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ا مع ألاظبىع الذولي للىصٌى 26/10/2020-23في الفترة مً  أكُم
ً
، واحعاك

لخدلُم ؤلاهصاف الىصٌى الحش هفاًت الزي وظم هزا العام بؽعاس ) 2020الحش 

ض آلُاجه(  " بصىسة افتراطُت2020 ، ملخلى "ألاظبىع العشبي للىصٌى الحشالعلمي وحعٍض

ؼاهُا ومصش الىالًاث اإلاخدذة مً مً باخثحن  بمؽاسهتو  "صووم"على مىصت   وأإلااهُا وبٍش

ً وظلؼىت ُعمان واإلاغشب والجضاةش ولبىان  وجىوغ والععىدًت وؤلاماساث والبدٍش

،  SPARCظباسن والعشاق. هما ؼاسن في اإلالخلى مً الهُئاث الذولُت وؤلاكلُمُت: 

ً، (ألُىعىاإلاىـمت العشبُت للتربُت والثلافت والعلىم )و  ، ومىخب الُىوعىى بالبدٍش

ذ العلمُت، و ومىصت ، DOAJوالذلُل الذولي لذوسٍاث الىصٌى الحش  ؼبىت أٍس

ت للمىخباث واإلاعلىماث ت )ؼمعت(، والجمعُت اإلاصٍش ، اإلاعلىماث العشبُت التربٍى

م ؤلالىتروويُوالىوالت الذول  .ت للدعٍى

مؽاسواث إلاخدذزحن سةِعُحن  7مؽاسهت علمُت، منها  36واؼخمل اإلالخلى على 

key speakersخذًشة ؼاسن ، وخمغ مداطشاث علمُت، وأسبع وسػ عمل، وماةذة مع

مً الجامعاث ، حهت 30أهثر مً وكذ مثل الباخثىن اإلاؽاسهىن خمغ باخثىن. فيها 

ومشاهض البدىر واإلاإظعاث ألاوادًمُت والىصاساث وألاحهضة الحىىمُت واإلاىخباث 

ومإظعاث اإلاعلىماث الخاصت اإلاؼىسة لىـم اإلاعلىماث، وواهذ وعبت اإلاؽاسهحن مً 

 %.44مً اإلاهىُحن %، بِىما واهذ وعبتها  56ألاوادًمُحن 

أكُم اإلالخلى جدذ ؤلاؼشاف العلمي للمجمىعت العشبُت للىصٌى الحش )أهىا( 

Arab Community of Open Access (ACOA)  وهي مجمىعت بدثُت علمُت تهذف ،

ئلى في ألاظاط ئلى دعم الىصٌى الحش للمدخىي العشبي، وؽأث جدذ طغؽ الحاحت 

ش وجفعُل دوسه العلمي مأظعت وجىـُم الجهىد الشامُت لخدلُم مبادب الىصٌى الح

حعمل )أهىا( على جدلُم هزا الهذف الشةِغ العشبي. و  عشفي واإلاجخميي في العالمواإلا

ت أزىاء الاخخفاء العاإلاي بأظبىع الىصٌى الحش  م ئكامت اإلالخلُاث العىٍى عً ػٍش

Open Access Week  والىذواث الـشفُت الخاصت ببعع اإلاىاظباث مثل الُىم ،
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ت، ... ئلخ. هما تهذف )أهىا(اب و العاإلاي للىخ هزلً ئلى حشجُع  ٍىم اإلالىت الفىٍش

البدث واليؽش العلمي بيافت أؼياله في مجاٌ الىصٌى الحش، فظال عً دعم الخجاسب 

 الخؼبُلُت العشبُت في هزا العُاق.

بأسبع وسػ عمل، كذمها ول مً  23/10/2020بذأ اإلالخلى معاء ًىم الجمعت 

: هُف هبدث عنها؟، وألاظخار "مصادس الىصٌى الحش فاًضة دظىقي عًالذهخىسة 

وخبراث"، مدمذ الضلباوي عً "اإلاعخىدعاث الشكمُت ومجالث الىصٌى الحش: ججاسب 

عبذالشخُم خعً بىسؼخحن مخخالُخحن هما "خؽ ظحر الىسكت البدثُت في  والذهخىس 

عت واليؽش الذوسٍت العلمُت: مً ألالف )ؤلاسظاٌ( ئلى الُاء )اليؽش(، و"خلىق الؼبا

 لإلجاخت الحشة للبدىر".

