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 ةـمقدم

لتكنولوجيا عمالً بقرار لسكوا اإلمركز  سكوا(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلأنشأت  -1
لبناء قدرات الدول األعضاء في  ،2010تموز/يوليو  20الصادر في  2010/5المجلس االقتصادي واالجتماعي 

م االبتكار؛ وتطوير التكنولوجيا المناسبة ونقلها وتكييفها وتطبيقها؛ وتحسين اإلطار ظُ تطوير وإدارة التكنولوجيا ونُ 
عات االقتصادية الرئيسية. القانوني والتجاري لنقل التكنولوجيا، وزيادة المعرفة العلمية والتكنولوجية في القطا

في الجمعية العلمية الملكية. ويتلقى المركز الدعم من الجمعية  ،ويستضيف األردن مركز اإلسكوا للتكنولوجيا
 ومن المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا في األردن.

سيما خطة  ويلتزم المركز بمساعدة الدول األعضاء في اإلسكوا على تنفيذ أطر السياسات العالمية، وال -2
والتكنولوجيا  العلوموأهداف التنمية المستدامة، من خالل تطوير قدراتها في مجاالت  2030التنمية المستدامة لعام 

األبعاد الثالثة تنفيذ " على 19-، أثّرت التحديات التي نجمت عن جائحة "كوفيد2020واالبتكار. وفي أوائل عام 
المركز في تكييف مشاريعه  وشرعللتنمية المستدامة، وهي االجتماعية واالقتصادية والبيئية، بكافة جوانبها. 

استجابة لتلك التحديات، مما أدى إلى تغيير طريقة عمله وتحويل التركيز إلى وضع حلول عمليّة للتغلب على 
 التحديات. تلك

لتكنولوجيا منذ الدورة الثانية للجنة اإلسكوا لالتي اضطلع بها مركز وتستعرض هذه الوثيقة األنشطة  -3
. وتضمن برنامج عمل 2019آذار/مارس  21و 20التكنولوجيا من أجل التنمية، التي ُعقدت في بيروت يوَمي 

 اإلنجازات المتوقعة التالية: 2020و 2019المركز للعامين 

 هاوالتكنولوجيا واالبتكار، وتطوير التكنولوجيا، ونقل العلومالوطنية في مجال  الطريق خارطة رسم )أ(
 للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة؛

والقدرات والتعاون اإلقليمي في مجال التكنولوجيا، بوصف ذلك أساسياً لتنفيذ خطة  ةتحسين المعرف )ب(
 ؛2030عام 

التفاعلية في مجالي  العرب، من خالل تطوير المهارات واألدوات والنساءتمكين الشباب  )ج(
 ؛التكنولوجيا وريادة األعمال

والصغيرة والمتوسطة في المنطقة  المتناهية الصغروضع إطار عملي لتحسين قدرات المؤسسات  )د(
العربية، لتمكينها من تخطيط أعمالها وإدارتها وتوسيع نطاقها، وتحقيق االستدامة المالية؛ وبناء قدرة الدول 

 .رياديي األعمالنفيذ البرامج والخدمات التي تلبي احتياجات األعضاء على تصميم وت

بالعديد من األنشطة لتحقيق اإلنجازات المتوقعة، اشتملت على  2020-2019واضطلع المركز في الفترة  -4
إعداد دراسات وتقارير فنية ومشاريع. وتتناول هذه الوثيقة الخدمات على و ،عقد اجتماعات للخبراء وورش عمل

من الدول األعضاء ومن الهيئات المقّدمة طلبات الة التي قدّمها المجلس في الفترة نفسها، بناًء على االستشاري
 الشريكة الوطنية واإلقليمية والدولية.

https://undocs.org/ar/E/2010/INF/2/Add.1


E/ESCWA/C.8/2021/5 

 
-4- 

 

والتوصيات الرئيسية بشأن وضع  ،أيضاً االجتماعات الدورية للجنة الفنية للمركزهذه الوثيقة تناول تو -5
. ويتضمن المرفق قائمة 2021في اجتماعه التاسع في شباط/فبراير ته لس إداررفَع إلى مجالتي ستُ وبرامج عمله 

 .2021-2018بأعضاء مجلس إدارة المركز للفترة 

 المركز منذ الدورة الثانية التي اضطلع بها نشطة األ -أوالا 
 للجنة التكنولوجيا من أجل التنمية

بعدة أنشطة في مجاالت تطوير التكنولوجيا ، اضطلع مركز اإلسكوا للتكنولوجيا 2020-2019خالل الفترة  -6
ونقلها؛ والتنمية الخضراء واستخدام الموارد المستدامة؛ وتعزيز التعاون اإلقليمي في البحث والتطوير واالبتكار؛ 

والصغيرة والمتوسطة،  ية الصغرهالمتناإضافة إلى معالجة القضايا والتحديات الفنية التي تواجه المؤسسات 
على التنمية المستدامة والنمو االقتصادي.  19-الشباب، وتمكين المرأة؛ والتصدي ألثر جائحة كوفيدوتوظيف 

تزال  العمل التدريبية والمشاريع الرئيسية التي نفّذها المركز أو التي ال وورشوتلخص األقسام التالية االجتماعات 
 .عنه طور التنفيذ، إضافة إلى المنشورات الرئيسية الصادرةفي 

 والتكنولوجيا واالبتكار،  رسم خارطة الطريق الوطنية للعلوم -ألف
 التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامةونقل وتطوير 

 االجتماعات 

ً لفريق الخبراء حول قَ عَ  -7 االبتكار التكنولوجي وريادة األعمال ودور مجمعات العلوم د المركز اجتماعا
تشرين  28إلى  26ان في الفترة من م  ، وذلك في عوالتكنولوجيا في التنمية المستدامة في الدول العربية

م اإليكولوجية لالبتكار وريادة األعمال في ظُ الفجوات في النُ  ردم. وكان الهدف من االجتماع 2019الثاني/نوفمبر 
المنطقة العربية على صعيد السياسات وعلى الصعيد العملي؛ وتحديد دور المكاتب الوطنية لنقل التكنولوجيا 

األعمال في مجال التكنولوجيا  روادريادة األعمال. وركز االجتماع على بيئة ومجمعات العلوم والتكنولوجيا في 
وخلق الوظائف  تسويق المعرفةالتكنولوجيا في نقل التنمية المستدامة، ودور مكاتب  ودورهم في تحقيق

 بها. المتعلقة

قد الذي عُ  ،كاديميا بالصناعةلفريق العمل العربي لربط األ االجتماع الثالثشارك المركز في تنظيم  -8
، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين. وهدف االجتماع 2020حزيران/يونيو  23افتراضياً في 

إلى تعزيز الصناعة العربية المتقّدمة تكنولوجياً، من خالل تعزيز التعاون العربي في مجاالت البحث العلمي 
الفجوات بين البحث  لردمعلى تطوير أدوات وآليات التفاعل االجتماع  والتطوير التكنولوجي واالبتكار. ورّكز

، والتأكيد على الصناعةالجامعات وصناعة، ومعالجة التحديات الرئيسية التي تواجه الشراكات بين الالعلمي و
. ومن التوصيات الرئيسية لالجتماع الطلب من 19-أهمية هذه الشراكات في التغلب على آثار جائحة كوفيد

المنصة في إنشاء سكوا للتكنولوجيا لمركز اإلتقديم الدعم والتعاون  في العربية واإلقليمية المشاِركةالمنظمات 
عرضها في االجتماع، وذلك من خالل  تموالصغيرة والمتوسطة التي  المتناهية الصغر ؤسساتللملكترونية اإل

 والتي لكترونيةاإل المنصةمية إلى إنشاء تلك توفير الخبراء والباحثين الالزمين للتعاون مع المركز في الجهود الرا
ً أتضم   .العربية المنطقة في الشباب عمالاأل ورواد المرأة لتمكين الالزمة دواتاأل يضا

https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://151.80.15.123/aidmo-rd-events.html
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شعار تعزيز  الملتقى العربي التاسع للصناعات الصغيرة والمتوسطة، تحتفي تنظيم  المركزشارك  -9
، مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين والمكتب المغربي اإلبداع واالبتكار للرفع من التنافسية الصناعية

ً في -للملكية الصناعية والتجارية وغرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس تشرين  25مكناس، وذلك افتراضيا
دولة عربية. وناقش ممثلو الوكاالت اإلقليمية والدولية  ةست عشر. وحضر اللقاء ممثلون عن 2020الثاني/نوفمبر 

