
Economic And Social Commission For Western Asia

«أنشطة مركز اإلسكوا للتكنولوجيا» 

من جدول األعمال9البند 

 mrad@un.orgفؤاد مراد : عرض

التنفيذي لمركز اإلسكوا للتكنولوجيامديرال

باالسكوالجنة الطاقة 

عشرةالحادية الدورة 

2017مايو 16–14القاهرة، 



© Copyright 2014 ESCWA. All rights reserved. No part of this presentation in all its property may be used or reproduced in any form without a written permission

.أهداف ومهمة مركز اإلسكوا للتكنولوجيا-

.2016–2011ملخص نشاطات المركز -

.أنشطة المركز ذات العالقة بالطاقة-

.2017خطط المركز -

.الختام-

موجز



Page 3 © Copyright 2014 ESCWA. All rights reserved. No part of this presentation in all its property may be used or reproduced in any form without a written permission

أهداف ومهمة مركز اإلسكوا للتكنولوجيا

خاصةوالالعامةوالمنظماتآسيالغربواالجتماعيةاالقتصاديةاللجنةأعضاءمساعدة

منصاديةواالقتاالجتماعيةبالتنميةللتعجيلالالزمةوالقدراتاألدواتاكتسابعلى

فيهامواإلسالعالم،فياألخرىوالمناطقالدولمعالتكنولوجيالتكافؤتحقيقأجل

ةالعلميالمعارفعلىتقوماقتصاداتإلىاألعضاءالبلداناقتصاداتتحويل

.والتكنولوجية

المركزرسالة

األهداف

لوجياالتكنووتطويروإدارتها؛وطنيةنظموضععلىاألعضاءالدولقدراتتعزيز

تطويرهاسيروتيللمنطقةالمناسبةالتكنولوجياوتحديدوتطبيقها؛وتكييفهاونقلها

تحسينإلىاأيضالمركزويهدف.التكنولوجيالنقلوالتجاريالقانونياإلطاروتحسين

لبلدانافيالكبرىاالقتصاديةللقطاعاتوالعلميةالتكنولوجيةالمعارفمضمون
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2016-2011األنشطة المتعل ة بالطاقة –مركز اإلسكوا للتكنولوجيا 

األنشطــــــة الم رجا 

.مع حكومة اإلمارات العربية المتحدة" المنظورات اإلقليمية: المدن الذكية“1.

ا، األردن المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيمعتقييم احتياجات التكنولوجيا في مجال الطاقة المتجددة، “2.

(2012.)

(.2014)االبتكار لمدينة الملك عبد هللا للطاقة الذرية و الطاقة المتجددة مساراستعراض 3.

(.2017)في الدول العربيةلتقنية النانو في مجال الطاقة الشمسية وتحلية المياه دراسة الجدوى الصناعية 4.

المواد الت نية

للعلوم والمجلس األعلىمع المنظمة العربية للتنمية الصناعية« تطبيقات تقنيات النانو في الصناعة»1.

.2014والتكنولوجيا، كانون الثاني 

.2013وزارة الطاقة، لبنان تشرين األول « الطاقةمنتدى»2.

.2013مع نيويورك تايمز، الدوحة، تشرين األول « العالمي للطاقة النظيفةالمنتدى»3.

صر، مع إدارة سياسات  التنمية المستدامة، اليونيدو في مفي التكنولوجيات الخضراء أفضل الممارسات 4.

.2014حزيران 

.2017من خالل تقاطع العلم والسياسة، التكنولوجيا الخضراء تعزيز 5.

األردن، (: مشروع تقوده إدارة سياسات التنمية المستدامة)التكنولوجيات الخضراء المالئمة للمناطق الريفية 6.

.2015المغرب، عمان، السودان 

.في مصر، لبنان، المغرب، عمان، تونسلتطوير ونقل التكنولوجيا  نظم وطنية فعالة 7.

ورش عم 

و

اجتماعا 

مشاري 
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2017مركز اإلسكوا للتكنولوجيا 

الصلةذاتعاتالتشريوالتكنولوجيانقللتطويرالوطنيةالمنظومةوتحسينوتحليلرصد1.

الشاملةةللتنميأكثردعمفيوتماسكا  انتاجيةأكثرقانونيإطارعلىالحصولأجلمن

المستدامة؛

المياهيةتحلفيالنانوتقنيةلتطبيقاتالصناعيةالجدوىدراسة:الت نيةالمواد•

ومؤسسةالصناعيةللتنميةالعربيةالمنظمةمع)العربيةالدولفيالمتجددةوالطاقة

.(غزالةأبوطالل

.المستدامةالتنميةأجلمنالخضراءالتكنولوجياتصنيف:الت نيةالمواد•

ورشاتعقدوالفنيةالموادومتابعةعربيةدولفيالتكنولوجياشبكاتوتطويرإنشاء•

مصر،فيASRTلبنان،فيNCSR:الوطنيينالمركزشركاءمعالوطنيةالعمل

ANPRتونس،فيCNRST،المغربTRCُعمان.
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تتعلققائيةانتإسهاماتمعالرئيسيةاالقتصاديةالقطاعاتلمختلفالعلميالمحتوىتعزيز.2