باالفخخاح  24/10/2020العبذ البدثُت في ًىمها ألاٌو  فاعلُاثالوبذأث 

حي الذهخىس ول مً  الافخخاح . جدذر فيجحنوحلعخحن علمُخحن، ومداطش  خعً العٍش

أماوي مجاهذ عً الذهخىسة (، و AFLIممثال عً الاجداد العشبي للمىخباث واإلاعلىماث )

ت للمىخباث واإلاعلىماث، و الجمعُت ا ذي ممثال عً مىصت الذهخىس إلاصٍش ظُف العٍى

ذ"  وم. م. عاةذة مصؼفى ظلمان ألامحن العام لالماهت العامت للمىخبت ، ARID"أٍس

ت لجامعت بغذاد، وأخحًرا  عبذالشخمً فشاج ممثال للمجمىعت العشبُت الذهخىس اإلاشهٍض

 (.ACOAللىصٌى الحش )أهىا 

، ليلماث الباخثحن لخلىُىم ألاٌو مً اإلاهزا اللى لوخصصذ الجلعت ألاو 

مدمذ فخحي الذهخىس ، وجدذر فيها على الخىالي ول مً: Key speakersالشةِعُحن 

عً "الىصٌى الحش في ألادبُاث العشبُت"، وهُثر حىصٍف  سةِغ اإلالخلى عبذالهادي

Heather Joseph  ظباسن( اإلاذًش الخىفُزي إلاإظعتSPARC عً "ألاظبىع ) الذولي

وامل بلهامل عً "الذلُل الذولي لذوسٍاث الىصٌى الحش الذهخىس للىصٌى الحش"، و 

مدمذ الجمجي عً "الخعلُم اإلافخىح واإلاىاسد الخعلُمُت الذهخىس ("، و DOAJ)دواج 

هضهت بً خُاغ بىسكت عىىانها "الىصٌى الحش ئلى العلم الحش: ة الذهخىس اإلافخىخت"، و 

ت  خالذ عبذالفخاح عً " الذوسٍاث الذهخىس والعملُت" و ألاظغ واإلاىعؼفاث الىـٍش
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عبذالشخمً فشاج الذهخىس اإلاخادعت في بِئت الىصٌى الحش: هُف هىدؽفها؟"، وأخحًرا 

ا: مالخـاث مىهجُت وهُيلُت". ًُ  عً " الىصٌى الحش عشب

وواهذ الجلعت الثاهُت عً الخجاسب العشبُت في الىصٌى الحش، وجدذر فيها 

ا للىصىٌ الحش: ملشس الذهخىس مدمذ خع
ً
ل ً حاد هللا عً "الثلافت الشكمُت ػٍش

ا ظلُماوي عً "دعم الىصٌى الحش ئلى  "الخدٌى الشكمي" همىرًحا"، وألاظخارة زٍش

اإلاعلىمت العلمُت: ججشبت اإلاعهذ اإلاغشبي لإلعالم العلمي والخلجي"، والذهخىسة ظعاد بً 

ً في الذهخىساه بمعهذ علم ؼعحرة بمؽاسهت عىىانها "الىصٌى الحش في بشامج ا لخىٍى

خا معلىف  اإلاىخباث والخىزُم بجامعت كعىؼُىت، الجضاةش"، فُما جدذزذ ألاظخارة ٍس

ت )ؼعاع( "، واخخخمذ الجلعت بمؽاسهت عً "ججشبت الؽبىت العشبُت للعلىم التربٍى

هدى معخىدع سكمي ألكعام علىم اإلاعلىماث بالجامعاث " أظماء ظعُذ الغامذي

 ".الععىدًت

واخخخم الُىم ألاٌو بمداطشجحن عً الىؽاف العشبي لالظؽهاداث اإلاشحعُت، 

جدذر في ألاولى منهما ألاظخار مدمىد داود عً "فىشة اإلاؽشوع، ووؽأجه وجؼىسه"، 

فُما جدذر الذهخىس ؼٍشف ؼاهحن عً "الىؽاف العشبي لالظؽهاداث اإلاشحعُت: 

 ي، وهخاةجه اإلاشحىة".أظعه الفىُت، وآلُاث اإلاؽاسهت فُه، وواكعه الحال

في حلعخحن علمُخحن، وزالر مداطشاث، الثاوي مً اإلالخلى واهخـم الُىم 

ىع ججاسب عشبُت حاءث أولى الجلعخحن )وهي الجلعت الثاهُت في مىطوماةذة معخذًشة. 

