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مذكرة توضيحية
 -1معلومات أساسية
أ -مركز االسكوا للتكنولوجيا
أسست لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) مركزا ً للتكنولوجيا تنفيذا ً للقرار
الصادر عن المجلس االقتصادي واالجتماعي . 1تمت استضافة المركز من قبل الجمعية العلمية الملكية .ويهدف
المركز الى مساعدة الدول األعضاء اإلسكوا ،والمؤسسات العامة والخاصة ،القتناء األدوات والقدرات الالزمة
لتسريع عملية التنمية المستدامة ،وتطوير المعرفة التكنولوجية والعلمية لمختلف أصحاب المصلحة في القطاعات
االقتصادية الرئيسية ،والمساهمة في تحويل اقتصادات البلدان األعضاء إلى اقتصادات قائمة على المعرفة
العلمية والتكنولوجيا الحديثة.
كما يهدف المركز إلى مساعدة الدول األعضاء في اإلسكوا من خالل تعزيز قدراتها على تطوير وإدارة
األنظمة الوطنية ،تطوير ونقل وتطويع وتطبيق التكنولوجيا ،وتحديد التكنولوجيا المالئمة للمنطقة وتيسير
تطوي رها وتحسين اإلطار القانوني والتجاري لنقل التكنولوجيا .كما يهدف المركز إلى تعزيز محتوى المعرفة
التكنولوجية والعلمية في القطاعات االقتصادية الرئيسية في الدول األعضاء.
ولتحقيق هذه االهداف يقوم المركز بما يلي:
-

إجراء البحوث والدراسات الفنية وتحليل االتجاهات والظروف والفرص؛
تقديم الخدمات االستشارية الفنية للبلدان األعضاء؛
نشر المعلومات وتعزيز الممارسات الجيدة؛
تطوير الشراكات والشبكات األخرى مع المنظمات اإلقليمية والدولية وأصحاب المصلحة
الرئيسيين لتعظيم استخدام الموارد وتوسيع نطاق تغطية الخدمات التي يقدمها المركز؛
تعزيز قدرة الخبراء الوطنيين وأصحاب المشاريع وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة
والمجمعات التكنولوجية ومحللي السياسات الذين يعملون على نقل التكنولوجيا وتكييفها؛.
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ب -مجلس إدارة المجلس
وينص قرار التأسيس للمركز على تشكيل مجلس إدارة يتكون من ممثل دائم تعينه الحكومة األردنية
(الدولة المضيفة) وممثلين ترشحهم الدول األعضاء ،وتعيين مدير تنفيذي ومسؤول وطني .ويجتمع مجلس
إدارة المركز مرة واحدة سنويا ً على االقل ،بهدف تيسير تنفيذ نشاطات المركز في الدول األعضاء والمساعدة
في جذب مصادر تمويل لدعم أعماله ونشاطاته في الدول األعضاء ،واالطالع على النشاطات السنوية وتنفيذ
برنامج عمله كما ويعنى مجلس إدارة المركز بتحديد مجاالت العمل والبرامج في خطة عمل المركز القادمة،