عض بكما تم عرض دور االبتكار وريادة األعمال في تعزيز القدرة التنافسية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، 
 .دراسات حالة من عدد من الدول العربية

حول موضوع  اع الذي عقدخالل االجتم، عرض المركز أعماله 2020تشرين الثاني/نوفمبر  17وفي  -10
اإلنجازات والفرص  –والتكنولوجيا واالبتكار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة  لعلومارطة طريق لخوضع ا"

على النتائج األولية  االجتماع. ورّكز الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة لألمم المتحدة هامشعلى الجديدة"، 
 للعلومامج التجريبي العالمي كجزء من البرن ،لوضع الصيغة النهائية لخرائط طريق تجريبية المستقبليةوالخطوات 

مقترحات وأفكار لتوسيع  العرضوقدم المركز خالل . أهداف التنمية المستدامة لتحقيقوالتكنولوجيا واالبتكار 
نطاق البرنامج التجريبي العالمي ليشمل المنطقة العربية في إطار المبادرة الجديدة "الشراكة في العمل". ثم انضم 

والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض أهداف التنمية  العلومطريق  بخارطةالمعني مل والعاالمركز إلى الفريق 
جتماعات الفي ا بفاعلية، وشارك مم المتحدةفي األ إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية والتابعالمستدامة 
 إلى المنطقة العربية.العامل نقل الخبرات الدولية للفريق  بهدفشهرية 

المنتدى المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وشركاء آخرين، في تنظيم " بالتعاون مع المركز نظم -11
" تحت شعار "تنمية القدرات اإلحصائية العربية في الثالث للمعلومات واإلحصاءات الصناعية في البلدان العربية

ً قد الرقمية"، الذي عُ ضوء الثورة  تنمية  دى مناقشةتوتم خالل المن. 2020كانون األول/ديسمبر  7في  افتراضيا
القدرات المهنية والتكنولوجية في مجال إنتاج البيانات اإلحصائية وجمعها وتحليلها، ورفع مستوى الوعي بالفرص 

 في البلدان العربية. المتاحة لالستفادة من البيانات الضخمة في تحقيق التنمية المستدامة

 ورش العمل والدورات التدريبية 

ورشة عمل إقليمية حول حقوق الملكية الفكرية في مجال البحوث الزراعية واالبتكار وأثرها م المركز نظ   -12
، بالتعاون مع اتحاد 2019األول/ديسمبر  كانون 15و 14ان، يوَمي في عم   على التنمية االقتصادية واالجتماعية

في الجمعية العلمية  عمالومتنزه األ (AARINENA) فريقياأدنى وشمال مؤسسات البحوث الزراعية في الشرق األ
. وهدفت ورشة العمل إلى بناء القدرات في إدارة وحقوق الملكية الفكرية في السياسات العالمية  (iPARK)الملكية

في مجال الزراعة، وتوفير وسائل وقنوات شفافة لتيسير نقل التكنولوجيا والمعرفة إلى الصناعة للبحث واالبتكار 
سيما في القطاعين  أهمية الملكية الفكرية في تعزيز التنمية االقتصادية، والورشة العمل األعمال. وأبرزت قطاع و

االبتكار لنهوض بوالفرص المتاحة لالتحديات التي تواجه المبتكرين الزراعيين  ووضحتالصناعي والزراعي، 
توصيات االجتماع الثامن لمجلس إدارة مركز اإلسكوا  حدىإعلى  ناءً بورشة العمل  متنُظِّ اإلقليمي. وقد 
أعضاء المجلس )تونس عدد من ، حيث طلب 2018تشرين الثاني/نوفمبر  15ان في قد في عم  عُ الذي للتكنولوجيا، 

 حول إدارة الملكية الفكرية وتأثيرها على التنمية االجتماعية واالقتصادية. مان وليبيا( تنظيم ورشة عملوعُ 

http://151.80.15.123/aidmo-id-events.html
http://151.80.15.123/aidmo-id-events.html
https://sdgs.un.org/events/un75th-ga-side-event-sti-sdgs-roadmaps-science-technology-and-innovation-roadmaps-sdgs
https://sdgs.un.org/events/un75th-ga-side-event-sti-sdgs-roadmaps-science-technology-and-innovation-roadmaps-sdgs
https://sdgs.un.org/events/un75th-ga-side-event-sti-sdgs-roadmaps-science-technology-and-innovation-roadmaps-sdgs
https://aidmo.org/aidmo-iid-events.html
https://aidmo.org/aidmo-iid-events.html
https://aidmo.org/aidmo-iid-events.html
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1
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 التقارير والدراسات 

 كيفية استخدام البث الصوتي عبربعنوان " تكنولوجيا تطبيقية عن كتيبالمركز عن ، صدر 2020في عام  -13
المتحدة لتكنولوجيا المعلومات  ممبالشراكة مع مكتب األ ،"لة إلنتاج اإلذاعة المجتمعيةاإلنترنت وتطبيقات المراسَ 

كيفية استخدام برمجيات السلع  الكتيبواالتصاالت، وبالتنسيق الوثيق مع منظمة الصحة العالمية. ويشرح 
لتمكين أفراد المجتمع من تشغيل محطة إذاعية تعمل  لةواألجهزة والبث الصوتي عبر اإلنترنت وتطبيقات المراسَ 

 على اإلنترنت بكلفة منخفضة خالل الجائحة.

 العلوم، ولمساعدة الدول األعضاء في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خالل 2020وفي نهاية عام  -14
تماعية في األمم المتحدة، بترجمة والتكنولوجيا واالبتكار، قام المركز، بالتعاون مع إدارة الشؤون االقتصادية واالج

بشأن خرائط طريق العلم والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض  آلية تيسير التكنولوجياالوثائق الثالث التالية التي أعدتها 
من أجل رسم والتكنولوجيا واالبتكار  العلومبشأن تنفيذ  أهداف التنمية المستدامة إلى اللغة العربية: مذكرة تنفيذية

خرائط الطريق المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة؛ وكتاب إرشادي حول العلم والتكنولوجيا واالبتكار من أجل 
رسم خرائط الطريق المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة؛ وتقرير مرحلي عن البرنامج التجريبي العالمي بشأن 

والتكنولوجيا واالبتكار من أجل رسم خرائط الطريق المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة. وستُنشر هذه  لومالع
 .2021الوثائق على الموقع اإللكتروني إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في عام 

 المشاريع 

وبالتعاون الوثيق مع منظمة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، مم المتحدة لاألبالشراكة مع مكتب  -15
" مبادرة رّد الجميلألجهزة الهاتف النقال بعنوان " يالعالمية، قام المركز بتصميم وبناء نموذج تطبيق الصحة

(Pay-It-Forward).  ُالختبارات اعدد ، بهدف زيادة فراداألالتبرعات بين  ستخدم لتقديموهذا التطبيق هو ابتكار ي
م مِّ . وقد صُ االختبارات تكاليف توفير يستطيعون وال كالميدياالسيالن وال مراضأصابة بشخاص المعرضين لإللأل

ً اقدت عُ واإلنسان ل حوتمحورت ثالث ورش عمل للتصميم على امتداد النموذج األولي   28و 26يوَمي  فتراضيا
. ونُفّذ هذا النموذج على المستوى الميداني في مرافق االختبار في 2020أيلول/سبتمبر  2آب/أغسطس وفي 

 تنفيذه محلياً. بهدفُطرية مكاتب األمم المتحدة القُ  عبرم إلى السلطات الصحية في الدول األعضاء الصين، وسيقد  

القة بين العلم والسياسات لدعم خطة عام "توسيع العحول م المركز اقتراح مشروع ، قد  2020وفي عام  -16
تبلغ من حساب األمم المتحدة للتنمية. ولتمويل المشروع وحصل على موافقة مبدئية  في المنطقة العربية"، 2030

في  ذ في األردن ولبنان ومصر، ثم. وسينف  (2023-2021)ألف دوالر لثالث سنوات  549 هذا المشروعميزانية 
تونس والسودان. والشركاء المتعاونون هم المنظمة العالمية للملكية الفكرية، واالتحاد الدولي لالتصاالت، ومكتب 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف(، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي. 

