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التكنولوجيا للجنة االقتصادية واالجتماعية مركز اضطلع بها نشطة التي األالوثيقة  هستعرض هذت
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E/ESCWA/C.8/2019/5 

 
-2- 
 

 المحتويات

 الصفحة    الفقرات

 3 4-1  ......................................................................................... مقدمة

 الفصل

 4 23-5  ............ أنشطة المركز منذ الدورة األولى للجنة التكنولوجيا من أجل التنمية -أوالا 

 4 12-6  .................................................... تطوير التكنولوجيا ونقلها -ألف 

 التكنولوجيا ألغراض األمن الغذائي والتنمية الخضراء واالستخدام  -باء 
 5 20-13  .............................................................. المستدام للموارد  

 7 23-21  ..................... تعزيز التعاون اإلقليمي في البحث والتطوير واالبتكار -جيم 

ا   7 24  ................................................................ الخدمات االستشارية -ثانيا

ا   8 25  ............................................................................ الشراكات -ثالثا

ا   9 29-26  ............................... إدارة مركز اإلسكوا للتكنولوجيا مجلساجتماعات  -رابعا

ا   9 31-30  .............................. اجتماعات اللجنة الفنية لمركز اإلسكوا للتكنولوجيا -خامسا

 المرفقات

 11   ..... 2021-2018أعضاء مجلس إدارة مركز اإلسكوا للتكنولوجيا للفترة   -المرفق األول
 12   ....................... 2019برنامج عمل مركز اإلسكوا للتكنولوجيا لعام   -المرفق الثاني

 
 

  



E/ESCWA/C.8/2019/5 

 
-3- 
 

 

 مقدمـة

، 2010أنشأت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( مركز اإلسكوا للتكنولوجيا في عام  -1
التكنولوجيا ؛ وتطوير تهاوإدار والتكنولوجيا واالبتكار العلوملبناء قدرات الدول األعضاء في وضع نُظم 

المناسبة ونقلها وتكييفها وتطبيقها؛ وتحسين اإلطار القانوني والتجاري لنقل التكنولوجيا؛ ورفع مستوى المحتوى 
 ستضيف األردن مركز اإلسكوا للتكنولوجيايالمعرفي التكنولوجي والعلمي في القطاعات االقتصادية الرئيسية. و

المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا الجمعية ومن الدعم من المركز  تلقىيوفي الجمعية العلمية الملكية، 
 األردني.

لتكنولوجيا منذ الدورة األولى للجنة اإلسكوا لالوثيقة األنشطة التي اضطلع بها مركز  هذه تستعرضو -2
اير شباط/فبر 12و 11دبي، اإلمارات العربية المتحدة، يومي التي ُعقدت في ، التكنولوجيا من أجل التنمية

 :في برنامج عمله على الشكل التالي 2018و 2017 لفترةل من المركز نجازات المتوقعةاإلووردت  .2017

مسح وتحليل وتحسين مكونات األنظمة الوطنية لتطوير ونقل التكنولوجيا والتشريعات ذات  )أ(
 ؛التنمية االقتصادية الشاملةالصلة للوصول إلى منظومات أكثر إنتاجية وأطر قانونية أكثر تماسكاً في دعم 

التكنولوجيات المالئمة لتحقيق اعتماد و مهّمة،تعزيز المحتوى العلمي للقطاعات االقتصادية ال )ب(
عزز الصمود االجتماعي واالقتصادي مما ي ،الطاقة وموارد المياهاستدامة األمن الغذائي والتنمية الخضراء و

 ؛في الدول األعضاء

قليمي في مجاالت البحث والتطوير واالبتكار في مواجهة التحديات ألولويات تسهيل التعاون اإل )ج(
 ر المناخ.المياه والطاقة والغذاء وتغي   في قضاياالتنمية المستدامة اإلقليمية 

اشتملت على  لتحقيق اإلنجازات المتوقعة 2018-2017في الفترة واألنشطة التي اضطلع بها المركز  -3
الخدمات االستشارية أيضاً ص الوثيقة وتلخّ . مشاريعوودراسات وتقارير فنية  عمل اتوورشاجتماعات خبراء 

قائمة الشراكات التي تعرض كما التي قدّمها المجلس في الفترة نفسها بناًء على طلبات من الدول األعضاء، 
 قليمية ودولية.إعقدها مع مؤسسات ومنظمات وطنية و

ً الوثيقة ستعرض وت -4 وأهم  2018-2017في الفترة  ورية لمجلس إدارة المركزاالجتماعات الد أيضا
عن اجتماعات اللجنة الفنية للمركز وأهم التوصيات التي اتخذتها في  اً موجزوتتضمن القرارات الصادرة عنها، 

ترد األّول، كما  المرفقفي  2021-2018الئحة أعضاء مجلس اإلدارة للفترة  وتردوضع خطط عمل المركز. 
 التي ُعرضت على مجلس اإلدارة في اجتماعه الثامن  ،2019خطة عمل المركز لعام الثاني في المرفق 

 برنامج عمل اإلسكوا لفترة السنتين  فأدرجت فيأُقرت و، 2018تشرين الثاني/نوفمبر  15في عّمان، في 
2018-2019. 
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 منذ الدورة األولى للجنة التكنولوجيا من أجل التنمية مركزالأنشطة  -أوالا 

 تطوير التكنولوجيامجاالت أنشطة في عّدة اضطلع مركز اإلسكوا للتكنولوجيا ب ،2018-2017في الفترة  -5
التعاون  وتعزيز، األمن الغذائي والتنمية الخضراء واالستخدام المستدام للمواردألغراض التكنولوجيا و، ونقلها