( في أسبع مؽاسواث ولها عً اإلاعخىدعاث الشكمُت، أللاها ول مً في الىصٌى الحش

عً "اإلاعخىدع الشكمي للمجالث ألاوادًمُت العشاكُت؛ الذهخىس ػالٌ الضهحري 

"، والذهخىس مدمذ ظالم غىُم عً " الىصٌى الحش للذوسٍاث  ئؼيالُاث وخلٌى

ت؛ بىً اإلاعشفت همىرحا"، زم عبذهللا الهىاتي عً "اإلاعخىدع البدثي  ألاوادًمُت اإلاصٍش

 اإلاصذس مفخىح حيمإظعا سكمي معخىدع لبىاء ملترح العماوي )ؼعاع("، وأخحًرا "جصىس 

اد اللاض ي. التربُت وصاسة في التربىي  الخىزُم إلاىخبت  العىسٍت" كذمخه هىس ٍص
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أما الجلعت الثاهُت "خاطش الىصٌى الحش في الذٌو العشبُت"، فلذ اهخـمذ في 

، هي على الخىالي: "الىصٌى الحش في مصش" للذهخىسة ئهذاء صالح، خمغ مؽاسواث

العلىي، و"الىصٌى الحش في الجضاةش" لذهخىسة  علي إلًمانو"الىصٌى الحش في جىوغ" 

يب بً الؼُب، و"الىصٌى الحش في ؤلاماساث العشبُت اإلاخدذة" للذهخىس علي  ٍص

ا: مالخـاث في طىء الىخاج  ًُ ا وعاإلا ًُ الؽٍشف، وأخحًرا "اإلاعخىدعاث الشكمُت عشب

 الفىشي" للذهخىس خمادة عشفاث.

مذ أولها ؿهًشا بعىىان "اإلاىاسد الخعلُمُت أما اإلاداطشاث الثالر، فلذ أكُ

ً همىرًحا" للذهخىسة مي أخمذ ؼمىذي، فُما أكُمذ مداطشجان  اإلافخىخت؛ البدٍش

معاء ليل مً دهخىس سبحي العلُان بعىىان "مجخمع اإلاعلىماث وواكعىا العشبي"، 

ث والذهخىس ًىوغ الؽىابىت عً "الىصٌى الحش للمعلىماث في الىاكع العشبي ودالال 

 اإلاصؼلح في الاهخاج الفىشي العشبي".

أما اإلااةذة اإلاعخذًشة فجاءث جدذ عىىان "العالم العشبي والعالم في مىاحهت 

الجاةدت: أي دوس للىصٌى الحش؟"، وأداستها دهخىسة دالُا مىس ى، وجدذر فيها ول مً 

ضة علي مدمذي.  دهخىس ولُذ غالي، ودهخىس هؽام ميي، وخعام الضلباوي، وعٍض

بثالر حلعاث  26/10خم اإلالخلى العشبي للىصٌى الحش في الُىم الثالث واخخ

وواهذ الجلعخان ألاولُان منها جىملت إلادىس "ججاسب فظال عً الجلعت الخخامُت، 

عشبُت في الىصٌى الحش". جدذر في الجلعت ألاولى خمعت باخثحن هم هبُل كصُبي عً 

هخىسة ئًمان سمظان في بدث "هدى في مجخمعاجىا العشبُت"، ود ORCID"جىفُز وجفعُل 

دلُل عشبي عشبي إلاصادس الىصٌى الحش"، ودهخىسة غادة عضث أبى صوٍذ عً "الىصٌى 

همىرًحا". فُما جدذر علي 19-الحش في ؿل الجاةدت: اللشاءة عالًحا للخىف مً هىفُذ

العمحر عً "الىصٌى الحش في ظىسٍا"، وجدذزذ ظُماء أؼشف عً " الىصٌى الحش 

 ".19-معلىماث والخعلُم في ؿل هىفُذمصذسا لل

واؼترن في الجلعت الثاهُت في هفغ اإلادىس خمعت باخثحن أًًظا، هم الذهخىس 

عً "اإلاىخباث الىػىُت ودوسها في جفعُل ؤلاجاخت الحشة  الزي جدذر خالذ الحلبي
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الىصٌى الى عً " عماس خعحن الجىادهمىرًحا، و ىخبت كؼش الىػىُت مللمعلىماث: 