 جميع وثائق إدارة المشروع وخطة تنفيذه. إعدادالمركز تولى وفي ضوء الموافقة األولية، 

المركز مذكرة مفاهيمية بعنوان "استمرار: خارطة الطريق المتعددة  ، أعد  2021في كانون الثاني/يناير و -17
للحصول على تمويل  م بطلب  م والتكنولوجيا واالبتكار في المنطقة العربية"، وتقد  واألساليب لريادة األعمال والعل

قدرة الدول  كما سيعمل على بناءج المشروع أدوات معرفية، ستئماني للسالم والتنمية. وسينتِ من الصندوق اال
 م والتكنولوجيا واالبتكار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.واألعضاء على تصميم وتنفيذ خرائط الطريق المتعلقة بالعل

https://ideas.unite.un.org/reboothealth/Page/internetradio
https://ideas.unite.un.org/reboothealth/Page/internetradio
https://ideas.unite.un.org/reboothealth/Page/internetradio
https://ideas.unite.un.org/reboothealth/Page/internetradio
https://sustainabledevelopment.un.org/tfm
https://sustainabledevelopment.un.org/tfm
https://ideas.unite.un.org/reboothealth/Page/PIFprototype
https://ideas.unite.un.org/reboothealth/Page/PIFprototype
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 وجيا، تحسين المعرفة والقدرات والتعاون اإلقليمي في مجال التكنول -باء
 2030تنفيذ خطة عام  في التكنولوجيا ودور

 االجتماعات 

االستثمارات في التكنولوجيا الخضراء والوصول إلى التمويل م المركز اجتماع فريق خبراء حول نظ   -18
، بالتعاون مع مركز 2019ار/مارس آذ 6إلى  4، وذلك في بيروت في الفترة من المستدام في المنطقة العربية

وشبكة تكنولوجيا المناخ والمجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان، لمناقشة نشر تكنولوجيا المناخ الخضراء 
والحصول على التمويل كوسيلة ضرورية للتنفيذ من أجل تسريع تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية وتنفيذ 

ر االجتماع حول المواضيع الرئيسية التالية: تحديات وفرص نقل وتكييف المساهمات المحددة وطنياً. وتمحو
التكنولوجيا الخضراء في المنطقة العربية: أولويات التكنولوجيا الخضراء؛ االستثمارات؛ التحديات التي تواجه 

وغير المالية ؛ التنسيق من أجل تعبئة الموارد المالية التكنولوجيا تطبيقوالخاصة؛ نشر وضاع ذات األالبلدان 
 الوطنية واإلقليمية والدولية لتحقيق األهداف المناخية.

التكنولوجيا الخضراء وتكييفها واالستثمار الالزم لتنفيذ  نقلشأن فريق خبراء بلم المركز اجتماعاً ونظ   -19
 31إلى  29ان في الفترة من ، ُعقد في عم  من أهداف التنمية المستدامة: االستهالك واإلنتاج المستدامان 12الهدف 

قل األلبلدان لاألمم المتحدة للتكنولوجيا  وبنك، مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ، بالتعاون مع 2019تموز/يوليو 
االجتماع التعاون اإلقليمي في مجال نشر التكنولوجيات  نمواً، والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين. وشجع

من أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على التكنولوجيات الالزمة لقطاع الزراعة  12الخضراء لتحقيق الهدف 
جمة الناالصلبة وقطاع إدارة النفايات  ،ذلك قطاعا المياه والطاقة( في واألغذية )وعالقته بالقطاعات األخرى، بما

في المنطقة لدعم توفرها  عن النزاعات في المنطقة العربية. كما ناقش االجتماع االستثمارات الخضراء الالزم
 التحّول األخضر في هذين القطاعين.

م المركز معرضاً ولتعبئة الموارد بهدف تعزيز ونقل التكنولوجيات الخضراء المبتكرة وتوسيع نطاقها، نظ   -20
التكنولوجيا الخضراء وتكييفها واالستثمار الالزم لتنفيذ  نقل"شأن بفريق الخبراء جتماع تفاعلياً كحدث جانبي ال

 31إلى  29، الذي ُعقد في الفترة من "من أهداف التنمية المستدامة: االستهالك واإلنتاج المستدامان 12الهدف 
التي يمكن تطبيقها في الدول . وفي االجتماع، ُعرضت أمثلة على التكنولوجيات الخضراء 2019تموز/يوليو 
قدرات الجهات النهوض بهذا المعرض مع دور المركز في تنظيم تنفيذ هذا الهدف. وتماشى لمضي في األعضاء ل

الفاعلة في مجالَي االبتكار والتكنولوجيا في المنطقة العربية، وفي تباُدل الخبرات بين الدول األعضاء بشأن أفضل 
تكنولوجيا مبتكرة في مجالي  14شركة ومعهداً بحثياً  11مت ي هذا المعرض التفاعلي، قد  ل لتحقيق التنمية. وفبُ السُ 

 ن النزاعات.ع الناجمةالزراعة وإدارة النفايات الصلبة 

، الذي اجتماع المائدة المستديرة العربية السادس حول اإلنتاج واالستهالك المستداَمينوشارك المركز في  -21
تشرين األول/أكتوبر تحت عنوان "من خطط العمل إلى التنفيذ". وأّكد االجتماع  10و 9ُعقد في القاهرة يومي 

إنتاج مستداَمين في المنطقة، واستعرض حقيق استهالك ولتعلى ضرورة نقل التكنولوجيا الخضراء وتطويرها 
بشأن ضمان وجود  12سيما الهدف  التقدم الذي أحرزته البلدان العربية على مسار أهداف التنمية المستدامة، ال

 التكنولوجيات الخضراء في المنطقة العربية. واقعم المركز عرضاً عن أنماط استهالك وإنتاج مستدامة. وقد  

https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%8112
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%8112
http://web.cedare.org/sgp/events/2019/10/16/6th-arab-roundtable-on-sustainable-consumption-and-production/
http://web.cedare.org/sgp/events/2019/10/16/6th-arab-roundtable-on-sustainable-consumption-and-production/
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الدورة ، شارك المركز في تنظيم الجمعية العلمية الملكية ةرئيس، حسنالمية بنت وتحت رعاية األميرة س -22
كانون  19إلى  17ان في الفترة من قد في عم  ، الذي عُ السابعة للمنتدى العربي للبحث العلمي والتنمية المستدامة

، بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم )ألكسو(، ووزارة التعليم العالي 2019األول/ديسمبر 
والبحث العلمي األردنية. وكان الهدف من المنتدى بناء شراكات فعالة في قطاعي التعليم والبحث العلمي 

المواضيع الرئيسية للمنتدى الدور والقطاعات األخرى المعنية بالتنمية االقتصادية في المنطقة العربية. وشملت 
المحتمل للقطاع الخاص في دعم وتشجيع وتمويل أنشطة البحث العلمي في البلدان العربية؛ والبحث العلمي 
وارتباطه باألمن القومي؛ ونقل التكنولوجيا؛ واالبتكار وريادة األعمال للشباب والنساء. وشملت المواضيع أيضاً 

معرفة والبحوث االقتصادية، وندرة المياه في المنطقة العربية، وتجهيز األغذية، تحديات الفضاء الرقمي، وال
د المركز، بالتعاون مع قسم االبتكار قَ والحفاظ على البيئة، ومشاكل التلوث، والهجرة، وهجرة األدمغة العربية. وعَ 

لشباب والنساء". وناقش أجل امن  :واالبتكار وريادة األعمال "نقل التكنولوجيا بعنوانعمل في اإلسكوا، جلسة 
المشاركون الفرص التي يتيحها االبتكار ونقل التكنولوجيا وريادة األعمال للشباب والنساء، وعرضوا أدوار 

 سيما الجامعات والمنظمات الدولية. مختلف أصحاب المصلحة في تحفيز نقل التكنولوجيا واالبتكار، وال

دة لألغذية والزراعة )الفاو( واالتحاد الدولي لالتصاالت ووزارة م المركز الدعم لمنظمة األمم المتحوقد   -23
دور القطاع الخاص عبر تطبيق "زوم" بشأن " ندوةالبيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، في تنظيم 

 والتي، "19-لجائحة كوفيد ةالمدمر ثاراآلعانون من ار والتكنولوجيا لدعم صغار المالك الذين يفي استخدام االبتك
الضوء على دور القطاع الخاص في استخدام االبتكار الندوة . وسلطت 2020حزيران/يونيو  18في  تقدعُ 

والتكنولوجيا الخضراء، والدور المحتمل للشراكات بين القطاعين العام والخاص والتعاون اإلقليمي في الوصول 
م ممثل المركز عرضاً عن ف مع األزمات والكوارث والجائحة. وقد  وبناء قدرتهم على التكي   صغار المالكإلى 

