش ــورات أكاديميـــة الع ــالم اإلس ــالمي للعل ــوم ،تحري ــر :د .محم ــد ار ـــن
(تركيا) ،د .مصطفى دورك (تركيا) ،منيف رافع الزعبي (األردن).)ISBN 9957-412-03-5).

)05

" التكنولوجيــا الحيويــة وهندســة الجينــات مــن أجــل التنميــة فــي العــالم اإلســالمي" ،وقــائع المــؤتمر الــدولي
الح ــاد عش ــر ،الربـ ـاط( ،المملك ــة المغربي ــة) ( – )5110منش ــورات أكاديمي ــة الع ــالم اإلس ــالمي للعل ــوم،

تحريـ ـ ـ ــر :د .عبـ ـ ـ ــد السـ ـ ـ ــالم المجـ ـ ـ ــالي (األردن) ،د .محمـ ـ ـ ــد ار ـ ـ ـ ــن (تركيـ ـ ـ ــا) ،منيـ ـ ـ ــف ارفـ ـ ـ ــع الزعبـ ـ ـ ــي

(األردن)).(ISBN 9957-412-07-8
)03

" العل ــوم وتكنولوجي ــا المـ ـواد والثقاف ــة العلمي ــة " ،وق ــائع الم ــؤتمر الث ــاني عش ــر ،إس ــالم أب ــاد (الباكس ــتان)
( – )5115منشــورات أكاديميــة العــالم اإلســالمي للعلــوم ،تحريــر :د .محمــد ار ــن (تركيــا) ،منيــف ارفــع
الزعبي (األردن) )(ISBN 9957-412-06-x

)04

" الطاقــة للتنميــة فــي العــالم اإلســالمي والعلــوم ومســتقبل البش ـرية ،وقــائع المــؤتمر الــدولي الثالــث عشــر،

سـ ـ ارواك (ماليزي ــا) ( – )5113منشـــورات أكاديمي ــة العـ ــالم اإلس ــالمي للعل ــوم ،تحريـ ــر :د .محم ــد ار ـــن
(تركيا) ،منيف رافع الزعبي (األردن) ).(ISBN 9957-412-08-6

)02

" العلــوم والتكنولوجيــا واالبتكــار للتنميــة االقتصــادية واالجتماعيــة :نحــو الرؤيــة  ،"0440وقــائع المــؤتمر
ال ــدولي ال ارب ــع عش ــر ،كوااللمب ــور (ماليزي ــا) ( – )5112منش ــورات أكاديمي ــة الع ــالم اإلس ــالمي للعل ــوم،
تحرير :د .محمد ار ن (تركيا) ،منيف رافع الزعبي (األردن).(ISBN 9957-412-11-6) .

)06

" التميــز فــي التعلــيم العــالي للتنميــة فــي العــالم اإلســالمي" ،وقــائع المــؤتمر الــدولي الخــامس عشــر ،أنق ـرة

(تركيا) ( – )5116منشورات أكاديمية العالم اإلسالمي للعلـوم ،تحريـر :د .محمـد ار ـن (تركيـا) ،منيـف
رافع الزعبي (األردن).(ISBN 978-9957-412-18-0) ،

)07

"العلــوم والتكنولوجيــا واالبتكــار لتحقيــق التنميــة المســتدامة :توافــق السياســة والسياســات" –،وقــائع المــؤتمر
ال ــدولي الس ــادس عش ــر ،ك ــازان ،تاترس ــتان (روس ــيا اإلتحادي ــة) - )5118( ،منش ــورات أكاديمي ــة الع ــالم
اإلســالمي للعلــوم ،تحريــر د .محمــد ار ــن (تركيــا) ،منيــف ارفــع الزعبــي (األردن)978- .

).9957-412-19-7
)08

(ISBN

"نحو مجتمـع المعرفـة فـي العـالم اإلسـالمي"  -وقـائع المـؤتمر الـدولي السـابع عشـر ،سـيالنغور /ماليزيـا،

( – )5118منشــورات أكاديميــة العــالم االســالمي للعلــوم ،تحريــر د .محمــد ار ــن (تركيــا) ،منيــف ارفــع
الزعبي (األردن) (ISBN 978-9957-412-22-7).تحت الطبع.
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)68

"العــالم اإلســالمي والغــرب :إعــادة بنــاء الجســور مــن خــالل العلــوم والتكنولوجيــا " ،وقــائع المــؤتمر الــدولي
الثــامن عشــر ،الدوحــة ،قطــر ،5100 ،منشــورات أكاديميــة العــالم اإلســالمي للعلــوم ،تحريــر محمــد ار ــن
(تركيا) ،منيف رافع الزعبي (األردن) .تحت الطبع.