استنادا ً الى أولويات المنطقة واقتراحات وتوصيات اللجنة الفنية.
ت -لجنة المركز الفنية
بحسببب النظام االسبباسببي للمركز تشببكل لجنة فنية سببنويا ً للمركز من خبراء من الدول األعضبباء اإلسببكوا
ومن المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية .وتتولى اللجنة الفنية م سؤولية إ سداء الم شورة ب شأن
صبببياغة برنام عمل المركز والمسبببائل الفنية األخرى المتعلقة بعمله .وقد تم عقد االجتماع السبببادس للجنة الفنية
في عمان خالل الفترة  3-2تشببببرين اول/اكتوبر  ،2018وضببببمت اللجنة هذا العام أكثر من  27خبيرا ً واكاديميا ً
يمثلون القطاع العام والمؤسسات االكاديمية والبحثية من ثالثة عشر دولة عربية ،إضافة الى عدد من المؤسسات
اإلقليمية والدولية.
وقد خرجت اللجنة بعدد من التو صيات والرسائل بخ صوص خطة عمل مركز االسكوا للتكنولوجيا للعام
 2019ليتم عرضها على مجلس إدارة المركز ومناقشتها في اجتماعهم القادم.
ومن اهم التوصيات والرسائل التي خرجت بها اللجنة:
 تركيز عمببل المركز خالل الفترة القببادمببة على تعزيز اسببببببتخببدامببات التكنولوجيببات المالئمببة فيالقطاعات ذات األولوية والتي تعال التحديات االقليمية للمنطقة العربية والمتمثلة في قطاعات المياه
وال طا قة والزرا عة واأل غذ ية وإدارة الن فا يات .خاصبببببببة للب لدان التي ت عاني من النزا عات او ا ثار
النزاعات
 اهمية التعاون مع مراكز بحثية ومنظمات وروابط عالمية وإقليمية مثل التعاون مع مركز تكنولوجياالمناخ ) (Climate Technology Center and Networkمن أجل مسببباعدة البلدان األعضببباء
في اإلسببببببكوا على مواجهة تحديات تغير المناخ وتنفيذ مسبببببباهماتها الوطنية ،والعمل المشببببببتر مع
المنظمة العربية للتنمية الصببناعية والتعدين (االيدمو) وتنسببيت اجتماعات اللجنة الفنية مع اجتماعات
االيدمو ذات الصببببلة لتعظيم االسببببتفادة من الخبراء العرب المشبببباركين وتنسببببيت األبحاث والعمل
المشتر .
 العمل على سبد الفجوة بين قطاع الصبناعة واالكاديمي وضبرورة الربط بينهما إليجاد الحلول العمليةللتحديات الصبببناعية واالقتصبببادية على المسبببتوى المحلي واالقليمي باإلضبببافة الى إشبببرا القطاع
الخاص (البنو ) لدعم االستثمار في مشاريع االبتكار التكنولوجي.
 بناء القدرات وتأهيل الخبرات في الدول العربية في كيفية الحصببببببول على الدعم المالي لمشببببببباريعالتكنولوجيا المالئمة من الصناديت والبنو والبرام الدولية.