برز االجتماعات وورشات العمل ألعرض موجز وفي ما يلي  .اإلقليمي في البحث والتطوير واالبتكار
 .والتدريب والمشاريع التي نفذها، وأهم الدراسات التي أصدرها

 ونقلها تطوير التكنولوجيا -ألف

 جتماعاتاال -1

م الوطنية لتطوير ونقل ظُ منتدى اإلقليمي حول النُ ال ، عقد المركز2017تشرين الثاني/نوفمبر  28و 27في  -6
م تطوير ظُ تية الالزمة لدعم نُ االتشريعية والسياساإلصالحات  دراسة ، بهدففي بيروت المعرفة والتكنولوجيا

قطاع التنمية االقتصادية الجهات الفاعلة في والربط بين الجامعات ومؤسسات البحث  تشجيع؛ والتكنولوجيا ونقلها
تبادل للمنصة  من خاللنقل التكنولوجيا المعنية ب مؤسساتاللخبراء ولوتعزيز الشبكة اإلقليمية  ؛ةيوالصناع

 تعاون.الو

تحت  المؤتمر الصناعي العربي الدولي عقد في المركز شارك، 2018أيار/مايو  8إلى  6الفترة من  وفي -7
العربية للتنمية الصناعية  بالتعاون مع المنظمةفي القاهرة، "خطوات نحو التنمية االبتكارية المستدامة" عنوان 
 في ، كما شاركالدولينمائي اإلوالوكالة السويدية للتعاون  ،ن، ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعيةوالتعدي

 لمخرجات الترويج حول عمل ورشة المركز، خالل المؤتمر، نظمو المؤتمر. هامش على المنّظم المعرض
إيجاد حلول لمشاكل لى إهدفت  ،(للتصنيع استثمارية فرص) مختارة مجاالت في والبحوث الفنية الدراسات

عدم تفاعل  إلىمن صعوبات في التمويل  ،البحث العلمي هاواجهيالصناعة العربية في ظل التحديات التي 
 ث والقطاع والقطاع الخاص والمستثمرين مع مخرجات البحث العلمي لسد الفجوة بين الصناعة والبح

ً و .الخاص مخرجات البحث العلمي في مجاالت الطاقة، ب المتصلة فرص االستثمارعرضت الورشة أيضا
 .المياه، والغذاءو

 تدريبالعمل والورشات  -2

ممّول من حساب التنمية المشروع الفي إطار عمل وطنية  اتورشالمركز خمس  عقد، 2017عام  في -8
 ُعمانو تونس في كل من، عربيةالدول عدد من الفي  م وطنية لنقل التكنولوجياتفعيل نُظُ بشأن لألمم المتحدة 

إدارة  بشأنوطنية  ات عملورش أربعنّظم المركز أيضاً وفي إطار المشروع نفسه،  .المغربو مصرو لبنانو
 .المغربو مصرو لبنانو تونس فيتسويقه واالبتكار التكنولوجيا وحماية 

عات قليمية حول حوكمة مجمّ إورشة عمل ، 2018 تشرين األول/أكتوبر 24إلى  22من عقد المركز، و -9
ل. بالشراكة مع منظمات إقليمية أخرى عاملة في هذا المجاالخرطوم، في  التكنولوجية العلوم والحاضنات

العربية  البلدانعات وحاضنات العلوم والتكنولوجيا في لى تسليط الضوء على واقع مجمّ إالورشة  تهدفو

https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
http://www.aidmo.org/idconf/ar
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D8%B5-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D8%B5-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%8F%D9%85%D8%A7%D9%86
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%84%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-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%8F%D9%85%D8%A7%D9%86
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%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-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.unescwa.org/ar/node/260445
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%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%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%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%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9
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 ،، وترسيخ التعاون بين األوساط األكاديمية والقطاع الصناعيفي تعزيز االقتصاد القائم على المعرفةها ودور
 وتهيئة بيئة مواتية لنقل التكنولوجيا.

 دراساتالتقارير وال -3

 ،مستدامة في البلدان العربيةتنمية من أجل الفرص التكنولوجية  عنالمركز دراسة  أعدّ ، 2017في عام  -10
 ، المنطقةفي  ؤأهداف التنمية المستدامة على نحو فعال وكففي تحقيق  استخدام التكنولوجيا إمكانية في للبحث

م العلوم والتكنولوجيا واالبتكار في ظُ ونُ  السياق اإلقليميالدراسة  تستعرضاو. ر المناخال سيما تلك المتعلقة بتغي  
 لتحقيقم والتكنولوجيا واالبتكار والعلتتيحها التي خيارات تطرقت إلى الوتها على التطور، رقدوالبلدان العربية، 
المركز ستة تقارير حول  كما أعدّ  .اتفاق باريس، وإلى تطوير ونقل التكنولوجيا لتنفيذ التنمية المستدامة

 .موريتانياو ،المغربو ،مصرو ،لبنانو ،ُعمانو ،تونسفي  الوطنية لتطوير ونقل التكنولوجيا المنظومة
ً حوالتقارير مس توتضمن توصيات ووتطويرها نقل التكنولوجيا المعنية بللمؤسسات واألنظمة والقوانين  ةشامل ا
 .وأدائها المنظومات الوطنيةتحسين عمل  بشأن