بالتكنولوجيا الزراعية في المنطقة العربية"، بيّن فيه النموذج  التسريعلة التكنولوجيا واالبتكار في موضوع "عج
 المتعلّق بنقل المعرفة والتكنولوجيا في مجال التكنولوجيات الخضراء.والجديد للمركز 

في المملكة العربية  واالتحاد الدولي لالتصاالت ووزارة البيئة والمياه والزراعةالفاو ودعم المركز منظمة  -24
دور السياسات العامة في دعم االبتكار من أجل تحقيق التحول عبر تطبيق "زوم" حول "ندوة السعودية في تنظيم 

تشرين  12قد في "، الذي عُ ريقياالمستدام في نظام األغذية الزراعية في منطقة الشرق األوسط وشمال أف
ل دون التحول الرقمي في قطاع الزراعة، حوُ . وناقش المشاركون التحديات الرئيسية التي تَ 2020الثاني/نوفمبر 

"خالصة  نبذة عنرض المركز مجاالت التعاون والدعم. وعَ بحثوا في واقترحوا خارطة طريق لتعزيز االبتكار، و
 على إعدادها.للتكنولوجيا اإلسكوا  يعمل مركزالتكنولوجيات الخضراء للزراعة المستدامة" التي 

األمن الغذائي في  تصورإعادة م المركز ومعهد غرب آسيا وشمال أفريقيا ندوة عبر اإلنترنت حول "ونظ   -25
. وناقش المشاركون 2020تشرين الثاني/نوفمبر  23قدت في عُ والتي "، 19-العربية بعد جائحة كوفيد المنطقة

والتقدم المحرز في  2020المواضيع الرئيسية الثالثة التالية: النتائج الرئيسية لتقرير التنمية العربية المستدامة 
من أهداف التنمية المستدامة؛  2ركيز على الهدف تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية في المنطقة العربية، مع الت

بجميع أبعاده في  2ومبادرات واعدة إلعادة التفكير في وضع الخطط وتنفيذ السياسات الرامية إلى تنفيذ الهدف 
في تعزيز االستدامة  ؛ ودور التكنولوجياللخطرالمعرضة و الضعيفةبالفئات سيما في ما يتعلق  المنطقة العربية، ال

حسن بن طالل )رئيس معهد غرب آسيا وشمال أفريقيا( المتحدث الوضمان التعافي من الجائحة. وكان األمير 
 الرئيسي في الندوة.

http://rasd.alecso.org/AR/AGENDA_RASD_2019.pdf
http://rasd.alecso.org/AR/AGENDA_RASD_2019.pdf
http://rasd.alecso.org/AR/AGENDA_RASD_2019.pdf
http://www.fao.org/neareast/events/detail/ar/c/1288036/
http://www.fao.org/neareast/events/detail/ar/c/1288036/
http://www.fao.org/neareast/events/detail/ar/c/1288036/
http://www.fao.org/neareast/events/detail/ar/c/1315644/
http://www.fao.org/neareast/events/detail/ar/c/1315644/
http://www.fao.org/neareast/events/detail/ar/c/1315644/
http://www.fao.org/neareast/events/detail/ar/c/1315644/
http://www.fao.org/neareast/events/detail/ar/c/1315644/
https://www.youtube.com/watch?v=6KIKCKJMttQ
https://www.youtube.com/watch?v=6KIKCKJMttQ
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اجتماع حول  تم عقدوبالتعاون مع إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي في جامعة الدول العربية،  -26
 من خالل شبكةل الشبكة العربية للعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة"، موضوع "تعزيز الشراكات لتفعي

البوابة اإللكترونية للشبكة العربية. طالق إاالجتماع  حيث تم خالل. 2020كانون األول/ديسمبر  3اإلنترنت في 
 األمانة الفنية للشبكة العربية.ووالمركز عضو فعّال في مجلس األمناء 

 الدورات التدريبيةورش العمل و 

ر المناخ واستدامة الموارد الطبيعية في اإلسكوا، ووزارة الزراعة األردنية، بالتعاون مع مجموعة تغي   -27
إعادة النظر في االستراتيجية الزراعية لألردن ورشة عمل لبناء القدرات حول موضوع "شارك المركز بتنظيم 

مسار . وتهدف ورشة العمل إلى توجيه 2020آذار/مارس  4و 3"، وذلك يومي ق أهداف التنمية المستدامةلتحقي
تجريبي النظري ومن المنظور التعميم أهداف التنمية المستدامة في سياسات الزراعة واألمن الغذائي في األردن، 

ً بعنوان "تعزيز التكنولوجيا صحاب المصلحة. وقد  أل الزراعية في السياق األردني"، قدم فيه م المركز عرضا
 توصيات لتطوير ونقل التكنولوجيات الزراعية المناسبة في األردن.

المركز تقييماً الحتياجات بناء القدرات في مجال التكنولوجيات الزراعية لوزارتي الزراعة في  وأجرى -28
دريبية التي ستقدمها اإلسكوا لهذين البلدين الت للنماذجاألولويات والنتائج تحديد  ىجرواألردن وفي دولة فلسطين. 

 .2021في عام 

، ووزارة النقل في اإلسكوا إلحصاء ومجتمع المعلومات والتكنولوجيااوبالتعاون مع مجموعة  -29
كانون  29في  حول الرقميالتكنولوجيات الجديدة والتم المركز ورشة عمل حول واالتصاالت القطرية، نظ  

االجتماعية واالقتصادية،  وآثارهورشة العمل مفاهيم التحول الرقمي وتحدياته تناولت . و2020األول/ديسمبر 
وأفضل الممارسات اإلقليمية والعالمية في وضع الخطط والسياسات ذات الصلة. كما سلطت الضوء على دور 

صطناعي، في تسريع التحول الرقمي، وعرضت أفضل الممارسات سيما الذكاء اال التكنولوجيات الجديدة، وال
اإلقليمية والدولية في وضع الخطط ذات الصلة. كما ُعرضت في ورشة العمل تطبيقات ومبادرات جديدة أعّدتها 

ً اإلسكوا ومركز ريادة األعمال المنشأ  الصغيرة والمتوسطة في  ؤسساتلماالتابع لها، من أجل رقمنة  حديثا
 العربية. المنطقة

 التقارير والدراسات 

المركز ثالثة تقارير فنية حول نقل التكنولوجيا الخضراء وتكييفها واستثمارها من  ، أعد  2019في عام  -30
من أهداف التنمية المستدامة )األول يتعلق بنقل وتكييف التكنولوجيا الخضراء للزراعة في المنطقة  12أجل الهدف 

وجيا الخضراء وتكييفها من أجل إدارة النفايات الصلبة بعد انتهاء النزاع في المنطقة العربية؛ والثاني بنقل التكنول
العربية؛ والثالث باالستثمار في التكنولوجيا الخضراء من أجل الزراعة وإدارة النفايات الصلبة بعد انتهاء النزاع 

في منعقد ، الاالجتماع السابع للجنة الفنية للمركزفي المنطقة العربية(. وقد ُعرضت هذه التقارير ونوقشت في 
 .2020تموز/يوليو  29

وأصدر المركز "خالصة وافية لتكنولوجيات الطاقة المتجددة في المنطقة العربية". وستُنشر هذه الخالصة  -31
عن الطاقة  حقائق، بالتعاون مع قسم الطاقة في اإلسكوا. وهي تتضمن صحائف 2021في الربع األول من عام 

https://www.unescwa.org/ar/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://motc.gov.qa/en/motctdt
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9
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مائية، كهروالكهروضوئية، والطاقة الالحرارية الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الحرارية األرضية، والطاقة 
 ها، ومزاياهاذلك. وكل صحيفة من صحائف التكنولوجيا تتضمن وصفاً للتكنولوجيا، وتفاصيل تصميم إلى وما
 في المنطقة العربية. ها، وتطبيقاتهاسلبياتيجابياتها وإو

ة في اإلسكوا عدة صحائف يوالبيئالغذائية سياسات ال، أصدر المركز بالتعاون مع قسم 2020وفي عام  -32
مياه األمطار، والتجفيف بالطاقة الشمسية، ومعالجة  حصادللتكنولوجيا في مجال التكنولوجيات الزراعية:  حقائق

التربة، واألسمدة الخضراء. وتحتوي كل صحيفة على وصف للتكنولوجيا، واعتبارات التصميم، والمزايا 
 .، والتطبيقات في المنطقة العربيةوالسلبيات

