
 لمحة عامة عن محاور السياسة واهدافها فيما يخص قطاع التعليم العالي

 ،2013يف العــام ) اجلــزء األول( لسياســة الوطنيــة للعلــوم والتقانــة واالبتكــار يف اجلمهوريــة العربيــة الســوريةر او صــديف اطــار 
  . قامـــــت وزارة التعلـــــيم العـــــايل بوضـــــع حملـــــة عامـــــة عـــــن حمـــــاور هـــــذه السياســـــة واهـــــدافها فيمـــــا خيـــــص قطـــــاع التعلـــــيم العـــــايل

التنســيق مــع اهليئــة العليــا بتعمــيم هــذه احملــاور علــى املؤسســات التعليميــة واملراكــز البحثيــة التابعــة للــوزارة لتنفيــذها وذلــك  ومت
  . للبحث العلمي

وهــي تســتند علــى قاعــدة امــتالك منظومــة وطنيــة متكاملــة للعلــوم والتقانــة واالبتكــار، مســامهة يف بنــاء اقتصــاد  :الرؤيــة - 1
 .املعرفة وحتقيق التنمية املستدامة

 :األهداف العامة - 2
 بناء وتطوير منظومة متكاملة للعلوم والتقانة واالبتكار.  
 التقاين واالبتكار يف القطاعني العام واخلاص رفع درجة التنسيق لألنشطة الوطنية للبحث العلمي والتطوير.  
 ا يف خدمة القطاعات اإلنتاجية واخلدمية   .االرتقاء بنوعية البحوث العلمية والتطوير التقاين وتوظيف خمرجا
 ربط املؤسسات البحثية باملؤسسات اإلنتاجية واخلدمية ودعم االبتكار فيها.  
 لبحث العلمي والتطوير التقاين واالبتكارتعزيز املوارد املالية والبشرية الالزمة ل.  
  مالئمة لبناء اقتصاد قائم على املعرفة) إخل...تشريعية، إدارية، حتفيزية(تطوير بيئة وطنية.  
 حتسني مستوى املعيشة وحتقيق الرفاه االجتماعي.  
وم والتقانـــة واالبتكـــار هـــداف والنتـــائج املتوخـــاة يف السياســـة الوطنيـــة للعلـــإن الوصـــول إىل األ :األنشـــطة والفعاليـــات - 3

 :يستند إىل مجلة من األنشطة والفعاليات، واليت ميكن دجمها يف مخسة حماور رئيسة
 وهي تتمثل يف اعتماد السياسة الوطنية للعلـوم والتقانـة واالبتكـار كوثيقـة مرجعيـة جلميـع األنشـطة  :صياغة السياسات

 .ذات الصلة والفعاليات
 إن تنفيــذ السياســة الوطنيــة للعلــوم والتقانــة واالبتكــار مرهــون بوجــود مؤسســات  :القــدراتمؤسســاتي وبنــاء التطــوير ال

 .املكونات املختلفة للسياسة عالية الكفاءة والفعالية لتقوم بتنفيذ
 ة العامــة للدولــة وتشــجيع وحتفيــز صــد االعتمــادات الالزمــة يف املوازنــميكــن التمويــل عــن طريــق ر  :النفــاذ إلــى التمويــل

قطاع اخلاص واملشرتك يف متويل مكونات اإلسرتاتيجية واالستفادة املثلى مـن االتفاقيـات والشـراكات مـع اجلهـات مشاركة ال
 .الدولية املاحنة

  وذلك من خالل إنشاء بنك معلومات أو مركز رصد وطين للبيانات اإلحصائية ذات الصلة  :النفاذ إلى المعلومات
حــداث مكتبــات إلكرتونيــة يــتم فيهــا أرشــفة وتبويــب كافــة األحبــاث والدراســات إبــالعلوم والتقانــة واالبتكــار لكــل قطــاع، و 

العلميــة يف ســورية وحتــديثها باســتمرار، وإنشــاء شــبكات معرفيــة تــربط بــني املؤسســات واخلــرباء يف االختصاصــات املتنوعــة، 
 .وتوسيع وتطوير شبكة وطنية حاسوبية للبحث العلمي والتطوير التقاين



  ــة ــةالبحــوث التطويري لالســتفادة املثلــى مــن هــذه البحــوث البــد مــن توثيــق الصــلة بــني البحــوث  :والمواضــيع البحثي
التطبيقيــة وقطاعــات اإلنتــاج واخلــدمات مبــا يلــيب احتياجــات هــذه القطاعــات، والتفاعــل بــني أضــالع املثلــث الــذهيب للتقــدم 

التقانــات املوطنــة بالشــكل األمثــل والعمــل علــى التكنولــوجي وهــي التعلــيم والبحــوث والتطــوير واالبتكــار، وتعمــيم واســتثمار 
  .لمي والتطويرواملتوسطة على استثمار خمرجات البحث الع حماكاة وتطوير مناذج منها، وحتفيز املؤسسات الصغرية