األمنودامةالمستوالطاقةالخضراءوالتنميةالغذائيلألمنالداعمةالمالئمةبالتكنولوجيات

األعضاء؛الدولفيواالقتصاديةاالجتماعيةالمناعةتعززالتيالمائي

.الغذائياألمن:2030العربياألفقضمنالتكنولوجيافصل•

.المستدامةالتنميةأجلمنالخضراءالتكنولوجياتصنيف•

.المستدامةالتنميةفيالمحليةالتكنولوجيافرص•

.والغذاءوالمياهبالطاقةالمعنيةواإلقليميةالعالميةللمنتدياتالفنيالدعم•

.األعضاءالبلدانمنطلبعلىبناءاالستشاريةالخدمات•

والطاقةياهالملتحليةالنانويةالتكنولوجيامجالفياالستثمارحولالخبراءاجتماع•

.المتجددة

.والسياسةالعلمتقاطعخاللمنالخضراءالتكنولوجياتتعزيزبشأنالخبراءاجتماع•

2017مركز اإلسكوا للتكنولوجيا 
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فيلتحدياتاتعالجالتيواالبتكاروالتطويرالبحثمجاالتفياإلقليميالتعاونتسهيل3.

لتخفيفواالغذائيواألمنوالطاقةالمياهمثلالمحددةاإلقليميةالمستدامةالتنميةأولويات

.المناختغيرآثارمن

.ميةالتنألغراضالتكنولوجيابشأنالحكوميةلالجتماعاتالفنيالدعمتقديم•

فيحدةالمتاألمموكاالتبينالمشتركالعمللفريقالسنويللمنتدىالفنيالدعم•

س.(المستدامةالتنميةأهدافأجلمنواالبتكاروالتكنولوجياالعلوم)

.المحليةالنفاياتمعالجةفيالمالئمةالتكنولوجيا•

.للتكنولوجيااإلسكوامركزإدارةلمجلسالسابعاالجتماع•

.للتكنولوجيااإلسكوالمركزالفنيةاللجنةاجتماع•

.األردنيفوالتطويرللبحثالوطنيللمركزاالستراتيجيالتخطيطحولعملورشة•

.واليونسكوةالملكيالعلميةالجمعيةمعاألردنفيللعلومالعالميللمنتدىالفنيالدعم•

لتغيرلالمحليةالمناعةلتعزيزالتكنولوجياتفيالقدراتبناءبشأنعملورشة•

.المناخي

2017مركز اإلسكوا للتكنولوجيا 
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2019-2018مركز اإلسكوا للتكنولوجيا 

مايو/أيار24-23فياجتماعاتهاللتكنولوجيااالسكوالمركزالتابعةالفنيةاللجةستعقد

2018مللعاعملهخطةفياليهاسيتطرقالتيالمواضيعحولالمركزلتوجيهوذلك2017

العلمجالمفيالقدراتتسخيراجلمناألعضاءالبلدانوأولوياتالتقنيةالقضاياوتحديد

.المستدامةالتنميةأهدافالتنفيذفيواالبتكاروالتكنولوجيا

:التاليةاألهدافضمنوذلك

الصلةذاتعاتالتشريوالتكنولوجيانقللتطويرالوطنيةالمنظومةوتحسينوتحليلرصد1.

الشاملةةللتنميأكثردعمفيوتماسكا  انتاجيةأكثرقانونيإطارعلىالحصولأجلمن

؛المستدامة

نتقائيةاإسهاماتمعالرئيسيةاالقتصاديةالقطاعاتلمختلفالعلميالمحتوىتعزيز.2

المستدامةاقةوالطالخضراءوالتنميةالغذائيلألمنالداعمةالمالئمةبالتكنولوجياتتتعلق

األعضاء؛الدولفيواالقتصاديةاالجتماعيةالمناعةتعززالتيالمائياألمنو

فيالتحدياتتعالجالتيواالبتكاروالتطويرالبحثمجاالتفياإلقليميالتعاونتسهيل.3

التخفيفوالغذائيواألمنوالطاقةالمياهمثلالمحددةاإلقليميةالمستدامةالتنميةأولويات

.المناختغيرآثارمن
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استنتاج

ا واالبتكارالنظم الوطنية للعلوم والتكنولوجيعمل مركز اإلسكوا للتكنولوجيا لدعم : 2016–2011

ا  االبتكار مرا د العلو  والتكنولوجيا واالبتكار؛ السياسا  والنظ  الوطنية لن   التكنولوجيا؛ قي

سياسا  ن   التكنولوجيا والملكية الفكرية ف  الجامعا  ومراكز البحوث؛ف  الدو  العربية؛

.مؤشرا  األدا  لمتنزها  العلو  والتكنولوجيا ف  الدو  العربية

الشبكات

قياسات السياسات
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توجه مست بل  لمركز اإلسكوا للتكنولوجيا

الطاقة المستدامة أولوية حساسة

ف  أولويا  االستدامة" نظ  العلو  والتكنولوجيا واالبتكار المنشأة"تس ير : 2017

فعا  وعمل  لفرص و يارا  االبتكار تمك  العلو  والتكنولوجيا واالبتكار م  تنفيذ 

نظم وطنية لنقل 

التكنولوجيا

التكنولوجيات 

الخضراء

التكنولوجيا 

الناشئة للتنمية 

المستدامة
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