)51

" تحقيـق التنميـة االقتصـادية واالجتماعيــة فـي العـالم اإلسـالمي مــن خـالل العلـوم والتكنولوجيـا واالبتكــار"،
وق ــائع الم ــؤتمر ال ــدولي التاس ــع عش ــر  ،دك ــا ،ب ــنغالدش .5103 ،منش ــورات أكاديمي ــة الع ــالم اإلس ــالمي
للعلوم ،تحرير محمد ار ن (تركيا) ،منيف رافع الزعبي (األردن) .تحت الطبع.
الكتـــــب

)0

"الفكر اإلسالمي والعلم المعاصر" ،منشورات أكاديمية العالم اإلسالمي للعلوم ( ،)0888المرحوم

)5

"المفــاهيم القرآنيــة والنظريــات العلميــة " ،منشــورات أكاديميــة العــالم اإلســالمي للعلــوم ( ،)0888المرحــوم

)3

"أعــالم ومفكــرون"( ،تحريــر حكــيم محمــد ســعيد) -طبعــة ثانيــة منقحــة نش ـرتها أكاديميــة العــالم اإلســالمي

الدكتور ممتاز علي قاضي (مؤلف).

الدكتور ممتاز علي قاضي (مؤلف).

للعلوم بتـرخيص مـن مؤسسـة همـدارد (باكسـتان)  -محـرر الطبعـة الثانيـة منيـف ارفـع الزعبـي (،)5111
وباللغتين العربية واإلنجليزية ).(ISBN 9957-412-01-6

)4

"كتيب إعالنات أكاديمية العالم اإلسـالمي للعلـوم" ،منشـورات أكاديميـة العـالم اإلسـالمي للعلـوم ()5112

)2

"كتي ــب ن ــدوة تواص ــل أكاديمي ــة الع ــالم اإلس ــالمي للعل ــوم" ،منش ــورات أكاديمي ــة الع ــالم اإلس ــالمي للعل ــوم

)6

"كتيب حقوق الملكية الفكرية :مقدمة للعلماء والتكنولـوجيين" ،منشـورات أكاديميـة العـالم اإلسـالمي للعلـوم

 -تحرير منيف رافع الزعبي (األردن) ).(ISBN 9957-412-09-4

( - )5112تحرير منيف رافع الزعبي (األردن) ).(ISBN 9957-412-10-8

( – )5116الــدكتور محمــد بهــاء الــدين فــايز (مصــر) (مؤلــف)  -تحريــر منيــف ارفــع الزعبــي (األردن)
).(ISBN 9957-412-15-9

)7

"كتيب الهندسة العكسـية " ،منشـورات أكاديميـة العـالم اإلسـالمي للعلـوم ( – )5101الـدكتور محمـد به ـاء

الدين فايز (مصر) (مؤلف)  -تحريـر منيـف ارفـع الزعبـي (األردن) (ISBN 978-9957-412-

).20-3
)8

"االكتشافات العلمية في الحضارة االسالمية " ،منشورات أكاديمية العالم اإلسالمي للعلوم تأليف الدكتور

)8

"أساســيات العلــوم والتكنولوجيــا وسياســة االبتكــار" ،منشــورات أكاديميــة العــالم اإلســالمي للعلــوم ()5103

احمد جبار (ISBN: 978-9957-412-23-4).

تأليف الدكتور عمر عبد الرحمن (ماليزيا) )(ISBN 978-983-9445-954
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المطبوعات الدورية
)0

المجلة الطبية ألكاديمية العالم اإلسالمي للعلوم (دورية محكمة ومفهرسة) -الدكتور شيناسي
اوزسويلو(رئيس التحرير) والدكتور او ور ديلمن (مساعد رئيس التحرير) ،أنقرة ،تركيا.

)5

نش ـرة أكاديميــة العــالم اإلســالمي للعلــوم (دوريــة)  -المهنــدس منيــف ارفــع الزعبــي (المحــرر المســؤول)،
عمان ،األردن.

)3

"الفكر اإلسالمي واإلبداع العلمي" (مجلة فصلية باللغة العربية) ،تصدر بالتعاون ما بيـن أكاديمية العالم
اإلس ــالمي للعل ــوم والمجم ــع الملك ــي لبح ــوث الحض ــارة اإلس ــالمية (مؤسس ــة آل البي ــت) ،عم ــان ،األردن

(توقفت عن الصدور عام .)0886
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ملحــــق هـ

الجهات الداعمة لألكاديمية
المملكة األردنية الهاشمية.
جمهورية باكستان اإلسالمية.
دولة الكويت.
الجمهورية التركية.
ماليزيا.
جمهورية السنغال.
جمهورية السودان.
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية.
دولة قطر.
الجمهورية التونسية.
المملكة المغربية.
والية سرواك /ماليزيا.
جمهورية أندونيسيا.
جمهورية تتارستان /روسيا الفدرالية.
سلطنة ُعمان.
والية سيالنغور /ماليزيا.
جمهورية كازاخستان.
جمهورية بنغالدش الشعبية.

اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي ،باكستان.
البنك اإلسالمي للتنمية ،السعودية.
صندوق األوبك للتعاون الدولي ،النمسا.
17
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شركة البوتاس العربية ،األردن.
منظمة األمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم ،القاهرة وباريس.
المنظمة اإلسالمية للتربية والثقافة والعلوم.
البنك الدولي ،واشنطن.
برنامج األمم المتحدة للبيئة ،البحرين وكينيا.
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ،الكويت.
المجلس التركي للبحث العلمي والتكنولوجي ،تركيا.
الجمعية العلمية الملكية ،األردن.
و ازرة العلوم والتكنولوجيا في باكستان
و ازرة العلوم والتكنولوجيا والبيئة في ماليزيا.
جامعة دكار ،السنغال.
و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي ،السودان.
المركز القومي للبحوث ،السودان.
و ازرة الثقافة والتعليم العالي ،إيران.
المنظمة اإليرانية للعلوم والتكنولوجيا ،إيران.
منظمة الثقافة والعالقات اإلسالمية ،إيران.
أكاديمية العلوم ،إيران.
أكاديمية العلوم الطبية ،إيران.
شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) ،السعودية.
مجموعة شركات إخالص ،تركيا.
البنك العربي ،األردن.
البنك األردني الكويتي ،األردن.
شركة رافيا الصناعية ،األردن.
كتابة الدولة للبحث العلمي والتكنولوجي ،تونس.
أكاديمية المملكة المغربية ،المغرب.
18
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جامعة البترا ،األردن.
المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا ،األردن.
األكاديمية الباكستانية للعلوم ،الباكستان.
مجلس إسالم س ارواك ،ماليزيا.
مؤسسة سسكاوا للسالم ،اليابان.
مؤسسة بيردانا للقيادة ،ماليزيا.
الملكية األردنية ،األردن.
بنك االستثمار العربي األردني ،األردن.
المركز الوطني لتطوير الموارد البشرية ،األردن.
مؤسسة البخار  ،ماليزيا.
جامعة بلكنت ،تركيا.
األكاديمية الوطنية للعلوم ،واشنطن ،الواليات المتحدة األمريكية.
المنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية ،الكويت.
الهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية ،الكويت.
برنامج الخليج العربي لدعم منظمات األمم المتحدة اإلنمائية (أجفند) ،الرياض ،السعودية.
مجموعة شركات فؤاد الغانم وأوالده ،الكويت.
شركة مناجم الفوسفات األردنية ،األردن.
األكاديمية التترية للعلوم ،تتارستان.
جمعية الدعوة االسالمية العالمية ،ليبيا.
الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك) ،السعودية.
األكاديمية االسالمية الدولية للعلوم والتكنولوجيا الحيويه ،سيالنغور ،ماليزيا.
جامعة الصناعة في والية سيالنغور ،ماليزيا.
و ازرة الخارجية في دولة قطر :اللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات ،قطر.
مركز الدوحة الدولي لحوار األديان ،قطر.
معهد سليمانوف للدراسات الشرقية ،كازاخستان.
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رئاسة الوزراء بنغالدش ،بنغالدش.
و ازرة خارجية بنغالدش ،بنغالدش.
لجنة المن الجامعية في بنغالدش ،بنغالدش.
أكاديمية بنغالدش للعلوم ،بنغالدش.
سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني ،قطر.
المهندس عوني شاكر األسير ،المملكة العربية السعودية.
المهندس أمجد أبو عيشة ،األردن.
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ملحق و
وقفية األكاديمية وصندوق إيداعها
وقف األكاديمية

صندوق اإليداع

أكاديمية العالم اإلسالمي للعلوم

أكاديمية العالم اإلسالمي للعلوم

البنك اإلسالمي األردني

البنك العـ ـربي

رقم الحساب  80/818 :دوالر

رقم الحساب 34762-2/701 :

فاكس الفرع 2680711 :

فاكس الفرع 2236874 :

فرع الشميساني

هاتف الفرع 2677017 :

ص  .ب 852887

عمان  -00001األردن.

فرع الدوار الخــامس
هاتف الفرع 2256871 :

ص  .ب 040017

عمان  – 00804األردن.

ملحــــق ز
عنوان أكاديمية العالم اإلسالمي للعلوم
العنوان البريدي

عنوان األمانة العامة

أكاديمية العالم اإلسالمي للعلوم

 07شارع جيبوتي

زهران 00083

عمان – األردن.

األردن

فاكس+865-6-2200813 :

ص  .ب 831136
عمان

الدوار السادس – ام اذينة الشرقي –
هاتف +865-2253382 ،2255014 :

بريد إلكتروني ias@go.com.jo :
موقع اإلنترنت www.iasworld.org
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