اهليئات واملراكـز العلميـة ، منظومة التعليم العايل والبحث والعلمي(وهي :منظومة العلوم والتقانة واالبتكار في سورية  - 4
 ).املنشورات العلمية احملكمة دولياً ، و براءات االخرتاع، املؤسسات الوسيطة والداعمة، البحثية

ــا هــذا القطــاع تم التعــرف علــى نقــاط القــوة الــيت يتمــن خــالل حتليــل الواقــع الــراهن  يــ :تحليــل الواقــع الــراهن - 5 متــع 
 :، وفيما يلي عرض هلاه إضافة إىل الفرص املتاحة أمامهومواطن الضعف في

  :نقاط القوة. 5/1
  ًوجود العديد من اهليئات واملراكز البحثية املستقلة مالياً وإداريا. 
 سعة انتشار املؤسسات التعليمية العامة واخلاصة وتنوع االختصاصات فيها. 
 ازديــاد نســيب يف عــدد املنتســبني إىل اجلامعــات واخنفــاض و اتذة املتخصصــني مــن جامعــات مرموقــة، تــوفر عــدد مــن االســ

 .نسيب يف تكلفة التعليم اجلامعي
 توفر موارد ذاتية جيدة للجامعات العامة واخلاصةص على االستثمار يف قطاع التعليم، إىل جانب إقبال القطاع اخلا. 
  ،وجود قاعدة جيدة من البنية التحتية يف بعض القطاعاتباإلضافة إىل توفر موارد بشرية مؤهلة. 
  :نقاط الضعف .5/2
  ضـــعف البيئـــة ع القـــدرات املتاحـــة قيـــد االســـتثمار، باإلضـــافة إىل اإلســـرتاتيجية وختطـــيط السياســـات لوضـــغيـــاب الرؤيـــة

 .واالبتكار التمكينية لتنمية العلوم والتقانة
 اخنفاض دخل العاملني يف جمال البحث العلمي مقارنة مع دول اجلوار. 
  قـــدماً يف عمليـــة  ة أدارة القطـــاع احلكـــومي علـــى الســـرياخنفـــاض احملتـــوى التقـــاين يف البيئـــة الصـــناعية احملليـــة وعـــدم مبـــادر

 .اتساع الفجوة وضعف الثقة بني قطاع البحث العلمي والقطاعات االقتصادية واالجتماعيةو التحديث التقاين، 
 يق بـني ضعف التنسيق بـني الـوزارات واجلهـات املعنيـة لتوليـد العـرض والطلـب يف قطـاع البحـث العلمـي، وضـعف التنسـ

عـــدم و   ة للبحـــث العلمـــي والتطـــوير التقـــاينضـــعف املـــوارد العامـــة واخلاصـــة املخصصـــاهليئـــات واملراكـــز البحثيـــة، إىل جانـــب 
 .اهتمام القطاع اخلاص بالبحث العلمي والتطوير التقاين بشكل كافٍ 

 ر املهارات والتقاناتتدين املهارات والتخلف التقين يف املؤسسات اإلنتاجية، وغياب االستثمار املطلوب لتطوي. 
  بنيــة حتتيــة غــري وافيــة لتقانــة االتصــاالت واملعلومــات، وضــعف يف االتصــاالت، والتشــبيك احمللــي والــبطء بتطــوير البنيــة

 .التحتية التقانية
 ا خفـــض حـــوافز التطـــوير هيكليـــة األجـــور جامـــدة وغـــري متمـــايزة بشـــكل حيفـــز علـــى تطـــوير املهـــارات وإتقـــان العلـــم، ممـــ

 .نقص املوارد البشرية املاهرة يف العديد من التخصصات التقانية اجلديدة وتقادم املهارات القائمةباإلضافة إىل واالبتكار، 
  :الفرص المتاحة .5/3



 وجود رأمسال بشري فيت قادر على مواكبة التقدم العلمي والتقاين. 
 الشـــراكة بـــني القطـــاع العـــام واخلـــاص  اعتمـــاد مبـــدأو  ،الولـــوج إىل أســـواق جديـــدة يف الشـــرق األوســـط واالحتـــاد األورويب

 .واألهلي
 الثورة اهلائلة يف تقنيات وتدفق املعلومات وبناء جسور التواصل الذي أتاحته العوملة. 
 وية والطاقةانوجود سوق حملي واعد لالستثمار بالتقانات العالية مثل املعلوماتية والتقانة احليوية والتقانة الن. 
 ي والتطــوير التقــاين يف اجلامعــات واملؤسســات البحثيــة األخــرى والــربط مــع املؤسســات وجــود توجــه لــدعم البحــث العلمــ

تبلور قناعة لدى قطاعات اإلنتاج واخلدمات بأمهية العلم والتقانة واالبتكار وسعيها العتماد أساليب و ، اإلنتاجية واخلدمية
 .الرتقية التقانية ورفع مهارات اليد العاملة