 وتجربة : اآلفاق العالمية"مجمعات العلوم والتكنولوجيا بعنوان اً المركز تقرير ، أعدّ 2018في عام و -11
 في تحقيقالعلوم والتكنولوجيا كأحد عوامل النجاح الرئيسية  مجمعاتأهمية  بحث فيلل ،"العربية المنطقة

ً التقرير وتضّمن . أهداف التنمية المستدامة ولوجيا في االقتصادات المحلية دور مجمعات العلوم والتكنل تقييما
حدد عوامل النجاح يب الحوكمة واإلدارة المختلفة وأسالبين  اتمقارن أجرىكما  ،سلّط الضوء على أهدافهاو

ضمن ورشة قليميين إوُعرضت مسودة التقرير على خبراء  مجال.ال هذا أفضل الممارسات فيوومعايير التقييم 
 .ليزيةكاإلنو العربية قبل نشره في صيغته النهائية على موقع اإلسكوا، باللغتين ُعقدت في الخرطومإقليمية عمل 

 المشاريع -4

حساب  ل منمموّ  مشروع على ،بالتعاون مع شركاء محليينعمل المركز، ، 2018-2017في الفترة  -12
واستفاد من  .عربيةالدول عدد من ال م وطنية لنقل التكنولوجيا فيظُ نُ  تفعيلبشأن لألمم المتحدة  التنمية

بفضل لى الدول المستفيدة إموريتانيا  تمّ وضُ  ،المغربومصر، ولبنان، وُعمان، وتونس، المشروع كّل من 
تفعيل في إطار المشروع  ومن اإلنجازات المحققة .بية والعلوم والثقافةسالمية للترتمويل من المنظمة اإل

لتشريعات المتعلقة بالعلوم اتحديث و؛ مذكورةالفي الدول  هاونقلمكاتب وشبكات وطنية لتطوير التكنولوجيا 
إعداد خارطة و مات وطنية مترابطة؛ولسياسات ذات الصلة للوصول إلى منظوالتكنولوجيا واالبتكار وا

حقوق  سياسةل نماذج ووضع ؛المغربومصر، ولبنان، وُعمان، وطريق لنظام االبتكار الوطني في تونس، 
 مؤسسات.الملكية ونقل التكنولوجيا على مستوى 

 الغذائي والتنمية الخضراء واالستخدام المستدام للموارد األمن ألغراضالتكنولوجيا  -باء

 جتماعاتاال -1

اجتماع خبراء حول النهوض بالتكنولوجيا الخضراء من  المركز عقد ،2017بريل أنيسان/ 6و 5 في -13
، اإلسكوا في المستدامة التنمية سياساتمع شعبة  بالتعاون ،في بيروت خالل التفاعل بين العلم والسياسات

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/report_on_technology_opportunities.pdf
http://undocs.org/ar/FCCC/CP/2015/L.9
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/tunisia_ntto_book.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/amnd_oman_ntto_book.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/amnd_oman_ntto_book.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/amnd_oman_ntto_book.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/lebanon_ntto_book.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/egypt_ntto_book.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/egypt_ntto_book.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/egypt_ntto_book.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/morocco-_ntto_book_final.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/morocco-_ntto_book_final.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/morocco-_ntto_book_final.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/mauritania_ntto_book.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/mauritania_ntto_book.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/mauritania_ntto_book.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/mjmt_llwm_wltknwlwjy-_lafq_llmy_wtjrb_lmntq_lrby_.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/mjmt_llwm_wltknwlwjy-_lafq_llmy_wtjrb_lmntq_lrby_.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/mjmt_llwm_wltknwlwjy-_lafq_llmy_wtjrb_lmntq_lrby_.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/science_and_technology_parks-_global_outlook_with_a_focus_on_the_arab_region.pdf
https://www.un.org/development/desa/da/individual-project-view-public/?project_id=1270&_wpnonce=17d5249c56
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%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%81%D8%A7%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%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%81%D8%A7%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA
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 المنطقة في المستدامة التنمية تحقيقمن أجل الخضراء  التكنولوجيافي دعم  السياساتعلى دور  الضوء يطتسلل
 .والسياسات العلوم بين الترابط تعزيزو العربية

 اإلسكوا في الطاقةالدورة الحادية عشرة للجنة  في المركز شارك ،2017يار/مايو أ 16-14الفترة  فيو -14
تحقيق لفي المنطقة العربية  تهااواستخدام الطاقة تكنولوجيات حول فنية مداخلةوقّدم التي ُعقدت في القاهرة، 

 التنمية المستدامة.

، النانو وتقنيات علومالملتقى العربي لتطبيقات المركز  عقد، 2017كتوبر أول/األتشرين  4و 3في و -15
، والمنظمة العربية للتربية بوغزالة والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدينأبالتعاون مع مجموعة طالل 

علوم وتقنيات  لتطويعلى مراجعة مراحل تنفيذ المبادرة العربية إهدف الملتقى وان. في عمّ  والثقافة والعلوم،
مكانات المتوفرة اإل استعراض، وآليات دعم تنفيذها، و2012التي أطلقها وزراء الصناعة العرب في عام  النانو
مشاريع لترويج الالمستثمرين، وو بين الباحثينلتشبيك ل وأتاح الملتقى فرصةً  .العربية البلدانمجال في ال هذا في
 .تحلية المياه والطاقة الشمسيةمجالي النانو في نتاج نموذجية لتطبيق تكنولوجيا إ

 العربية المستديرة المائدة اجتماعفي  المركزشارك  ،2017ديسمبر /ولاألكانون  20-18 الفترة فيو -16