-3 تطوير منصببببة تفاعلية حول التكنولوجيات المالئمة واالبتكار في المنطقة العربية وبناء قاعدة بياناتللمعلومات لعرض المشبببببباريع التكنولوجية وورشببببببات العمل الفنية اضببببببافة الى الخبرات المتوفرة
واألبحاث واالبتكارات التكنولوجية.
 التعاون فيما بين الدول العربية في مجال البحوث وتنسببيت الجهود لالسببتثمار االمثل للموارد البشببريةوالمالية
 -نشر الوعي بحقوق الملكية الفكرية والخاصة بالبحوث والمعلومات والمشاريع.

 -2الدورة الوزارية الثالثين لإلسكوا وتوافق بيروت
تعتبر الدورة الوزارية الجهاز الرئيسي لصنع القرار لإلسكوا وتعقد مرة ك ّل عامين .يلتقي فيها وزراء
وكبار المسؤولين من الدول األعضاء في المنطقة لمناقشة نشاطات األمانة التنفيذية وبرنام عملها المستقبلي وأه ّم
القضايا االقتصادية واإلنمائية التي تواجهها المنطقة العربية.
تم عقد الدورة الوزارية الثالثين لإلسكوا في بيروت خالل الفترة  28 - 25حزيران/يونيو  .2018وبحثت
في عدد من التطورات العالمية واإلقليمية ذات األولوية في المنطقة العربية وال سيما نتائ مسح التطورات
االقتصادية واالجتماعية في المنطقة العربية  ،2017-2018واالتجاهات الكبرى في قطاع النقل ،كما ناقشت
موضوع دعم الشعب الفلسطيني .ونظرت اللجنة في المرحلة األولى أيضا ً في عدد من أعمال اللجنة وهيئاتها
الفرعية والسيما نتائ المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام  ،2018والربط بين مسارات تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت ومسار التنمية المستدامة ،ومقترح إنشاء المركز العربي لسياسات تغيّر المناخ ،وأنشطة مركز اإلسكوا
للتكنولوجيا .وفي قضايا اإلدارة ،تناولت اللجنة أداء البرنام لفترة السنتين  ،2016-2017وبرنام التعاون الفني
والخدمات االستشارية اإلقليمية والوضع المالي للجنة ،والتعديالت المقترحة على اإلطار االستراتيجي وبرنام
العمل لفترة السنتين .2018-2019
وعقدت اإلسكوا ثالث حلقات نقاشية رفيعة المستوى تناولت موضوع التكنولوجيا من أجل التنمية
المستدامة في المنطقة العربية ،وقام مركز اإلسكوا للتكنولوجيا بعقد إحدى هذه الحلقات النقاشية حول دور
التكنولوجيا في مواجهة تحديات المنطقة ،وتمحورت الحلقة الثانية حول دم التكنولوجيا واالبتكار في خطط التنمية
الوطنية والعربية؛ والحلقة األخيرة حول التكنولوجيات الرائدة :الفرص والتحديات والخطط للمستقبل .كما اعتمدت
اللجنة في ختام دورتها عدد من القرارات من بينها تبني توافت بيروت حول التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة
في المنطقة العربية.
أ -توافق بيروت
التزمت الدول األعضاء من خالل هذا التوافت على وضع التكنولوجيا واالبتكار في قلب مسار التنمية
الشاملة والمستدامة في المنطقة العربية .كما أقرت بأن التكنولوجيا واالبتكار هما من الروافع الرئيسية لخطة عام
2030ومصدر لحلول خالقة لتحقيت تنمية مستدامة وشاملة للجميع ،وتعظيم الفوائد والحد من التهديدات الناجمة
عن االضطراب التكنولوجي ،ويمكنهما توفير حلول إبداعية لتحقيت تنمية مستدامة وشاملة تتمحور حول المجتمع.

-4توافت بيروت هو رؤية سياسية شاملة ،تم أدراج االلتزام السياسي من قبل الدول األعضاء نحو عدد من
المواضيع؛  -1نظم تكنولوجية مؤازرة -2 ،نظم تعليم متطورة لفرص عمل الئت -3 ،اإلدماج االجتماعي باستخدام
التكنولوجيا -4 ،الحوكمة الداعمة -5 ،االستدامة البيئية -6 ،درء النزاعات والحد من مخاطر الكوارث -7 ،تمويل
التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة.
كما تم الطلب من االسكوا مواصلة أنشطته في مجال تعزيز التعاون العربي االقليمي بالتركيز على
التكنولوجيا واالبتكار ،ومواصلة تقديم المشورة السديدة في مجال التكنولوجيا واالبتكار من أجل التنمية المستدامة.
والتركيز على الطلبات التي لها عالقة بعمل مركز اإلسكوا للتكنولوجيا وكانت أبرزها كما يلي:
-

وضع السياسات على أساس األدلة من أجل تحقيت التحوالت الهيكلية باستخدام التكنولوجيا لتحسين
اإلنتاجية واالستدامة والبحث في أثر التكنولوجيا واالبتكار على توليد فرص العمل في القطاعات المختلفة؛
تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في نقل التكنولوجيا وتكييفها من خالل التعاون بين الشمال والجنوب
وفيما بين بلدان الجنوب ،وبناء قدرات الدول األعضاء على الوصول إلى الموارد المالية؛
بناء الشراكات المتعددة األطراف في مجال التكنولوجيا واالبتكار ،ودعم الدول األعضاء في اعتماد
التكنولوجيات الخضراء البازغة للتصدي للتحديات اإلقليمية ،االجتماعية واالقتصادية والبيئية؛
زيادة الوعي بتكنولوجيات دم الشباب والنساء وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة ،وإعداد مواد
إعالمية عن دور التكنولوجيا في تحقيت المساواة بين الجنسين وتمكين النساء؛