 المشاريع 

، بدأ المركز، بالتعاون مع مكتب تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، بتصميم منصة 2020في عام  -33
لتكنولوجيات المناسبة في مختلف المعرفة باالمنّصة عزز إلكترونية بعنوان "قيادة االبتكار في المنطقة العربية". وت

األقسام األربعة التالية: الخالصات التكنولوجية، التي التخصصات وتطبيقها في المنطقة العربية. وهي تتألف من 
للتكنولوجيا بشأن ثالثة مجاالت تكنولوجية: التكنولوجيا الخضراء، والتكنولوجيا  حقائقتتألف من صحائف 

الصحية والتكنولوجيا الناشئة؛ وصندوق أدوات لالبتكار يوفر أدوات عمليّة لمساعدة المبتكرين العرب على تطوير 
م والتكنولوجيا واالبتكار لكل بلد عربي؛ والعل خارطةوجيات محلية؛ ومجتمعات للمعرفة واالبتكار، مع تبيان تكنول

ومنتدى عربي للتكنولوجيا يربط بين المبتكرين والباحثين العرب، لخلق التآزر بينهم وتطوير االبتكار التعاوني. 
 .2021هذه المنصة في الربع األول من عام إطالق ومن المتوقع 

، قام المركز، بالتعاون مع مركز فراونهوفر لإلدارة الدولية واقتصاديات المعرفة 2020وفي عام  -34
)ألمانيا(، ومعهد راينر ليموين )ألمانيا(، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا )مصر(، والجامعة 

الريفية: استخدام  في المناطق والطاقة المياه"إدارة بعنوان األردنية للعلوم والتكنولوجيا، بإعداد الوثائق لمشروع 
لمدة أسعار معقولة في مصر واألردن"، وسوف ينف ذ المشروع لى إشبكات المياه والطاقة الالمركزية للوصول 

 .2021ثالث سنوات ابتداء من عام 

 التكنولوجيا وريادة األعمال يتمكين الشباب والنساء العرب في مجال -جيم

 االجتماعات 

، قام المركز، بالتعاون مع قسم االبتكار في اإلسكوا، بتيسير عقد جلسة 2020تشرين األول/أكتوبر  7في  -35
المنتدى العربي الرابع حول موضوع "المحتوى الرقمي العربي واالبتكار وريادة األعمال بين الشباب"، في 

طت الجلسة الضوء على . وسل  2020تشرين األول/أكتوبر  7إلى  5قد في الفترة من ، الذي عُ للمحتوى الرقمي
فرص الشباب في االبتكار وريادة األعمال في مجال المحتوى الرقمي العربي. وتناولت أيضاً مدى توافر نماذج 

المناسبة لتأسيس الشركات الناشئة أو تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة، من خالل عرض األعمال 
قصص نجاح شركات ناشئة يقودها شباب في المنطقة العربية وتعمل في مجال المحتوى الرقمي العربي. 

عمال بقيادة الشباب، وبيّنت طت الجلسة الضوء على البيئة التمكينية الالزمة لدعم االبتكار وريادة األسل   كذلك،
 التحديات التي تواجه المنطقة العربية في هذا المجال.

https://www.motc.gov.qa/ar/news-events/news/4th-arab-digital-content-forum-concludes-doha
https://www.motc.gov.qa/ar/news-events/news/4th-arab-digital-content-forum-concludes-doha
https://www.motc.gov.qa/ar/news-events/news/4th-arab-digital-content-forum-concludes-doha


E/ESCWA/C.8/2021/5 

 
-11- 

 

، ساهم المركز في األسبوع العربي للعلوم، من خالل تقديم جلسة عبر 2020آب/أغسطس  18وفي  -36
". وأكدت الجلسة على أهمية إنتاج قيادة االبتكار في المنطقة العربيةاإلنترنت للشباب العربي حول موضوع "

أدوات معرفية عملية في مجال التكنولوجيا واالبتكار، وبناء قدرات الشباب والنساء العرب في استخدام هذه 
 األدوات المعرفية، وتسهيل تنفيذ االبتكارات والتكنولوجيات القائمة على المعرفة.

شركة أمواج للوساطة ، انضم المركز إلى لجنة تحكيم 2020تشرين األول/أكتوبر  29إلى  27الفترة من  وفي -37
 ، في حدث استمّر لمدة ثالثة أيام عمل فيه إعالميون ورواد أعمال شباب من المنطقة العربيةفي مجال المياه والطاقة

 لتطوير الحمالت اإلعالمية من أجل تحفيز زيادة الطلب على حلول المياه والطاقة المستدامة والمبتكرة.

 ورش العمل والدورات التدريبية 

 ، وبالتعاون مع المركز الدولي لخدمات إدارة المياه في الشرق األوسط2020نيسان/أبريل  20في  -38
يك"، و"نستله"، و"مراحيض تئل األمم المتحدة، وشركة "بير، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ومو)سيواس(

للجميع"، و"الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون"، وبرنامج األغذية العالمي، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة 
صندوق دعم المبتكرين ) "WaSH vs. COVID-19 Innovator Fund" بتنظيم المركز)اليونيسف(، و"الفنار"، قام 

وهو أول خطوة في (، دارة موارد المياه والصرف الحي والنظافة الصحيةإلمواجهة جائحة كورونا من خالل 
لحصول على برنامج لبناء قدرات الشباب يهدف إلى تحويل الجائحة إلى فرصة، وتشجيعهم على التقدم بطلب ل

شركة  20التواصل والتدريب والتمويل، مّكن البرنامج  ومن خالل المخصص لهذه المبادرة.تمويل من الصندوق 
ج هُ ناشئة يقودها شباب من توسيع محفظتها، ودعَمها في رقمنة أعمالها وحمايتها في وقت األزمات وفي بدء نُ 

 جديدة تعالج القضايا المرتبطة بمكافحة األمراض بشكل مباشر، مثل تحسين النظافة الصحية والحلول الصحية.

، قام مركز مركز أبحاث تحلية المياه في الشرق األوسط، وبالتعاون مع 2020أغسطس /آب 18وفي  -39
العُمانيين الشباب، من أجل ابتكار  لباحثينفائدة اورشة عمل حول االبتكار التشاركي ليسير اإلسكوا للتكنولوجيا بت

ً تكنولوجيات المياه المستدامة وبناء شركات ناشئة في قطاع معالجة المياه. وقد    مت ورشة العمل دليالً عمليا
 طلباته.متومفصالً لتصميم الحلول بناًء على احتياجات المجتمع و

ون مع جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا ، قام المركز، بالتعا2020وفي تموز/يوليو وتشرين الثاني/نوفمبر  -40
الصيف والشتاء( في إلسكوا، بتيسير برنامجين تدريبيين موسميين )في ااالقتصادي المشترك  االزدهارومجموعة 
تناول على اإلنترنت، لمدة ثالثة أشهر. و يذ كّل برنامج تدريبخريج من البلدان العربية. وقد نُفِّ  300ألكثر من 
الشخصية، والمهارات المهنية الفنية وتنمية الشباب، مثل المهارات الالزمة لمهارات اليد من العدالبرنامجان 

)تصميم المحتوى الرقمي وتطوير الشبكات(، وأدوات إدارة المشاريع مثل مثلثات القيود على المشاريع، وبدء 
 وتقييمها ومراقبتها وتنفيذها وإغالقها.أدائها ، ورصد هاالمشاريع، وتخطيط

 تقارير والدراساتال 

عن وأهداف التنمية المستدامة في اإلسكوا،  2030، دعم المركز مجموعة تنسيق خطة عام 2020في عام  -41
، وإدراجه في عملية التخطيط 19-كوفيد جائحة نشر التقرير المسحي حول الشباب العربي في العالم ما بعدطريق 

لجلسات المائدة المستديرة المخصصة للشباب في المنتدى العربي للتنمية المستدامة. وسيُنشر التقرير ونتائجه 
 .2021وتحليالته في الربع األول من عام 

https://www.facebook.com/ArSciWeek/videos/892407407934432
https://www.facebook.com/ArSciWeek/videos/892407407934432
https://mediathon.creation.camp/our-team/
https://mediathon.creation.camp/our-team/
https://mediathon.creation.camp/our-team/
https://www.medrc.org/medrc-look-to-support-new-omani-start-ups-in-water-treatment-sector/
https://www.medrc.org/medrc-look-to-support-new-omani-start-ups-in-water-treatment-sector/
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، ساهم المركز في إعداد موجز للسياسات بشأن خلق فرص العمل في 2020وفي تشرين الثاني/نوفمبر  -42
 .(E/ESCWA/CL2.GPID/2020/Policy Brief.3)نطقة العربية الم