تحت عنوان "من خطط العمل إلى  القاهرة فيقد الذي عُ  ،ينالمستدام   واالستهالك اإلنتاج حول الخامسة
األمم المتحدة للبيئة، وجامعة الدول المركز وبرنامج في إطار التعاون بين وجاءت هذه المشاركة  .التنفيذ"

نقل  ضرورةعلى  االجتماع وأكّدالعربية، ومركز البيئة والتنمية لإلقليم العربي وأوروبا "سيداري". 
التقدم الذي  استعرضين في المنطقة، واستهالك وإنتاج مستدام  من أجل  هاروتطوي التكنولوجيا الخضراء

ضمان وجود أنماط استهالك بشأن  12هدف الال سيما ، أهداف التنمية المستدامة فيأحرزته البلدان العربية 
 .وإنتاج مستدامة

بالتعاون مع  ،"الزراعية التنمية أجل من واالبتكار التكنولوجيا" بعنوان متخصصة جلسة المركز عقدو -17
قد في الكرك، الذي عُ  الزراعي الثامن العلميالمؤتمر  خالل ،لمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافةا

الخبراء اإلقليميين النقاش بين  تفعيللى إ الجلسة هدفتو .2017تشرين األول/أكتوبر  17-15في الفترة األردن، 
 ،لحد من الجوعاو المنطقة، في مستدام زراعي قطاع تطويرالخضراء لكيفية استخدام التكنولوجيا عن والدوليين 
 الرخاء. وتعزيز

 دراساتالتقارير وال -2

الفرص الواعدة لمشاريع النانو في تحلية المياه والطاقة حول دراسة المركز  أعد ،2017في عام  -18
 .والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بوغزالةأبالتعاون مع مجموعة طالل  ،في الدول العربية الشمسية
 تقنيات باستخدام تحلية المياه واستغالل الطاقة الشمسيةمشاريع في جدوى التصنيع على دراسة الورّكزت 

 .العربية البلدانتطبيقها في يمكن التي  نموذجيةال مشاريعال عدداً منواستعرضت ، النانو

ً  2017في عام و -19  البلدان في الخضراءحول تصنيف تطبيقات التكنولوجيا  دراسةالمركز  أعد، أيضا
مستدامة  رةتحقيق إداتي تساعد في لاتصنيف التكنولوجيات الخضراء الدراسة ملخصاً عن وتضّمنت  .العربية

https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88
https://www.switchmed.eu/en/events/imported/the-5th-arab-roundtable-meeting-on-sustainable-consumption-and-production-from-action-plans-to-implementation
https://www.switchmed.eu/en/events/imported/the-5th-arab-roundtable-meeting-on-sustainable-consumption-and-production-from-action-plans-to-implementation
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86-2018
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ً لموارد الطبيعية ل  وقدرة فعاليتهامن حيث و ،في البلدان العربية تطبيقها تومجاالوخصائصها  متهاءلمالوفقا
 .هاليفعلى تحمل تكا الدول

 حول دراسة ،سكوااإلشعبة سياسات التنمية المستدامة في بالتعاون مع  ،مركزلا أعد ،2018في عام و -20
الالزمة االقتصادية والمالية  سياساتلا فيها استعرضو .الخضراء للتكنولوجيات الداعمة العامة السياسات
ولى ودة األالمس ونوقشتالتكنولوجيات الخضراء. استخدام تشجيع ، والبيئية للقضايادارة مستدامة إلضمان 

 .اجتماع الخبراء حول النهوض بالتكنولوجيا الخضراء من خالل التفاعل بين العلم والسياسات للدراسة في

 واالبتكارالتعاون اإلقليمي في البحث والتطوير  تعزيز -جيم

أخالقيات البحث العلمي  بشأن في بيروت إقليمية مشاورةالمركز  نّظم ،2017تموز/يوليو  12و 11 في -21
والمجلس منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة،  بالتعاون مع ،وتطبيقات التكنولوجيا في المنطقة العربية

إقليمي لتعزيز األخالقيات في البحث  هج  استكشاف ن لى إتماع جهدف االو. في لبنان العلميالوطني للبحث 
 .العربيةالبلدان في تطبيق قابلة للإقليمية ج هُ إمكانية وضع نُ ، ولمنطقة العربيةوتطبيقات التكنولوجيا في ا العلمي
ضرورة تعزيز البحث العلمي والتطبيقات التكنولوجية في المنطقة  في رسائله الختامية على الجتماعورّكز ا

التكامل بين  تحقيق إلىخالقيات البحث العلمي، وأتوحيد المفاهيم والمصطلحات الخاصة بإلى العربية، والحاجة 
حدة ألأ وشدد المجتمعون على .نسانيةالطبيعية والعلوم اإلالعلوم  خالقيات همية وضع شرعة عربية شاملة ومو 

 البحث العلمي والتطبيقات التكنولوجية.

