فى ختام فعاليات املؤمتر العلمى اخلامس جلامعة عني شمس  ،فإنه ملن
دواعي سرورنا أن نتقدم للجميع بخالصة توصيات هذا املؤمتر والتى ممتثل
نتاجا للمداوالت واملناقشات املستفيضة بني الكوكبة املتميزة من أهم
العلماء واخلبراء وكبار املفكرين من ذوى اإلسهامات العلمية املتميزة
املشهود لها على املستوى القومى والعاملى والذين أثروا هذا املؤمتر بعلمهم
وفكرهم ورؤاهم ،والتى سوف متثل خارطة عمل توجه اجلامعة لترتفع
بواقعها إلى مستوى طموحات أبناء هذا الوطن احلبيب .وتتلخص توصيات
املؤمتر في التأكيد على األهمية البالغة لتحقيق ما يلى-:

 .1يجب أن تتبنى الدولة سياسة واسترايجية واضحة للتعامل مع مصر
على أنها ستة أقاليم اقتصادية متكاملة ،بحيث يكون لكل أقليم
خصوصية فى أساليب التمويل والنشاط االقتصادى ،ويستدعى ذلك
ضرورة إعادة النظر فى قانون احملليات.
 .2حتمية وجود قانون جديد لالستثمار يتجاوز املعوقات احلالية التى حتد
من فرص االستثمار احلقيقيى داخل مصر.

 .3البحث عن بدائل وأساليب غير تقليدية لتقليل الدين العام  ،ولعل من
أهم هذه البدائل إعداد دراسات جدوى للمشروعات القومية الكبرى (12
مشروعا)  ،واجتذاب البنوك لتمويل هذه املشروعات كشركاء أصحاب
أسهم  ،بدال من أعباء االقتراض وخدمة الدين.
 .4اتباع أساليب غير تقليدية لتمويل املشروعات من خالل أسلوب
السندات اإليرادية،،،،،وغيره.

 .5ضرورة إنشاء مجلس قومى أعلى للعلوم واالبتكار ،وتفعيل أنشطة
الكيانات التى تعمل فى هذا اإلطار.
 .6يجب أن يحدث تغييرا فى النموذج الفكرى املوجه للجامعة ،بحيث
تتمثل رسالته فى نقل العلم واملعرفة للجميع ،وضرورة قياس مدى فاعلية
هذا النقل.
 .7األهمية البالغة لوضع منوذج تنموى يتسق وظروف وأوضاع مصر
التنموية واالقتصادية ،واالجتماعية ،والسياسية...،ومن أهم متطلبات هذا
النموذج تطوير التعليم ،وبناء القدرات العلمية والتكنولوجية ،وتغيير
الثقافة اجملتمعية.

 .8التوسع فى إنشاء اجملموعات البحثية التخصصية ،research clusters
والتى متثل مناذج وطنية مصغرة لالبتكار.
 .9ضرورة إنشاء مرصد لتتبع ظاهرة هجرة العقول املصرية ،brain drain
ووضع وتنفيذ اآلليات الالزمة لالستفادة منهم فى دعم حركة التنمية
الوطنية.
 .10إنشاء كيان مؤسسى( ليس بالضرورة أن يكون وزارة) ليضع سياسات
واستراتيجيات تنفيذية لتنمية ودعم املشروعات الصغيرة ومتناهية
الصغر ،وذلك من خالل دراسة جتارب الدول الناجحة فى هذا اجملال ،ومحاولة
تطويعها مبا يتناسب مع السياق املصرى وأوضاعه االقتصادية.