 المشاريع 

ً بعنوان "مجموعة األدوات العلمية 2020في عام  -43 ، اقترح المركز، بالتعاون مع اليونسكو، مشروعا
ن تيسير التفكير النقدي للشباب وإتاحة التعاون والشراكات الديناميكية بين المواطنيمنه هدف الللمواطنين الشباب"، 

ج جديدة، وإنتاج المعرفة القائمة على الحشود، هُ والعلماء إلنتاج البحوث، مما قد يؤدي إلى بحوث مبتكرة، ونُ 
 .2021في الربع األول من عام األدوات هذه مجموعة نشر وتعجيل االكتشافات واالبتكارات. ومن المتوقع 

ً بعنوان "تمكين المرأة ال ، أعد  2020وفي عام  -44 التكنولوجيا وريادة مجال عربية في المركز مشروعا
، ومجموعة هولدال، في اإلسكوابين الجنسين والسكان والتنمية الشاملة  العدالةجموعة ماألعمال"، بالتعاون مع 

ثروات، وغرفة التجارة الدولية، وشبكة االتفاق العالمي في لبنان. ويهدف إطار عمل هذا المشروع إلى مجلة و
ريادة األعمال التي تقودها النساء في المنطقة العربية، لتمكينهن من التخطيط لمشاريعهن تحسين قدرات االبتكار و

خفض معدالت البطالة لدى النساء في المنطقة ووإدارتها وتوسيع نطاقها، إضافة إلى تحقيق االستدامة المالية 
 الموارد لدعم المرأة العربية. العربية. كما سيعمل المشروع على دمج الجهود اإلقليمية لخلق رؤية مشتركة وحشد

 داة لرصد الوظائفئت بموجبه أإلسكوا الذي أنشا، دعم المركز مشروع 2020وفي تشرين الثاني/نوفمبر  -45
ً  70 وتجهيزج المهارات من توصيفات الوظائف في المنطقة العربية. وقام المركز بتدريب استخرتستخَدم ال  شابا

 عد.لمدة ثالثة أشهر للعمل في هذا المشروع عن بُ 

  المتناهية الصغر المؤسساتريادة األعمال وتحسين قدرات  -دال
 بيةوالصغيرة والمتوسطة في المنطقة العر

 االجتماعات 

االجتماعات والجهود التي اضطلعت بها اإلسكوا للتعاون اإلسكوا للتكنولوجيا ، دعم مركز 2020في عام  -46
. ويرمي 2020تشرين األول/أكتوبر  9" في مركز ريادة األعمالمع غرفة التجارة الدولية إلقامة "والشراكة 

األهداف التالية: تحقيق ل عيش المواطنين في المنطقة العربية، من خالل بُ مركز ريادة األعمال إلى تحسين سُ 
الصغيرة والمتوسطة؛ وتطوير الشركات الناشئة. ومركز المؤسسات األعمال المستقبليين؛ ورقمنة  روادإلهام 

ريادة األعمال هو منصة لتعزيز المبادرات المحلية واإلقليمية األكثر نجاحاً في مجال ريادة األعمال، ولالرتقاء 
األعمال  روادن، سيربط هذا المشروع بها إلى المستوى العالمي. وبدعم من الشركاء وأصحاب المصلحة المختلفي

المحليين باألسواق العالمية، ويعزز الشروط التنظيمية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من االزدهار، 
تزال آفاق العمل غير واضحة بالنسبة إليهم، وتوجيه الشركات الناشئة المحلية  وتطوير مهارات الشباب الذين ال

 ورواد األعمال.

األوسط الشرق -دارة المياهإالمركز السويسري الدولي لخدمات  ، وبالتعاون مع2020ام وفي ع -47
 ،األعمال الخضراء في األردنلشبكة ريادة ، شارك المركز في تيسير االجتماعات الشهرية (الشرق األوسط سيوس)

https://coe.unescwa.org/index_ar.html
https://coe.unescwa.org/index_ar.html
https://www.cewas.org/ecosystem-development/building-a-community-of-practice-in-jordan


E/ESCWA/C.8/2021/5 

 
-13- 

 

مجموعة وهي شبكة غير رسمية من الجهات الفاعلة في دعم ريادة األعمال الخضراء في األردن. وتعمل الشبكة ك
، وتركز على التبادل المفتوح، والتعلم المشترك، والتواصل. وهي تعقد اجتماعات منتظمة يتبادل فيها متخصصين

دة. كذلك، هم يعملون بشكل جماعي البتكار حلول للتحديات الناشئة في هذا األعضاء الخبرات والدروس المستفا
 16القطاع، ويشّكلون فرق عمل تُعنى بالقضايا التي يتعيّن إدخال تحسينات عليها. ويضم أعضاء الشبكة أكثر من 

 فرداً. 20منظمة شريكة وأكثر من 

للمبادرة العالمية من أجل تعافي قطاع ية ، مثّل المركز اإلسكوا في االجتماعات التحضير2020وفي عام  -48
مشروع مقترح لأُعدّ  ،وبناًء على تلك المشاركة .19-والصغيرة والمتوسطة بعد كوفيد المتناهية الصغرالمؤسسات 
حساب التنمية بالشراكة مع مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد(، واللجنة االقتصادية ممّول من 

واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ، واللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، واللجنة 
 المتحدة، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة. االقتصادية ألوروبا، واللجنة االقتصادية ألفريقيا، وموئل األمم

 ورش العمل والدورات التدريبية 

، دعم المركز األونكتاد في تيسير عقد ندوة عبر اإلنترنت بشأن 2020تشرين األول/أكتوبر  15في  -49
". وفي الندوة، جرى تحديد المشاريع الصغرى والمتوسطة وتعافيالحلول الرقمية واالبتكارية لريادة األعمال "

ى أصحاب المشاريع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وردود فعلهم، والدعم وتحليل اآلثار الرئيسية للجائحة عل
ألثر التعطيل الناجم  موضوعيالذي تلقوه لمواجهة األزمة. وأتاحت هذه الندوة اإللكترونية فرصة إلجراء تقييم 

فوراً، الصغيرة المؤسسات عن الجائحة، وحددت مجموعة من السياسات والتدابير ذات األولوية إلعادة فتح 
 حددت استراتيجية للتعافي االجتماعي واالقتصادي األطول أجالً. كما

عمل  ورشةم المركز، بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية، أول ، نظ  2020تشرين الثاني/نوفمبر  20وفي  -50
إلهام تفاعلية مجتمعية لمركز األعمال الحرة المشترك بين المركز الدولي واإلسكوا بشأن موضوع "كيف يمكن 

التحديات التي تواجه  :رواد األعمال في المستقبل في المنطقة العربية"، وغطت المواضيع الثالثة الرئيسية التالية
الحلول المقترحة لتلك التحديات؛ والتزام المجتمعات المحلية بتنفيذ تلك الحلول. والمتوسطة؛ و الصغيرةالشركات 

 26جه األسواق الناشئة والنامية لريادة األعمال في المنطقة، واقترحت تحدياً هيكلياً يوا 23وتناولت ورشة العمل 
 .هاحالً للتصدي ل

، قام المركز، بالتعاون مع شركة سنديان للريادة والتطوير 2020تشرين الثاني/نوفمبر  30و 29ويوَمي  -51
، بهدف تعزيز ريادة األعمال 2020الندوة الدولية لتنظيم المشاريع لعام )األردن(، بتيسير سلسلة من المحادثات في 

 في مجال التكنولوجيا والفرص اإلقليمية المتاحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى التمويل واألسواق.