ً اجتماعالمركز  عقد، 2018 مارس/آذار 5في و -22 ً تشاوري ا  لمركز الشامل االستراتيجي التوجه لبحث ا

ان. في عمّ  كاديمية والوطنيةواألقليمية اإلمع عدد من المؤسسات  ،القادمة األعوام خالل للتكنولوجيا اإلسكوا
 تحقيقفي  وتوظيفها ةالمستدام التكنولوجيا نقلعلى  العمل تتطلب األولويات من مجموعة لىإ االجتماع وخلص

 . 2030 عامالمستدامة ل التنمية خطة في البيئية األبعاد ال سيماو ،المستدامة التنمية أهداف

 والخاصة العامة مؤسساتالعليا لل اتداراإل مع مكثفة بمشاورات المركز قام، 2018عام وخالل  -23
اإلقليمي.  التعاونتسهيل بهدف التعريف بالمركز و األردنفي  قليميةإلوا الوطنية بحثيةالو كاديميةاألالهيئات و

على للعلوم والتكنولوجيا، األ المجلسوالتعليم العالي والبحث العلمي،  ارةوز ومن هذه المؤسسات والهيئات
 المكتبو )األردن(؛ ةالزراعي الوطني للبحوث المركزوالصناعة،  وزارةوالتخطيط والتعاون الدولي،  ووزارة

 فيالمياه والطاقة والبيئة  مركزو ؛يرة سمية للتكنولوجياماأل جامعةو ؛قليمي للمنظمة العربية للتنمية الزراعيةاإل
 .بوغزالةأ طالل مجموعةو ،في األردن العلمي البحث دعم صندوقوردنية، الجامعة األ

ا   الخدمات االستشارية -ثانيا

خدمات ثالث  منذ الدورة األولى للجنة التكنولوجيا من أجل التنمية اإلسكوا للتكنولوجيا مركز قّدم -24
لمركز الوطني للبحث قّدم المركز الدعم ل، األردنفي ف  .واليمن بنانلو ،ردناألكّل من بناًء على طلب استشارية 

في عام  للبحث والتطوير وطنية استراتيجية خطة لوضعوالتطوير التابع للمجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا 
ً لوزارة الطاقة والمياه في عام ، لبنان. وفي 2017 تحديد المكونات الرئيسية لخارطة ل 2017قّدم المركز دعما

حول  ورشة تدريبيةمركز العقد اليمن، بناًء على طلب و .طريق لنقل التكنولوجيا في الصناعات المتعلقة بالغاز

https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%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%81%D8%A7%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%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%E2%80%8F
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%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%E2%80%8F
http://www.ncrd.gov.jo/?q=ar/strategic-plan
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%AA%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-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1
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 ،انعمّ ) ز واالبتكار للمؤسسات األكاديمية في الجمهورية اليمنيةنقل التكنولوجيا واالبتكار لدعم وحدات التمي  
ً من مختلف الجامعات والمؤسسات األ 14 هاستفاد من(، ا2018كانون األول/ديسمبر  16-20  كاديمية فيمشاركا

المفاهيم  لتوضيحعمل  جلساتو ويمنيةردنية أمؤسسات بين  تبادل الخبراتللقاءات وشملت الورشة  اليمن.
األساسية والمصطلحات المتعلقة باالبتكار والريادة، ونقل المعرفة حول أشكال الملكية الفكرية المختلفة ودور كل 

تصميم برنامج الخطوات الالزمة للالبتكار والريادة، وداعمة الوطنية البيئة لل الضرورية مكوناتال وعرضمنها، 
 مؤسسي أو وطني لدعم االبتكار والريادة.

ا   الشراكات -ثالثا

ً أنواعيقيم مركز اإلسكوا للتكنولوجيا  -25 الشراكات مع المؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمع مختلفة من  ا
، من تقارير ودراسات، وزيادة المعيارية أنشطتهأثر تعظيم  ، بهدفقليمية والدوليةمنظمات اإلالعدد من والمدني 

ما وطويل أو قصير األجل،  ما هو منها . وتتنوع الشراكات بينفعالية الخدمات التي يقدمها إلى الدول األعضاء
 .قائمة بهذه المؤسسات والمنظماتيتضمن الجدول وعلى أنشطة محددة.  مقتصرواسع النطاق أو هو 

 2018-2017تي تعاون معها المركز في تنفيذ أنشطته خالل الفترة المؤسسات والمنظمات ال

 البلد/المؤسسة األم المؤسسة/المنظمة

 ردناأل الجمعية العلمية الملكية

 ردناأل المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا

 ردناأل وزارة التخطيط والتعاون الدولي

 ردناأل وزارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 جامعة الدول العربية المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين

 قليمية مقرها االردنإمجموعة  زالةغبوأمجموعة طالل 

 مصر أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

 لبنان المجلس الوطني للبحوث العلمية

 ُعمان مجلس البحث العلمي

 لبنان وزارة الطاقة والمياه

 المغرب للبحث العلمي والتقنيالمركز الوطني 

 موريتانيا والطب جامعة العلوم والتكنولوجيا

 تونس الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي

 جامعة الدول العربية المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم

 السودان   مدينة افريقيا التكنولوجية

 )دولة المقّر( السودان اتحاد مجالس البحث العلمي العربية

 اليمن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 ردناأل جامعة مؤتة

 ردناأل سمية للتكنولوجياميرة األجامعة 

 )دولة المقّر اإلقليمي( مصر المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة

 مم المتحدةاأل (CTCN) والتشبيكجيا المناخ ومركز تكنول
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ا   مركز اإلسكوا للتكنولوجيا إدارةمجلس اجتماعات  -رابعا

 جديد لمركز اإلسكوا للتكنولوجيا للفترةالدارة اإلمجلس ممثلين لها في  األعضاء الدول عيّنت -26
 الوثيقة.هذه بالمرفق األول  في األسماءترد قائمة و، 2018-2021

 اللجنة عقدت ،السادس اجتماعه في اإلدارةعلى توصية مجلس  بناءً  ،2017يار/مايو أ 22 فيو -27
ً  للمجلسالمصغرة  ل لعمل المركز ودور العلوم والتكنولوجيا في الترابط لمناقشة التوجه المعدّ  في عّمان اجتماعا