وتتعلت بقية الطلبات باآلتي:
 تنسيت صنع السياسات والخطط اإلقليمية حول حوكمة اإلنترنت ،ودعم المنظور اإلقليمي العربي علىالساحة الدولية؛ وتقديم الدعم في ملء الفراغ التشريعي والتنظيمي بشأن قضايا التكنولوجيات الرائدة من
خالل البحوث الموجهة نحو السياسات؛
 تعزيز االستجابات اإلقليمية المتسقة للتطورات التكنولوجية السريعة ،وذلك من خالل دعم وضع القواعدوالمعايير ،وبناء النظم المؤازرة باالستناد إلى خطة عام  ،2030ودعم التشبيك واستحداث منصة تشاركية
للتعاون بين الدول العربية في مجال التكنولوجيات؛
 -3خلفية االجتماع وأهدافه ومواضيعه
أ -خلفية االجتماع والتحديات االقليمية
تواجه المنطقة العربية العديد من التحديات والتي يمكن للتكنولوجيا المالئمة أن تتصدى لها حيث تعد
التكنولوجيا من األدوات الرئيسية التي تبنتها األمم المتحدة لتنفيذ أهداف الخطط العالمية وعلى رأسها خطة 2030
للتنمية المستدامة ،لما لها من دور بارز ومهم لتجاوز مع تحديات التنمية والتخفيف من حدتها.
فباإلضافة للتحديات السياسية المتمثل بالنزاعات والحروب التي ادت الى تشريد ونزوح أعداد هائلة من
السكان ،تواجه المنطقة العربية مجموعة من التحديات االجتماعية واالقتصادية والبيئية والتي تعيت تحقيت التنمية
المستدامة .حيث تتسم المنطقة بارتفاع معدالت البطالة والتي وصلت في عام  2016الى ( % 30.6مقارنة
بالمتوسط العالمي  ،)%13.1وانعدام األمن الغذائي حيث تعاني معظم البلدان األقل نموا ً في المنطقة العربية من

-5مستويات نقص هائلة في التغذية تصل إلى  ٪70في جزر القمر ،و ٪39للسودان و ٪26لليمن . 2كما وتشهد
المنطقة تراجع في التنمية االقتصادية وتهميش ألدوار النساء والشباب حيث وصلت نسبة مشاركة المرأة في
 2017في القوى العاملة الى ( %21مقارنة بالمتوسط العالمي والذي بلغ  )%48.6وفقا لمنظمة العمل
الدولية.3كما وتعاني من ندرة في المياه حيث تقع معظم الدول العربية دون خط الفقر العالمي ( 1000م 3سنويا ً
للفرد)  .وتتحمل معظم الدول العربية أعباء مائية نتيجة الضخ الجائر ،والذي ادى الى استنزاف وتدهور المياه
الجوفية ،ويعاني القطاع الزراعي والمستهلك االكبر للمياه في هذه الدول من آثار تغير المناخ ،وتدهور االراضي
الزراعية وانخفاض شديد في انتاجيتها يتراوح بين  %30الى  ، %35ويتضاعف آثار تلك التحديات مع محدودية
المنطقة على التكيف مع التطور التكنولوجي العالمي السريع وقلة توافر العمالة الماهرة وزيادة في السكان حيث
يصل متوسط معدل النمو السنوي للسكان في المنطقة العربية الى  %2.2خالل ( 2015-2010مقارنة بـ %1.2
للمتوسط العالمي).4
وقد قام المركز مؤخرا بتركيز نشاطاته للمساهمة في التصدي للعديد من التحديات أعاله وتنفيذ عدد من
الغايات لتحقيت أهداف التنمية المستدامة والتي يمكن أن تسهم التكنولوجيا المالئمة فيها مساهمة كبيرة في تحقيت
الرخاء للمنطقة .وأبرز هذه الغايات كانت في األهداف .17 ،15 ،14،13 ،12 ،9 ،7 ،6 ،2
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القضاء على الجوع وتحقيت األمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة.
ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع.
ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة.
إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود ،وتحفيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام ،وتشجيع االبتكار.
ضمان وجود أنماط استهال وإنتاج مستدامة.
اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره.
حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيت التنمية المستدامة.
حماية النظم اإليكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام ،وإدارة الغابات على نحو
مستدام ،ومكافحة التصحر ،ووقف تدهور األراضي وعكس مساره ،ووقف فقدان التنوع البيولوجي.
تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.