عً  عفاف مدمذ الحعً ئبشاهُم"، ودهخىسة عبر اإلاعخىدع الشكمي العشاقي اإلاعلىماث

"، خشهت الىصٌى الحش ودوسها في اإلاعخىدعاث الشكمُت اإلاإظعُت في العىدان"

ُت"، لىصىٌ الحش للمعلىماث اللاهىهعً "مذخل منهجي عشبي ل أخمذ واسمودهخىس 

ظُاظاث اإلاُت في عً "بعع الخجاسب العشبُت والع عبذالحلُم مىصىس مدمذو 

 للمعلىماث".الىصٌى الحش 

الىصٌى الحش في طىء ملىماث الاجصاٌ وألاخحرة "الجلعت الثالثت أما 

الاظدؽهاد اإلاشحيي بذوسٍاث عً " مدمذ ًىظف مشاد"، فخدذر فيها دهخىس العلمي

الىصٌى الحش في مجاٌ اإلاىخباث واإلاعلىماث: دساظت ملاسهت بحن كاعذحي بُاهاث 

ROAD وScopus اإلافاهُم والخدذًاث عً " مدمذ صالح الذًً مظىي "، ودهخىس

مدمذ عبذهللا راث الصلت باجاخت العلىم وئؼاعتها"، ودهخىس  واججاهاث اإلاعخلبل

معخلبل اإلاىخباث الشكمُت همعخىدعاث للىصٌى الحش أزىاء حاةدت عً " مدمذ

شة الؼاهش "، ودهخىسة هىسوها وطغىػاث طعف  ميالبدث العلمي الاوادًعً " بىدٍو

في مؽاسهت  ظلمى فىصي"، وأخحًرا همىرحاأالبجى الخدخُت للمعلىماث، الىصٌى الحش 

 ".الحىىمت اإلافخىخت وبعع مالمدها في الذٌو العشبُتبعىىان "

فُما سأط الجلعت الخخامُت دهخىس عبذالشخمً فشاج ملشس اإلالخلى، وجدذر 

فيها الذهخىس مدمذ فخحي عبذالهادي سةِغ اإلالخلى، ودهخىسة هضهت بً خُاغ طُف 

ؼشف اإلالخلى"، وئًمان علي العلىي ميعلت اإلالخلى. وأعلً في هزه الجلعت الخخامُت 

( همجمىعت بدثُت ACOAهىا عً ئػالق "اإلاجمىعت العشبُت للىصٌى الحش" )أ

ض اإلادخىي العشبي اإلاخاح على ؤلاهترهذ وفلا لهزا اإلابذأ  افتراطُت تهذف في ألاظاط لخعٍض

، هما أعلً عً ئػالق اإلاعخىدع العشبي الشكمي في جخصص اإلاىخباث اإلاهم في ؤلاجاخت

 واإلاعلىماث.

ت مىاظب( 2020)ألاظبىع العشبي للعشب للىصٌى الحش  وان ملخلىهىزا و 

 إلاىاكؽت هثحر مً اللظاًا راث الصلت بىاكع مجخمع اإلاعلىماث في العالم العشبي،
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واإلاؽشوعاث واإلابادساث اللاةمت على صعُذ الىصٌى الحش عاإلاُا وعشبُا، والخجاسب 

واإلاصؼلحاث العشبُت اإلاعخخذمت في مجاٌ وألادبُاث العشبُت في هزا اإلاىطىع، 

واإلاصادس الخعلُمُت  ت واإلاعخىدعاث الشكمُتالىصٌى الحش، وواكع الذوسٍاث العلمُ

ً اإلانهي، والثلافت اإلاعلىماجُت والشكمُت، والعلىم اإلافخىخت والبُاهاث  اإلافخىخت، والخىٍى

  .الىصٌى الحش بصفت عامت في بعع الذٌو العشبُت وخاطش 

ئلى عذة جىصُاث جخصل بالذوسٍاث  في حلعخه الخخامُت وكذ اهخهى اإلالخلى

دلُل  لخدذًثالعلمُت ومذي ئجاختها وفلا للىصٌى الحش، منها الحاحت اإلالحت 

الزي أوؽأجه د. غذًش مجذي، أو ئوؽاء دلُل  DFAJ الذوسٍاث العشبُت اإلاخاخت مجاها

ُت ؤلاكلُمُت أو حذًذ أهثر ؼمىال، بدُث ًىىن معإوال عىه ئخذي اإلاإظعاث العشب

دوسٍاث الىصٌى الحش العشبُت الحالُت ئلى الذلُل العاإلاي الد مً ئطافت ت؛ هما الىػىُ