التمويل المركز، ال سيما بدعم متابعة وأوصت اللجنة بضرورة  .ر المناخبين المياه والطاقة والغذاء وتغي  
 الماضية. األعوامخالل  هونجاحات هعملوخاصة على ضوء ، اتوالشراك

 ،في بيروت السابع السنوي اجتماعهدارة المركز إعقد مجلس  ،2017تشرين الثاني/نوفمبر  28 في -28
، ومسارات العلوم والتكنولوجيا 2017عام  فيأنشطة المركز  وااستعرضدول عربية،  10ن عن وممثل هوحضر

لتقرير العالمي لعداد اإل مراحل وُعرضتالتنمية المستدامة. أهداف تحقيق  المنطقة ومساهمتها في واالبتكار في
أوصى مجلس إدارة و .2018لعام المقترح برنامج عمل المركز قُّدم ، وفي المنطقة 2019 لعام للتنمية المستدامة

لعام التقرير العالمي للتنمية المستدامة  بشأنة التواصل مع اتحاد مجالس البحث العلمي العربية ضرورب المركز
أهمية وضع خطة عربية لمتابعة تنفيذ شّدد المجلس على و .هإلى اإلسهام بمدخالت فيالمجالس  ةودعو 2019

 البلدانأهداف التنمية المستدامة في  تحقيقتمويل يجاد صندوق لإهداف التنمية المستدامة وتبادل الخبرات، وأ
قليمي في دعا إلى تعزيز التعاون اإلو ،2018لعام المقترح عمل المركز  برنامجالعربية. كما وافق المجلس على 

دارة النفايات كإ مختلفة الخارجة من نزاعات وحروب، وفي مجاالت علمية وتكنولوجيةلدول اعمار إعادة إ
دعا المجلس إلى االستفادة من نقل التكنولوجيا والمهم.  العمللهذا  موارد مالية شدحبالسعي إلى أوصى الصلبة، و

 المياه بندرة  منها تعلقوال سيما ما يالعربية،  بلدانالفي  زمنةوالمفي إيجاد حلول للمشاكل الملحة 
 الزراعة.استدامة و

 الجديدة، بتشكيلته ،للتكنولوجيامجلس إدارة مركز اإلسكوا  عقد، 2018تشرين الثاني/نوفمبر  15وفي  -29
معين حمزة نائباً  السيدوللمجلس  ةً ميرة سمية بنت الحسن رئيسسمو األ تخبوانتُ ان. في عمّ  الثامن هاجتماع

، وأهم توصيات اللجنة 2018المركز خالل عام  أنشطةوناقش المجتمعون  .2019و 2018 ينللعام ةرئيسلل
الفنية، واستعرضوا نتائج الدورة الوزارية الثالثين لإلسكوا وتوافق بيروت حول التكنولوجيا من أجل التنمية 

، ()المرفق الثاني 2019مجلس برنامج عمل المركز المقترح لعام الالمستدامة في المنطقة العربية. واعتمد 
أنشطة الدعم الفني متابعة بو ،2021في عام  سيُعقدعم في اإلعداد للمنتدى العربي للعلوم الذي تقديم الدب أوصىو

 .نقل التكنولوجياالوطنية لمكاتب الالمقّدمة إلى الدول األعضاء، ال سيما 

ا   لمركز اإلسكوا للتكنولوجيا اللجنة الفنيةاجتماعات  -خامسا

  ضمّ وفي بيروت،  الخامس اجتماعها للمركزللجنة الفنية ا عقدت، 2017مايو /أيار 24و 23في  -30
 .دولة عربية يمثلون منظمات إقليمية ومؤسسات علمية ومراكز بحثية وصناعية مختلفة 14خبيراً من  31
ضرورة هم على توصياتفي  وأكدوا ،2019و 2018 لعاميعمل المركز برنامج الفنية  ناقش أعضاء اللجنةو

الحاجة إلى أطر تنظيمية شاملة لسد الفجوة بين على التركيز على السياسات والحوكمة والثقافة والتوعية، و

https://www.unescwa.org/ar/events/%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%AF%D8%B3-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%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
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%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%8C-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A3%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%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
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التنمية  فيم والسياسات، والنهوض بالبرامج المحلية والتنسيق لربط العلعلى أهميّة البحوث والقطاع الخاص، و
 اقة الخضراء، والترابط بين المياه والطاقة والغذاء.واالبتكار التي تدعم حلول الط

 ضمّ و ،انعمّ  في السادس هااجتماع للمركزللجنة الفنية ا عقدت، 2018كتوبر أول/األتشرين  3و 2وفي  -31
قليمية إضافة الى منظمات إ ،يمثلون مؤسسات علمية ومراكز بحثية وصناعيةدولة عربية  13من  خبيراً  27

حول التكنولوجيا  سكوا وتوافق بيروتالثالثين لإل الوزاريةلدورة ا تقرير ناقش أعضاء اللجنة الفنيةوودولية. 
ى خطوات بعمل المركز إل المرتبطةبهدف ترجمة القرارات  من أجل التنمية المستدامة في المنطقة العربية