ب -أهداف االجتماع
تعقد اإلسكوا االجتماع الثامن لمجلس إدارة مركز اإلسكوا للتكنولوجيا في  15تشرين الثاني  2018في
عمان – المملكة األردنية الهاشمية بحضور أعضاء مجلس اإلدارة بتشكيلته الجديدة لألعوام  2021-2018والذي
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-6تم اعتمادها أثناء الدورة الثالثين للجنة الوزارية لإلسكوا في حزيران ( 2018مرفت جدول بأعضاء المجلس)،
ويشتمل مجلس اإلدارة على ممثلين عن  13دولة عربية.
ويهدف االجتماع إلى:
 مناقشة وعرض نشاطات المركز للعام  ،2018والتي اشتملت على خدمات استشارية ودراسات وتقاريرفنية ومشاريع وورش عمل وشراكات مرتبطة بمنظومة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار ،وذلك بالمقارنة
مع اإلنجازات المتوقعة من المركز.
 عرض توصيات االجتماع السادس للجنة الفنية والذي عقد في عمان  -االردن بتاريخ  3-2تشرين أول/اكتوبر  2018حيث شار أكثر من  40خبيرا ً وأكاديميا ً من  13دولة عربية ومؤسسة إقليمية ودولية.
 استعراض االجتماع وثيقة "توافت بيروت حول التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة في المنطقة العربية"والتي أقرت خالل الدورة الوزارية الثالثين لإلسكوا في بيروت حزيران /يونيو  2018بهدف تحقيت
غايات التنمية المستدامة ومؤشراتها في الدول العربية.
 مناقشة خطة عمل المركز للعام  2019وآليات تنفيذها ودعمها للوصول الى اإلنجازات المتوقعة كما فيالمربع أدناه.
وستخرج مداوالت االجتماع بمجموعة من التوصيات التي تعكس وجهات نظر أعضاء مجلس اإلدارة
ويت ّم إدراجها في تقرير االجتماع.
اإلنجاز المتوقع  :1مسح وتحليل وتحسين مكونات األنظمة الوطنية لتطوير ونقل التكنولوجيا والتشريعات
ذات الصلة للوصول إلى منظومات أكثر إنتاجية وأطر قانونية أكثر تماسكا ً في دعم التنمية االقتصادية الشاملة.
اإلنجاز المتوقع  :2تعزيز المحتوى العلمي للقطاعات االقتصادية الهامة وتعزيز التكنولوجيات المالئمة
لتحقيت األمن الغذائي والتنمية الخضراء والطاقة المستدامة وموارد المياه التي تعزز الصمود االجتماعي
واالقتصادي في الدول األعضاء.
اإلنجاز المتوقع  : 3تسهيل التعاون اإلقليمي في مجاالت البحث والتطوير واالبتكار في مواجهة التحديات
ألولويات التنمية المستدامة

 -4مسودة برنامج العمل
يشمل برنام عمل االجتماع والذي تبدأ أعماله الساعة  10:00صباحا ً وتنتهي الساعة  2:00بعد الظهر
ما يلي (وسيتم أرسال برنام العمل النهائي قبل موعد االجتماع)
10:00
10:30
10:30
11:30
11:30
12:00
12:00
12:30