املـوارد املائيـة، تقانـة املعلومـات  الزراعـة،: (حددت اخلطـة مثانيـة قطاعـات ذات أولويـة هـي:األولويةالقطاعات ذات  .6/3
بنــاء القــدرات البشــرية /، ويتضــمن القطــاع األخــري)واالتصــاالت، الطاقــة الصــناعية، البيئــة، الصــحة، بنــاء القــدرات التمكينيــة

  :ت كل قطاعوفيما يلي وصف موجز حليثيا/ والتطوير االداري والقانوين

 ميكن تطوير هذا القطاع من خالل العمل ضمن حماور حبثية حمددة من أمهها :قطاع الزراعة:  
 .حتسني كفاءة استخدام املستلزمات واملدخالت الزراعية  -      
 .حتديد وتطوير املعادالت السمادية املتوازنة لكافة احملاصيل يف الظروف الطبيعية -
 .صيانة الرتبة ومكافحة التصحر وتنمية الغابات واحلراج واملراعي -
 .التحسني الوراثي وحتسني االنتاجية والنوعية وتكامل االنتاج احليواين والنبايت -
 .رعاية احليوان ونظم االنتاج متضمناً فيزيولوجيا التناسل واالدرار والتغذية والصحة -

 

 ن خالل العمل ضمن حماور حبثية حمددة، من أمههاميكن تطوير هذا القطاع م: قطاع الصناعة:  
 .تطوير العالقة بني الصناعة ومنظومة البحث العلمي -
 .تطوير نظم وإدارة االنتاج ودعم التكامل التقاين للصناعات السورية -
 .تطوير طيف الصناعات السورية حسب متطلبات السوق احمللية واإلقليمية والدولية -
 اقرتاح حبوث ضمن احملاور البحثية التاليةوقد جرى  :قطاع الطاقة:  
ا على مستوى قطاعات االستهالك  -  .واإلنتاجترشيد وحفظ الطاقة وحتسني كفاء
ا -  .الطاقات املتجددة وتطبيقا
ا -  .سياسات الطاقة والتشريعات املرتبطة 
 .التوازن بني استهالك الطاقة واألثر البيئي هلا -
 ملزيد من البحوث العلمية يف احملاور التالية حيتاج القطاع الصحي: قطاع الصحة:  
 .حبوث طبية حيوية، سريرية ووبائية -
 .حبوث دوائية -



 .حبوث اجتماعية طبية وسلوكية، وحبوث عمليات األنظمة الصحية -
 ملواجهة التحديات يف هذا القطاع، البد من تعزيز البحث العلمي يف احملاور التالية :قطاع الموارد المائية:  
 .التغريات املناخية على املوارد املائيةتأثري  -
 .حتديد مكونات امليزان املائي لألحواض املائية السطحية واجلوفية -
 .محاية املوارد املائية -
 .توطني تقانات حديثة يف عدة جماالت مائية -
 ميكــن تطــوير هــذا القطــاع مــن خــالل العمــل ضــمن حمــاور حبثيــة حمــددة، :قطــاع تقانــة المعلومــات واالتصــاالت 

  :أمهها
ا -  .بنية الشبكات احلاسوبية وأمنها وتطبيقا
 .صناعة الربجميات، متضمنة األمتتة والنمذجة ونظم التواصل والتطبيقات الذكية وغريها -
 .احملتوى الرقمي والتطوير على الويب وعلوم الفضاء واالستشعار عن بعد -
 احملـاور البحثيـة الـيت ميكـن العمـل ضـمنها لتطـوير من أهـم  :بناء القدرات البشرية/قطاع بناء القدرات التمكينية

  .هذا القطاع
 .تطوير مؤسسات بناء القدرات البشرية -
 .تطوير البيئة التعليمية -
 .والربط بني اخلطط اخلمسية وخمرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل/التكيف مع -
 .تطوير منظومة التدريب -
 البـــد مـــن تعزيـــز البحـــث العلمـــي املتقـــدم وتطـــوير  :والقـــانونيالتطـــوير االداري /قطـــاع بنـــاء القـــدرات التمكينيـــة

الدراسـات يف خمتلــف اجملـاالت القانونيــة واإلداريـة مبــا ينسـجم مــع البيئـة الســورية وبشـكل خــاص يف احملـاور البحثيــة 
  :التالية

 .حتديث القوانني وتطويرها -
مبــا فيهــا القيــادات اإلداريــة والبــىن التنظيميــة ( إدارة رأس املــال البشــري واســتثماره وتطــوير اهلياكــل واألنظمــة اإلداريــة -

 ).وأساليب وأدوات اإلدارة
 .تطوير األنظمة والتشريعات ملختلف القطاعات -
 لتطوير هذا القطاع البد من العمل على احملاور البحثية التالية :قطاع البيئة:  
 .سالمة اهلواء واملياه -
 .محاية التنوع احليوي -
 .)نها النفايات الطبيةوم(إدارة النفايات الصلبة  -
  .سالمة األراضي ومواجهة التغريات املناخية -