، ورشة العمل المجتمعية غرفة التجارة الدوليةكانون األول/ديسمبر، عقد المركز، بالتعاون مع  2وفي  -52
المؤسسات التفاعلية الثانية لمركز الريادة المشترك بين المركز التجاري الدولي واإلسكوا حول "كيفية رقمنة 

لرئيسية التالية: التحديات التي تواجه الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية"، والتي غطت المواضيع الثالثة ا
الصغيرة والمتوسطة في مجال رقمنة أعمالها التجارية؛ الحلول المقترحة لتلك التحديات؛ والتزام  المؤسسات

الصغيرة والمتوسطة في المؤسسات تحدياً تواجه  33المجتمعات المحلية بتنفيذ تلك الحلول. وتناولت ورشة العمل 
 حالً للتصدي لها. 27رحت رقمنة أعمالها، واقت

https://unctad.org/project/global-initiative-towards-post-covid-19-resurgence-msme-sector
https://unctad.org/project/global-initiative-towards-post-covid-19-resurgence-msme-sector
https://unctad.org/project/global-initiative-towards-post-covid-19-resurgence-msme-sector
https://unctad.org/meeting/webinar-entrepreneurship-post-covid-19-resurgence-digital-and-innovative-solutions
https://virtualies.world/?fbclid=IwAR3ixIs1h03vECztxnumJDtE-WMtumvjdpWlZglk8jFtu9Su02hJLWpX_X4
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، ورشة العمل غرفة التجارة الدوليةم المركز، بالتعاون مع ، نظ  2020كانون األول/ديسمبر  3وفي  -53
المجتمعية التفاعلية الثالثة التي نظمها مركز الريادة المشترك بين المركز التجاري الدولي واإلسكوا بشأن "كيفية 

لعربية"، والتي تناولت المواضيع الثالثة الرئيسية التالية: التحديات التي تطوير المؤسسات الناشئة في المنطقة ا
تواجه تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ والحلول المقترحة لتلك التحديات؛ والتزام المجتمعات المحلية 

، واقترحت الصغيرة والمتوسطة في تطوير أعمالهاالمؤسسات تحدياً تواجه  17. وتناولت ورشة العمل هابتنفيذ
 حالً للتصدي لها. 28

 التقارير والدراسات 

األونكتاد في استعراض تقريره المعنون "سياسات التكنولوجيا ، دعم مركز 2020في تشرين األول/أكتوبر  -54
بعد  قدرتها التنافسية في مرحلة ماحسين الصغيرة والمتوسطة إلى األسواق وتالمؤسسات المنافسة لتعزيز وصول 

تحول و المؤسسات". ويقدم التقرير لمحة عن التحديات الحالية التي تضعف القدرة التنافسية لهذه 19-جائحة كوفيد
التخفيف من أثر الجائحة على عملياتها. في ظل عملها على وصولها إلى األسواق في جميع أنحاء العالم دون 

والقدرة على الوصول إلى األسواق على الصعوبات المتصلة بالمنافسة والناجمة عن الجائحة، التقرير ويركز 
الصغيرة والمتوسطة بشكل أساسي، ؤسسات القائمة والجديدة، واالستجابات التنظيمية لألوضاع التي تطال الم

 واالتجاهات الملحوظة في هذا القطاع. ويخلص التقرير إلى عدة توصيات بشأن الخطوات المستقبلية.

، المسودة األولى غرفة التجارة الدوليةكز، بالتعاون مع المر ، أعد  2020وفي كانون األول/ديسمبر  -55
 الستراتيجية إقليمية للريادة، استناداً إلى نتائج ورش العمل التفاعلية الثالث التي يّسرها مركز الريادة.

ريادة األعمال في األردن والجزائر بيئات ، وضع المركز خرائط ل2020وفي كانون األول/ديسمبر  -56
 تبيان ركائز بيئة األعمال في كل بلد والجهات الفاعلة الرئيسية ذات الصلة.ل ،والسودان ومصر

 المشاريع 

م المركز مقترحاً وحصل على الموافقة على مشروع ممول من حساب األمم المتحدة ، قد  2020في عام  -57
 470,000درها اإلنمائي، بعنوان "تحسين أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية"، بميزانية ق

. وسيتم تنفيذ المشروع مبدئياً في ثالثة بلدان عربية )األردن والجزائر (2023-2021)دوالر لمدة ثالث سنوات 
ً عربية أخرى في وقت الحق. وسيتعاون المركز مع األونكتاد، ومكتب  ولبنان(، وسيوّسع نطاقه ليشمل بلدانا

، وعدة مجموعات في اإلسكوا لتنفيذ المشروع. الدولية وغرفة التجارةتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 
 المركز جميع وثائق إدارة المشروع وخطة لتنفيذه. ضوء الموافقة األولية، أعد   وفي

ل من حساب التنمية بعنوان 2020وفي عام  -58 ، قاد المركز وهيئات أخرى مساهمة اإلسكوا في مشروع ممو 
"، ويهدف 19-والصغيرة والمتوسطة بعد كوفيد المتناهية الصغرالمبادرة العالمية من أجل تعافي قطاع المشاريع "

انتقالية في ضوء الجائحة. إلى تعزيز قدرة وِمنعة هذه المشاريع في البلدان النامية واالقتصادات التي تمر بمرحلة 
ً إلى المساعدة في تحديد الفرص الجديدة المتاحة في تنظيم المشاريع واالستفادة منها، وذلك  وهو يهدف أيضا
لتيسير التعافي بعد انتهاء الجائحة، مع التركيز على الفئات األكثر تعرضاً للمخاطر، مثل النساء والشباب. وسيُنفّذ 

. أما الوكاالت المشاِركة في المشروع، فهي األونكتاد، 2021د حتى نهاية عام وسيمدّ  المشروع على ثالث مراحل،

https://unctad.org/project/global-initiative-towards-post-covid-19-resurgence-msme-sector
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وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، واللجان اإلقليمية الخمس التابعة لألمم المتحدة، وموئل األمم المتحدة، 
طرية، ونظام المنسق المقيم لألمم المتحدة، قُ وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، بالتعاون الوثيق مع أفرقة األمم المتحدة ال

باستخدام شبكة االقتصاديين لألمم المتحدة المنشأة حديثاً كأداة منتِجة موّجهة نحو تحقيق النتائج. وقد حصل المركز 
دوالر من هذا  360,000والتخطيط والمساءلة والنتائج والمعرفة في اإلسكوا على قرابة  اتوقسم االستراتيجي

 والصغيرة والمتوسطة والوكاالت الحكومية في المنطقة العربية. المتناهية الصغرع لدعم المؤسسات المشرو

، وبالتعاون مع مكتب تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، أنشأ المركز المرحلة األولى 2020وفي عام  -59
أدوات على  من مجموعة أدوات المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة. ويهدف المشروع إلى تطوير

 المؤسساتاإلنترنت لتسهيل وتسريع الوصول إلى المعلومات والخدمات الالزمة إلطالق المشاريع وإنشاء 
التجارية. وتتضمن البوابة تسعة أقسام تمثل المواضيع الداعمة الرئيسية لمختلف المستفيدين، على النحو التالي: 

مواهب، والسوق، ومركز التعلم، وإمكانية الحصول على المسّرع على اإلنترنت، ومنطقة التعاون، ومجموعة ال
التمويل، والبيئة التمكينية، واألحداث والمبادرات، وتمكين المرأة. ويتكون كل قسم من أقسام متعددة متكاملة، 

 معّززة بمعارف ومجموعات أدوات مختلفة.

ت في اإلسكوا، مذكرة المركز، بالتعاون مع مجموعة الحوكمة ومنع النزاعا ، أعد  2020وفي عام  -60
 مشروع للتنمية االقتصادية في اليمن.، في إطار مفاهيمية بعنوان "بيئة تمكينية لتنمية القطاع الخاص"

ا   ستشاريةاالخدمات ال -ثانيا

في اإلسكوا، العديد من الخدمات  سياسات الغذاء والبيئةم المركز، بالتعاون مع قسم ، قد  2020في عام  -61
لزراعة والبيئة في األردن من خالل استعراض االستراتيجيات الوطنية، وتقييم القدرات تَي ااالستشارية إلى وزار

 ف مع الجائحة.التكنولوجية، وتقديم توصيات باإلجراءات الالزمة للتكي  

، قدم في اإلسكوا إلحصاء ومجتمع المعلومات والتكنولوجياا، وبالتعاون مع مجموعة 2020وفي عام  -62
الخدمات االستشارية وخدمات الدعم الفني لوزارة المواصالت واالتصاالت في قطر لبناء المركز العديد من 

 القدرات في مجال التحول الرقمي.