– كلمات افتتاحية وانتخاب رئيس مجلس ادارة المركز لعام 2019/2018
– استعراض اعمال المركز للعام 2018
– استعراض توافت بيروت حول التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة في المنطقة العربية
ومساهمة المركز في الدورة الوزارية الثالثين لإلسكوا
– استراحة قهوة

-71:00 – 12:30
2:00 – 1:00

االطالع على نتائ وتوصيات االجتماع السادس للجنة الفنية للمركز
عرض ومناقشة خطة عمل المركز القادمة للعام 2019
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-

-
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يرجى من المشببباركين تعبئة اسبببتمارة التسبببجيل المرفقة وإعادتها لإلسبببكوا في موعد ال يتجاوز  25تشبببرين
األول/اكتوبر  2018إلتاحة الوقت الكافي إلجراء الترتيبات الالزمة لسفرهم.
المكان والزمان :يُعقد االجتماع يوم الخميس الموافت  15تشببببببرين الثاني  /نوفمبر  2018في مقر الجمعية
العلمية الملكية الكائن بعمان ،االردن.
اللغة :اللغة العربية هي اللغة الرسمية لالجتماع.
السفر :تقوم الجهات المنظمة بتأمين بطاقة السفر للمشاركين.
اإلقامة :جميع المشبباركين مسببؤولون عن ترتيب أماكن إقامتهم في الفنادق بعمان ،علما ً بأنّه قد ت ّم الحصببول
على أسعار تفضيلية لدى فندق الكمبينسكي  -عمان ،حيث تكلفة الليلة الواحدة للغرفة الفردية متضمنة وجبة
الفطور ،واستخدام االنترنت و شاملة الضريبة  90دينار أردني ( 1دوالر أمريكي =  0.708دينار أردني)
لمن يرغبببب اإلقبببامبببة في هبببذا الفنبببدق ترتيبببب حجزه مبببباشببببببرة مع الفنبببدق عبر البريبببد اإللكتروني:
.hasan.alrantisi@kempinski.com
التأشيرات :على المشاركين الذين يحتاجون إلى تأشيرة دخول إلى المملكة األردنية الهاشمية ،والذين يتعذر
على السببببفارة االردنية في بلدانهم توفير هذه الخدمة ،التنسببببيت مع اإلسببببكوا في أقرب وقت ممكن وإرسببببال
ملونة واضببحة منسببوخة إلكترونيا ً عن جواز سببفرهم تب ايّن جميع المعلومات ذات الصببلة عن طريت
صببورة ّ
البريد اإللكتروني المدرج في فقرة المراسالت.
المستحقات :يتم دفع المستحقات عبر حوالة مصرفية الى الحساب الخاص بكم المسجل في االسكوا (مرفت:
نموذج حسببباب مصبببرفي للتسبببجيل) وذلك بعد االنتهاء من االجتماع وارسبببال المسبببتندات المطلوبة التي يتم
إبالغكم عنها عند ارسال تذكرة السفر.
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تو َّجه المراسالت واالستفسارات بشأن االجتماع إلى الجهة
المنظمة:
السيدة ريم النجداوي
المديرة التنفيذية
مركز االسكوا للتكنولوجيا
عمان – االردن
الهاتف009625343346 :
خلوي00962777386612 :
البريد اإللكترونيnejdawi@un.org.org :

السيد نائل الملقي
المسؤول الوطني
مركز االسكوا للتكنولوجيا
عمان – االردن
الهاتف009625343346 :
خلوي00962795581123 :
البريد اإللكترونيalmulki@un.org.org :

-8السيد عبد الحليم معروف
مساعد إداري
مركز اإلسكوا للتكنولوجيا
بيروت  -لبنان
الهاتف009611978591 :
خلوي009613505566 :
البريد اإللكترونيmaaroufa@un.org.org :