 في والمستدامة المالئمة التكنولوجيات استخدام تشجيع همهاأ ،عدد من التوصياتخلصت اللجنة إلى عملية. و
 وضرورةر المناخ، الزراعة والمياه والطاقة وإدارة النفايات وتغي   اتقطاع سيماال ،األولوية ذات القطاعات
ودعم  ،ومركز تكنولوجيا المناخ والتشبيك ،والتعدين الصناعية للتنمية العربية المنظمة مع والتعاون التنسيق
ً وطنيالمحددة  امساهماته وتنفيذ المناخر األعضاء في اإلسكوا في مواجهة تحديات تغي   الدول وأوصت اللجنة . ا
 ً تتضمن  بيانات قاعدة ذلك في بما ،واالبتكار التكنولوجيا لدعم تفاعلية منصة لتطوير خطة وضعبأيضا

 والتشريعات واالبتكارات بحاثواأل الناجحة، والتجارب المستقبلية،والمنفذة  العمل اتورش معلومات عن
 .الخضراء بالتكنولوجيات المتعلقة

  

https://www.unescwa.org/events/technical-committee-etc-6th-meeting
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 )*(األول المرفق

 
 2021-2018إدارة مركز اإلسكوا للتكنولوجيا للفترة عضاء مجلس أ

 المؤسسة ى الوظيفيالُمسمّ  سماال الدولة

 ميرة سمية بنت الحسنسمو األ ردنية الهاشميةالمملكة األ
الجمعية العلمية  ةرئيس

 الملكية
 الجمعية العلمية الملكية

 المدرسة العليا للمواصالت أستاذ تعليم عالي السيد منير فريخة الجمهورية التونسية

الجمهورية العربية 
 السورية

 السيدة فاديا سليمان
للهيئة الوطنية  ةالعام ةالمدير

 لخدمات الشبكة
 وزارة االتصاالت والتقانة

 السيد احمد حسن فحل جمهورية السودان
رئيس هيئة البحث العلمي 

 واالبتكار
وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي

 السيد حسين داوود جمهورية العراق
مدير عام دائرة تخطيط 

 القطاعات
 وزارة التخطيط

 مجلس البحث العلمي مدير دائرة البرامج عبيد بن محمد السعيديالسيد  سلطنة ُعمان

 مستشار الوزير السيد محمد بدر دولة فلسطين
وزارة االتصاالت وتكنولوجيا 

 المعلومات

 معهد الكويت لألبحاث العلمية ةالعام ةالمدير السيدة سميرة السيد عمر دولة الكويت

 المجلس الوطني للبحوث العلمية مين عامأ السيد معين حمزة الجمهورية اللبنانية

 بو القاسم محمد المشايأالسيد  ليبيا
  –باحثين الكبير 

 ستاذ مشاركأ
العلوم الطبيعية أبحاث هيئة 

 والتكنولوجيا

 مدير الكهرباء السيد محمد حجرون المملكة المغربية
وزارة الطاقة والمعادن والتنمية 

 المستدامة

جمهورية موريتانيا 
 سالميةاإل

 حمد سالم بد اتشفغأالسيد 
 –مدير السجل االجتماعي 

المديرية العامة للسياسات 
 واستراتيجيات التنمية

 وزارة االقتصاد والمالية

 المركز الوطني للمعلومات رئيس الدكتور يحي الريوي الجمهورية اليمنية

 

  

___________________ 

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

 2019برنامج عمل مركز اإلسكوا للتكنولوجيا لعام 

في تعزيز التنمية المستدامة والعدالة االجتماعية  2019-2018يتمثّل التوجه العام لبرنامج عمل اإلسكوا لفترة السنتين 
اإلدارة المتكاملة  اإلسكوا للتكنولوجيا ركيزة التنمية المستدامة، يدعم مركز والتكامل اإلقليمي بين الدول األعضاء. وفي إطار

 على دمجالمركز  ملويعأمن الغذاء والمياه والطاقة، ويعّزز القدرة على التكي ف مع تغي ر المناخ.  من للموارد الطبيعية، ما يحّسن
دت ثالثة بُ والوطنية، بسُ أهداف التنمية المستدامة في وضع السياسات اإلقليمية  ل منها نقل التكنولوجيا. وفي هذا الصدد، ُحّدِّ

 اإلسكوا للتكنولوجيا.مركز من إنجازات متوقعة 

ي  ان ، عقد مركز اإلسكوا للتكنولوجيا االجتماع السادس للجنته الفنية في عمّ 2018تشرين األول/أكتوبر  3و 2في يوم 
، استناداً إلى برنامج عمل اإلسكوا، وأهم األولويات اإلقليمية في 2019لمناقشة المجاالت ذات األولوية في عمله وبرنامجه لعام 

في توافق بيروت حول التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة في المنطقة العربية، الذي اعتمدته  كما وردتمجال التكنولوجيا، 
 (.2018لدورة الثالثين لإلسكوا )بيروت، حزيران/يونيو الدول األعضاء في ا

ء ا، سيستعين مركز اإلسكوا للتكنولوجيا بخبرة موارده البشرية، والخبر2019عمل لعام الومن أجل تنفيذ برنامج 
القائمة مع  الُمعارين من المؤسسة المضيفة، إضافةً إلى خبراء تعيّنهم اإلسكوا. وسيستفيد المركز إلى أقصى حد من الشراكات

 .إدارتهالمنظمات اإلقليمية والدولية والمؤسسات األكاديمية، ال سيما من خالل أعضاء مجلس 

 تسهم في التنمية المستدامة هاونقلم وطنية لتطوير التكنولوجيا ظ  تعزيز ن    -1اإلنجاز المتوقع 