 .(DOAJ )دواج

ت بصفت خاصت( ؼً أهه ال و  ًيبغي جىحُه الذوسٍاث العلمُت العشبُت )الخجاٍس

اجخار ئحشاءاث صاسمت مً حاهب جاختها وفلا إلابذأ ؤلاجاخت الحشة، و ئ طشوسةئلى 

لخ( ، ئىصاساث...الجامعاث و العلمُت و الجمعُاث المً اإلاجخمع العلمي العشبي )

 اإلافترظت أو للمخابعت والخلُُم الذوسي لذوسٍاث الىصٌى الحش وخاصت اإلاخادعت

ؼشوغ  بحن حعاسض، وأال ًىىن هىان لتزامها بمعاًحر اليؽش ألاوادًميلخدذًذ مذي ا

أو ؼشوغ  ؼشوغ الترخُص وبحنخلىق الؼبع واليؽش في الذوسٍاث العلمُت العشبُت 

ذهخىس وامل بلهامل أخذ مذًشي ألاظخار الص ى أو )على ما  ظُاظت الىصٌى الحش 

ش بـ  ؼشوغ الترخُص الخاصت باظخخذام ؤلاؼاسة ئلى ، ووحىب DOAJ) (1)الخدٍش

ً بىطىح على اإلاىكع ؤلالىترووي  وئعادة اظخخذام اإلادخىي اإلايؽىس مً كبل آلاخٍش

 .للذوسٍاث العشبُت

ؽاف العشبي الى"مً حشجُع مؽشوع بالؼبع البذ وفي هزا العُاق، 

عشفت اإلاصشي وؼشهت والزي ٌعذ زمشة للخعاون بحن بىً اإلا "لالظدؽهاداث اإلاشحعُت

فُذ أه بىصفه سافًذا سةًِعا مً سوافذ الذوسٍاث العلمُت العشبُت، ُدُىغ، الهالٍس
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واعخباسه مؽشوع اللشن مً كبل مجخمع اإلاعلىماث العشبي، ودعمه على حمُع 

اث الحىىمُت وألاوادًمُت والخاصت، واجخار وافت ألاظالُب الىفُلت بىصٌى  اإلاعخٍى

 سظالخه العامُت ئلى حمُع اإلادافل العلمُت العشبُت. 

ًيبغي الاهخمام مً كبل اإلاإظعاث ، اإلاعخىدعاث الشكمُت وعلى صعُذ

ت، بألاوادًمُت والجمعُاث العلمُت  ض دوسها البدثي بالحفاؾ على أصىلها الفىٍش خعٍض

ش اإلاعخىدع ئدساج اإلاعخىدعاث اث الشكمُت اإلاإظعاجُت والخخصصُت، و وئوؽاء وجؼٍى

. ROARو  OpenDOAR الشكمُت العشبُت في أدلت اإلاعخىدعاث العاإلاُت وعلى سأظها

وأن ، أن ًىىن لذي العشب دلُل عشبي صشف للمعخىدعاث الشكمُتوكذ خان الىكذ 

ذًً للىصٌى الحش ، على غشاس  ًخىفشوا على ً اإلاٍإ  Sherpaمىصت عشبُت للىاؼٍش

Romeo . غ الجهىد لبدث وال جىخمل هزه الذوسة مً الخىاصل العلمي ئال ب خىَش

غ في اإلاعخىدعاث اإلاؽاول والخدذًاث التي جىاح ه مؽاسهت أعظاء هُئت الخذَس

الشكمُت، وحشجُعهم على ألاسؼفت الزاجُت في اإلاعخىدعاث اإلاإظعاجُت والخخصصُت 

  وغحرها مً مىافز الىصٌى الحش.