، دعم المركز تصميم ورشة عمل لتنمية القدرات لفائدة وزارة العمل في لبنان حول دور 2020وفي عام  -63
بين الجنسين والسكان والتنمية  العدالةمجموعة ته تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في خلق فرص العمل كما حدد

 اإلحصاء ومجتمع المعلومات والتكنولوجيا.مجموعة ، والشاملة في اإلسكوا

المركز، بالتعاون مع مجموعة الحوكمة ومنع النزاعات في اإلسكوا، مذكرة  ، أعد  2020وفي عام  -64
 إطار مشروع للتنمية االقتصادية في اليمن.مفاهيمية بعنوان "بيئة تمكينية لتنمية القطاع الخاص"، في 

ن والسكان والتنمية يالجنسبين  العدالة، سيقدم المركز، بالتعاون مع مجموعة 2021-2020وفي الفترة  -65
 .األصغروالتمويل ريادة األعمال الشاملة، خدمات استشارية ودعماً فنياً للحكومة السودانية في مجالي 
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ا   الشراكات -ثالثا

من  اً أنواعاً مختلفة من الشراكات مع المؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني وعددأقام المركز  -66
مشتركة، وزيادة فعالية  عيراومشالمنظمات اإلقليمية والدولية، بهدف تعظيم أثر أنشطته من تقارير ودراسات 

هو  الشراكات بين ما هو منها طويل أو قصير األجل، وما تالخدمات التي يقدمها إلى الدول األعضاء. وتنوع
 واسع النطاق أو مقتصر على أنشطة محددة. ويتضمن الجدول أدناه قائمة بهذه المؤسسات والمنظمات.

 2020-2019المؤسسات والمنظمات التي أقام المركز شراكات معها لتنفيذ أنشطته، 

 البلد المؤسسة/المنظمة

 األردن الملكيةالجمعية العلمية 

 األردن المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا

 األردن وزارة التخطيط والتعاون الدولي

 األردن وزارة الزراعة

 األردن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 األردن وزارة البيئة

 األردن جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا

 األردن جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية

 مصر مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار –العلوم والتكنولوجيا  جامعة

 مصر المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا

 مصر الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا

 مصر أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

 لبنان شبكة الميثاق العالمي، لبنان

 لبنان ركية في بيروتياألمالجامعة 

 لبنان المؤسسة األمريكية لخدمات التعليم والتدريب في الشرق األوسط )أمديست(

 لبنان الحاضنة اللبنانية للتكنولوجيا والصحة )بيريتيك(

 لبنان المجلس الوطني للبحوث العلمية

 لبنان وزارة الطاقة والمياه

 مانعُ  مركز الشرق األوسط ألبحاث تحلية المياه

 مانعُ  مجلس البحث العلمي

 المغرب المركز الوطني للبحث العلمي والتقني

 موريتانيا جامعة العلوم والتكنولوجيا والطب

 تونس الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي

 ليبيا هيئة أبحاث العلوم الطبيعية والتكنولوجيا
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 البلد المؤسسة/المنظمة

 السودان بنك السودان المركزي

 السودان والتنمية االجتماعيةوزارة العمل 

 السودان مدينة أفريقيا التكنولوجية

 السودان اتحاد مجالس البحث العلمي العربية

 اليمن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 المملكة المتحدة جامعة أوكسفورد

 سويسرا المعهد العالمي للمياه والبيئة والصحة 

 سويسرا )سيواس(المركز الدولي إلدارة المياه 

 سويسرا المعهد االتحادي السويسري للعلوم والتكنولوجيا 

 سويسرا جامعة زوريخ

 سويسرا منصة رواد األعمال العرب السويسريين

 ألمانيا جامعة برلين للتكنولوجيا

 ألمانيا مركز فراونهوفر لإلدارة الدولية واقتصاديات المعرفة

 ألمانيا   معهد راينر ليموين

 جامعة الدول العربية العربية للتنمية الصناعية والتعدينلمنظمة ا

 جامعة الدول العربية المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم

 جامعة الدول العربية إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي

 هيئة إقليمية معهد غرب آسيا وشمال أفريقيا

 هيئة إقليمية في الشرق األدنى وشمال أفريقيا اتحاد مؤسسات البحوث الزراعية

 هيئة دولية غرفة التجارة الدولية 

 هيئة دولية المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق القاحلة

إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، واألونكتاد، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، وموئل األمم 
حدة للمرأة، وصندوق األمم المتحدة للسكان، واللجنة االقتصادية المتحدة، وهيئة األمم المت

واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ، واللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، 
واللجنة االقتصادية ألوروبا، وبرنامج متطوعي األمم المتحدة، واليونيسف، ومفوضية األمم المتحدة 

 األمم المتحدة مكتب تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ.وان، لحقوق اإلنس

ا   اجتماعات مجلس إدارة مركز اإلسكوا للتكنولوجيا -رابعا

، وترد 2021-2018عيّنت الدول األعضاء ممثلين لها في مجلس إدارة مركز اإلسكوا للتكنولوجيا للفترة  -67
 .2021ضياً في شباط/فبراير اهذه الوثيقة. وسينعقد االجتماع التاسع لمجلس اإلدارة افترقائمة األسماء في مرفق 
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ا   اجتماعات اللجنة الفنية لمركز اإلسكوا للتكنولوجيا -خامسا

 123. وحضر االجتماع 2019تموز/يوليو  29ان، في دت اللجنة الفنية للمركز اجتماعها السابع في عم  قَ عَ  -68
بياً يمثلون األوساط األكاديمية ومؤسسات البحوث والوزارات والقطاع الصناعي والمنظمات بلداً عر 18خبيراً من 

األعمال ومنظمات األمم المتحدة األخرى، إضافة إلى منظمات إقليمية ودولية. وناقش  وروادغير الحكومية 
ئة الموارد من . وشددوا على ضرورة التركيز على تعب2020و 2019المشاركون برنامج عمل المركز لعامي 

أجل تجريب ودعم البحوث المتعلقة بنقل التكنولوجيات الخضراء وتكييفها، وتهيئة بيئة تنظيمية لتوفير الحوافز 
الالزمة الستخدام التكنولوجيات الخضراء؛ وأكدوا على أهمية إشراك المجتمعات المحلية في مرحلة مبكرة، 

إلى االقتصادات الدائرية. وقدمت اللجنة الفنية عدة وضمان الوصول إلى فرص العمل ذات الصلة للتحول 
توصيات، من أبرزها إنشاء منبر تفاعلي لدعم تطوير التكنولوجيا الخضراء وتكييفها، وريادة األعمال واالبتكار، 

والذي سيستعرضه مجلس  2020بُل مساعدة المركز في وضع برنامج عمله لعام وحّددت رسائل رئيسية حول سُ 
 اقشه في اجتماعه العادي المقبل.اإلدارة وين

 .2021عقد االجتماع المقبل للجنة الفنية للمركز عبر اإلنترنت في شهر شباط/فبراير وسيُ  -69
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 (*)المرفق

 2021-2018أعضاء مجلس إدارة مركز اإلسكوا للتكنولوجيا للفترة 

 الدولة االسم اللقب الوظيفي المنظمة

 األردن األميرة سمية بنت الحسن الرئيس الجمعية العلمية الملكية

المدرسة العليا للمواصالت في 
 تونس

 تونس السيد منير فريخة أستاذ التعليم العالي

 وزارة االتصاالت والتكنولوجيا
المديرة العامة للهيئة الوطنية 

 لخدمات الشبكة
 السيدة فاديا سليمان

الجمهورية 
 العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث 
 العلمي

 السودان  السيد أحمد حسن فحل رئيس هيئة البحث العلمي واالبتكار

 وزارة التخطيط
المدير العام، دائرة تخطيط 

 القطاعات
 العراق السيد حسين داوود

 مانعُ  السيد عبيد السعيدي مدير دائرة البرامج مجلس البحث العلمي

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا 
 المعلومات

السياسات إدارة تخطيط 
 واالستراتيجيات

 دولة فلسطين السيد محمد بدر

 الكويت السيدة سميرة السيد عمر المديرة العامة معهد الكويت لألبحاث العلمية

 لبنان السيد معين حمزة األمين العام المجلس الوطني للبحوث العلمية

هيئة أبحاث العلوم الطبيعية 
 والتكنولوجيا

 ليبيا القاسم المشايالسيد أبو  باحث رئيسي

وزارة الطاقة والمعادن والتنمية 
 المستدامة

 المغرب السيد محمد حجرون مدير الكهرباء

 وزارة االقتصاد والمالية
المديرية  –مدير السجل االجتماعي 

العامة للسياسات واستراتيجيات 
 التنمية

 موريتانيا السيد أحمد سالم بد اتشفغ

 اليمن يحي الريوي السيد الرئيس المركز الوطني للمعلومات

----- 

_________________ 

 )*( صدر هذا المرفق كما ورد من القسم المعني. 
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