 ما يلي:  1تتضمن األنشطة المقررة في إطار اإلنجاز المتوقع 

 فنية وتقارير وصحائف وقائعمواد  )أ(

من أهداف التنمية المستدامة،  12مواد فنية عن استخدام التكنولوجيا المستدامة من أجل تحقيق الهدف  )1(
الذي ينص على ضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة في البلدان العربية، مع التركيز على 

 والطاقة في القطاع الزراعي؛التكنولوجيات التي تحّقق وفورات في المياه 

مواد فنية عن أهمية تنفيذ المعايير الدولية في تشغيل واحات العلوم والتكنولوجيا من أجل تحقيق التنمية  )2(
 المستدامة في المنطقة العربية؛

ً لتنفيذ الهدف  المتأتية عنتقرير حول اإلدارة المستدامة للنفايات  )3(  من أهداف  12النزاعات، دعما
 تنمية المستدامة.ال

 اجتماعات فرق خبراء )ب(

 من أهداف التنمية المستدامة في  12اجتماع إقليمي حول نقل التكنولوجيا وتكييفها، لتحقيق الهدف  (1)
 البلدان العربية؛ 

 اجتماع إقليمي بشأن دور واحات العلوم والتكنولوجيا في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية.  (2)
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 مشاريع )ج(

ر المناخ من خالل التعاون بين بلدان الجنوب في نقل ف مع تغي  تعزيز قدرة البلدان العربية على التكي   (1)
 ، والبحث عن فرص لتعبئة الموارد(؛2018التكنولوجيات الزراعية )متابعة االقتراح المقدَّم في عام 

ر المناخ وانعدام األمن الغذائي، من خالل إعادة إشراك ف مع تغي  تعزيز قدرة البلدان العربية على التكي   (2)
االقتراح الشباب في الزراعة عن طريق اعتماد التكنولوجيات الزراعية المراعية للبيئة ونقلها )متابعة 

 والبحث عن فرص لتعبئة الموارد(. 2018عام  المقدَّم في

 خدمات استشارية )د(

 الحصول على خدمات استشارية. وفي بسيستجيب مركز اإلسكوا للتكنولوجيا لطلبات الدول األعضاء الراغبة 
مان بناء القدرات في مجاالت الوظائف الخضراء والتكنولوجيا، وسيعمل المركز على تلبية هذا الطلب في ، طلبت عُ 2018عام 
 تابعة عمل األجهزة الوطنية المعنية بنقل التكنولوجيا.لم اإلدارة. كما تلقى المركز طلباً من مجلس 2019عام 

رفع مستوى معرفة البلدان العربية بدور التكنولوجيا كوسيلة هامة من وسائل تنفيذ خطة التنمية المستدامة   -2اإلنجاز المتوقع 
 2030لعام 

 ما يلي: 2تتضمن األنشطة المقررة في إطار اإلنجاز المتوقع 

 وتقارير وصحائف وقائعمواد فنية  )أ(

ر المناخ صحيفة وقائع عن التكنولوجيات المبتكرة لتحسين قدرة القطاع الزراعي على التصدي آلثار تغي   (1)
 ؛من أهداف التنمية المستدامة( 13و 12)دعماً للهدفين 

تقرير حول االستثمارات والحصول على التمويل المستدام لنقل التكنولوجيا الخضراء في المنطقة  (2)
العربية، مع التركيز على التكنولوجيات المستخد مة في القطاع الزراعي وعلى اإلدارة المستدامة للنفايات 

 من أهداف التنمية المستدامة. 12النزاعات، دعماً لتحقيق الهدف  المتأتية عن

 اجتماعات فرق خبراء )ب(

 اجتماع بشأن االستثمارات في التكنولوجيا الخضراء والحصول على التمويل المستدام في المنطقة العربية؛ (1)

ً لتحقيق  (2) حلقة النقاش السادسة حول أنماط االستهالك المستدامة: نقل التكنولوجيا الخضراء وتكييفها دعما
 الطريق نحو االقتصاد الدائري. -المستدامة من أهداف التنمية  12الهدف 

 مشاريع )ج(

 أفضل الممارسات. وتبادلمنتدى تفاعلي حول التكنولوجيا المستدامة في البلدان العربية لتوفير البيانات، وبناء القدرات، 
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تحديات اإلنمائية الرئيسية تعزيز التعاون اإلقليمي في مجال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار لمواجهة ال  -3اإلنجاز المتوقع 
 ر المناخف مع تغي  المتعلقة بندرة المياه وأمن الغذاء والطاقة والتكي  

 ما يلي: 3تتضمن األنشطة المقررة في إطار اإلنجاز المتوقع 

 تقديم الخدمات الفنية لالجتماعات )أ(

 االجتماع السابع للجنة الفنية لمركز اإلسكوا للتكنولوجيا؛ (1)

 مركز اإلسكوا للتكنولوجيا؛ إدارةاالجتماع التاسع لمجلس  (2)

تقديم المساهمات الفنية لمتابعة توافق بيروت حول التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة في المنطقة  (3)
 العربية، واجتماعات اللجنة التنفيذية لإلسكوا وغيرها من المسارات التي تضطلع بها اإلسكوا.

 الفنية في المسارات اإلقليمية والوطنيةالمساهمة  )ب(

تقديم مساهمات فنية في المسارات اإلقليمية والوطنية، بالشراكة مع جامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة مثل 
افة والعلوم، المنظمة العربية للتنمية الزراعية، والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، وجامعة الدول العربية للتربية والثق

 المنظمات الدولية.واألمم المتحدة وغيرها من 

----- 