أخذ أبشص اإلاـان اإلاعلىماجُت اهخماًما في  Open dataالبُاهاث اإلافخىخت وحعذ 

اإلاإظعاث الحىىمُت مجاساة الاججاه العاإلاي في ًيبغي على ، ومً هىا ألاخحرة آلاوهت

ا للُم الجزاهت  بها بصىسة مفخىخت للجمهىس العام ئجاخت البُاهاث الخاصت
ً
طماه

ا إلابادب اإلاعاةلت. هما البذ للمإظعاث ألاوادًمُت مىاهبت 
ً
والؽفافُت وجشظُخ

ئداسة اإلافخىخت، و ، والعلىم البُاهاث البدثُت اإلافخىختث العاإلاُت في الاهخمام بالاججاها

 .ئوؽاء معخىدعاث البُاهاث البدثُت، و البُاهاث البدثُت

لثلافت اجىفحر بشامج وال ًمىً لخلً الجهىد العابلت أن جإحي زماسها دون 

م الىذواث واإلالخلُاث ، و وسػ العمل اإلاعلىماجُت عً كظاًا الىصٌى الحش عً ػٍش

ً للؼالب في اإلا، و العلمُت اإلاخخلفت شاخل الذساظُت اإلاداطشاث وبشامج الخىٍى

وؽش كظاًا الىصٌى الحش على وظاةل الخىاصل الاحخماعي )اإلااحعخحر/ الذهخىساه(، و 

تر ً و فِعبىهمثل )  ... ئلخ(، والجماهحري.، لُىىذئنً و ٍىجُىبن و جٍى
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والحلُلت أن الىصىٌ الحش هىمؽ لإلجاخت ال ًمىً أن ًىىن بمعٌض عً 

ض الخعاون خشي راث الصلت، ومً هىا فاهه ال مىا  مً اللظاًا اإلاعلىماجُت ألا  حعٍض

فُما ًخعلم  العام الخا  واإلاجخمع ألاهلي والجمهىس و الحىىمي حن بحن اللؼاع

والبذ مً دعم دعم الذساظاث العشبُت في مجاٌ الىصٌى الحش، وجىفحر  بالىصٌى الحش.

ل الالصم لها مً كبل وصاساث الخعلُم العالي وأوادًمُ اث البدث العلمي الخمٍى

خصل بهزا العىصش ألاخحر، طشوسة العمل على جىخُذ  واإلاىخباث ألاوادًمُت. ٍو

والجمع في رلً بحن الشؤٍت اإلاؽشكُت   اإلاصؼلحاث العشبُت في مجاٌ "الىصٌى الحش"

 والشؤٍت اإلاغاسبُت للعالم العشبي.

التي  اإلاعاًحر والعُاظاث اإلاإظعاجُت والىػىُتوفظال عً طشوسة العىاًت ب

، فاهه ًيبغي حشجع على جبجي مباديء الىصٌى الحش، وحشجُع مبادساث وصٌى الحش

الاهخمام أًظا باػالق البُاهاث اإلاخخلفت الذاعمت لهزه الحشهت اإلاعلىماجُت العاإلاُت إلاا 

لزلً مً أهمُت في جشظُخ اإلافاهُم في أسحاء اإلاجخمع العلمي واإلاجخمع العام. 

ض وؽش زلافت ىذوخت اإلاصادس بصىسة خشة، ال م وحشجُعا أًظا لذعم ئجاخت مً حعٍض

وئداسج )الشخص اإلافخىخت للمدخىي الشكمي(،  Creative Commonsؤلابذاع اإلاؽاع 

 مصادس الىصٌى الحش على مىصاث اإلاىخباث ألاوادًمُت العشبُت.

وال ًمىً في الحلُلت الحذًث عً اإلادخىي ملًُذا أم مفخىًخا، دون الخؼشق 

الشكمُت الؽاظعت بحن الذٌو العشبُت وبعظها البعع، وبُنها حمًُعا وبحن للفجىة 

الذٌو الصىاعُت الىبري؛ جلً الفجىة التي جإزش جأزحرا بالغا في وصٌى اإلاعخفُذًً ئلى 

ش البيُت الخدخُت لخلىُاث  ما ًدخاحىهه مً معلىماث. ومً هىا البذ مً جؼٍى

مت لبىاء مجخمع اإلاعلىماث، باإلطافت ئلى اإلاعلىماث والاجصاالث، وئعذاد الخؼؽ الالص 

لً، البذ أن روكبل  جأهُل العاملحن في اللؼاعاث اإلاخخلفت للخدٌى ئلى البِئت الشكمُت.

ض ًىدبه العشب أًًظا ل ل وحعٍض لفجىة اإلاعشفُت العمُلت في اإلادخىي العشبي، بخمٍى

ش دوحشجُع اليؽاغ  العلمي على صعُذ الب خخصصاث ، في حمُع الR&Dث والخؼٍى

 العلمُت والخلىُت. 
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