-11أهمية وضع آليات لتعزيز أوجه التعاون مع إفريقيا ،ذلك ألن مستقبل
مصر في إفريقيا ،ومستقبل إفريقيا في مصر ،وضرورة وضع آليات للعمل
املشترك في كافة اجملاالت علي نحو يلبي املصالح املشتركة.
 .12استحداث برامج بينية ومتعددة التخصصات تطبيقية جديدة فى
الدراسات العليا.
 .13إيجاد آليات أكثر فاعلية لتحفيز البحث العلمي ودعم النشر وتوفير
قنواته للباحثني ،مع ضرورة االهتمام بالفرق البحثية .
 .14وضع األنظمة واللوائح اخلاصة التى تكفل االستفادة من العلماء
املهاجرين في نقل وتطوير املعرفة والتكنولوجيا وتوطينها وتوجيهها
لقضايا التنمية الوطنية.

 .15إصدار قانون لدعم االبتكار لتنظيم العالقات البينية بني مؤسسات
التعليم العالى والبحث العلمى من جهة ،والقطاع الصناعي والتجارى
واالقتصادى واخلدمى والتنموى من جهة أخرى .
 .16إعداد استراتيجية تستهدف االستفادة من علماء مصر باخلارج فى
دعم مستقبلها .
- .17بناء شبكات لنقل املعرفة والتكنواوجيا ،والتي تتضمن باحثني
وأكادمييني ومستثمرين على أسس تشريعية وقانونية وعلمية وتنظيمية
حتكم حركتها وتطورها.

 .18األهمية البالغة لإلدارة احلديثة لنظام اللوجستيات في اجملال الصحى.
 .19ضرورة إيالء اهتمام كبير باألنظمة العاملية املتعلّقة بالتطبيب عن بمعد،
وتوفير كافة مقوماتها.
 .20إنشاء أرشيف وطنى لتجميع وتبويب وتوثيق التراث املصرى.
 .21عقد مهرجان ثقافى وطنى ودولى سنوى يبرز كافة أشكال التراث
الثقافى وكافة اجلهود اخلاصة به.
 .22ضرورة االهتمام بالتوسع فى إنتاج الطاقة املتجددة والبديلة.
.32األهمية البالغة لتطوير التعليم بكافة مستوياته من خالل التطوير
الشامل للمنظومة التعليمية والتى يجب التعامل معها على أنها كيان
منظومى ال ميكن تطوير أحد مكوناتها إال من خالل تطوير باقى مكونات
املنظومة فى نفس االجتاه .

 .24يجب أن تكون الثقافة واإلعالم محوراً مركزياً فى استراتيجية الدولة.

 .25ضرورة تفعيل دور اجمللس األعلى للصحة وألذرعة باحملافظات لتنظيم
والتنسيق التكاملى بني مختلف اجلهود واخلطط اخلاصة بكافة اجلهات ذات
الصلة.

ونرجو أنً ال تنتهي أعمال هذا املؤمتر بانتهاء أيامه ،واحلرص على متابعة ما جاء فيه
من إرشادات وتوصيات وخالصة جتارب لتصبح منهجاً حقيقياً للعمل في الفترة
القادمة .وأننى أعبر عن ثقتي الكاملة في أنه  -بفضل جهودكم جميعاً  -سوف
تستمر اجلامعة على املسار الصحيح .
وختاما أتقدم حلضراتكم جميعا بخالص الشكر والعرفان باألصالة عن نفسي وعن
جامعة عني شمس لكل من قدم جهودا طيبة ورعاية كرمية إلجناح أعمال هذا املؤمتر.
وأدعو اهلل أن يوفّقَ نا جميعاً لنكو ًَن قادرين دوماً على خدمة اجلامعة ،وحتقيق أهدافها ،
ق َ مسيرتِها حتى تظلً جامعة عني شمس دائماً وأبداً
النجاح والتقدم رفي ً
ًَ
وأن يجعلًَ
تفخر م بها الدولة ،ويعت ًز ّ بها كلً أبنا ًِء الوطن .
ً
اجلامع مًة التي
وأشكركمًجميعاًعلىًحضوركمًواهتمامكم
والسالمًعليكمًورحمةًاهللًً،،،

