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 معلومات أساسية -1

 

 

يواجهها االههااي ااتههوا تكههرياف كتتههر  لههب تلتتههي االلههل اامتألايههر علهها اااههلا األاااههتي   هه  اا هه ا  واامتهها  

نشهلي االناهانتي علها ااتتوهي واام هان  و هن ااملهروم ان اام لقهي ألااالهتماا بااكر وااتقلت   ن أثهر واالاقي،  ا 

االاتخرا اف اامختلفي وتكقتق األ ن اامائب واامهرتت   تاشهر  االربتي تلانب شكاً كتتراً لب كمتاف اامتا  اامتاحي 

باأل ن اا  ائب إضالي إاا تولتر احتتاجاتها  ن االاقي  واتجهه  االريهر  هن هه   ااهرول ااها ااهتخراا  هر   تهر 

 ه  ااهتخراا تقلتريي اتولتر احتتاجاتها اامائتي كااتخراا انظمي تكلتي اامتا ، أو تله  االحتتاجهاف اامتللقهي باالاقهي  

   صادر االاقي اامتجرد  كاالاقي ااشماتي

 

 Emerging( كتحههههر اهههههي ااتق تههههاف اا اشههههوي  Nano Technologyوتههههتتب تق تههههاف اا ههههانو   

Technologies  ًالمااهمي لب  واجهي     ه   ااتكرياف وااتب  ن ااممكن ان تولر حلوالً للااي و قتواي بتوتا )

ا ها اه ا ااموضوع حته  تهي ا هال  اامتهادر  االربتهي اتلتتهق علهوا وتق تهاف اا هانو وقر اوا  اارول االربتي اهتم

، وااتهههب ا لقتهههها اام ظمههي االربتهههي الت متهههي  2012وااتق تههاف اامتالقتهههي ؤههالل  ههه تمر وعرا  ااصههه اعي االههر  

ظههي علهها ااصههكي ااصهه اعتي وااتلههرين ديجههاد حلههول المشههاك  ااملكههي   هه  تههولتر اامتهها  واالاقههي واا هه ا  واامكال

وااتص تا وتخفتف ااتلوث ااتتوب، وبااتااب اامااهمي لهب تكقتهق اات متهي ااماهترا ي  وب هاً  علها هه   اامتهادر  قهاا 

بتوقتا   كر   اأبو  ألاا ركأل االاكوا التك واوجتا واام ظمي االربتي الت متي ااص اعتي وااتلرين و جموعي  الل 

لمشاريا ااقائمي علا تق تي اا هانو اتكلتهي اامتها  و ااهت الل االاقهي ااشماهتي تفاهي دعراد "درااي جروى ااتص تا ا

ولب إ ار ااترنا ج اات فت ي المتادر  قا   اام ظمي االربتي التربتي واا قالي وااللوا بااتلاون  ا  باارول االربتي" 

انهاف لهب  جهال علهوا وتق تهاف اام ظمي االربتي الت متي ااص اعتي وااتلرين بإعهراد درااهي تشختصهتي اماهم اد ك

 اارول االربتي اا انو لب 

 

ً 2015د  االااي لب أيلول/اتتمتر ، وااتب اعتمرها قا17أهرام اات متي ااماترا ي ااـه ا ااملتقا يخرا    ، وؤصوصا

(، وااههرم ضمان تهوالر اامتها لتما يتللق بااهرم اا انب ااخاص بهـ اال ن اا ه ائب( وااههرم اااهادخ ااخهاص بهـ 

وك ا  ااههرم االبتكار(، ااتص تا وتشجتا ، وااهرم ااتااا ااخاص بـ ( وثوقي و اترا ياااابا ااخاص بـ  اقي 

 اااابا عشر ااخاص بـ عقر ااشراكاف اتكقتق األهرام( 
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  الملتقىأهداف  -2

 

  هات فت دعي وآاتاف ، ربتي اتلويا علوا وتق تاف اا انواامتادر  اال  راجلي  راح  ت فت   

 

  اارول االربتيبتان اال كاناف اامتولر  لب  جال علوا وتق تاف اا انو لب   

 

 لب تكلتي جتا اا انوواتلتتق تك وا قترحي نموذجتي  ترويج  شاريا انتاجتيو ،تشتت   ا اامات مريناا

 اامتا  واالاقي ااشماتي 

 

 الملتقى محاور -3

 

 :مناقشةعرض و سيتم خالل هذا الملتقى 
 لتطويع علوم وتقنيات النانو. المبادرة العربية 
  فرة في مجال علوم وتقنيات النانوالدراسة التشخيصية لإلمكانات العربية المتو. 
  تحقيق اهداف التنمية المستدامة يالتقنيات الناشئة ف اهمية دور. 
  فيالطاقة الشمسية القائمة على تقنيات النانو  واستغاللتحلية المياه نموذجية رائدة في مشاريع 

 الدول العربية.
 

 األنشطة الموازية -4

 

 3 الثالثاءبعد ظهر يوم  ،للجنة العلمية الفنية للمبادرة العربية بالتزامن مع الملتقىالثاني  جتماعاالعقد سيتم 
 االجتماع:، حيث سيتم خالل هذا 2017 كتوبرأ/تشرين أول

 توصيات االجتماع األول للجنة.و عرض التقدم المحرز في تنفيذ البرنامج العربي للمبادرة،  ▪
 .رنامج التنفيذي للمبادرة العربيةوضع آليات التنفيذ ومراجعة أولويات مشاريع الب ▪
عرض تقارير اللجان القطاعية للمبادرة ) قطاع الطاقة ، قطاع المياه والبيئة، قطاع الزراعة  ▪

قطاع الصحة والطب النانوي، قطاع التصنيع وااللكترونيات والمواد النانوية، والغذاء ، 
قطاع التعليم والتدريب، قطاع اإلعالم والثقافة العلمية والتوعية، قطاع الموارد والبنية 

 ة(.تيالتح
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 المشاركون -5

 

 والدولية واإلقليمية لمنظمات العربيةوممثلون لالملتقى أعضاء اللجنة العلمية للمبادرة العربية يشارك في 
 نخبة من ضافة إلىإ، ذات الصلة اإلدارات التنفيذية في المؤسسات الحكومية سيشارك ممثلوكما المعنية، 
 .القطاع منمهتمون ومستثمرون  خبراء جانب إلى ،مجاالت النانوتكنولوجيفي الباحثين 

 

 

 الجهات المنظمة للملتقى -6

 

ومجموعة طالل  ،والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ،مركز االسكوا للتكنولوجيا: المنظمون 
 .المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلومو ، االردن - هابوغزال

 

 
 والثقافة والعلومالمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين   المنظمة العربية للتربية مجموعة طالل ابو غزالة              مركز االسكوا للتكنولوجيا

 
واكاديمية البحث  االردن، -والمجلس االعلى للعلوم والتكنولوجيا  الجمعية العلمية الملكيةبالتعاون مع و 

سلطنة ُعمان، ومعهد الكويت لالبحاث العلمية  –مصر، ومجلس البحث العلمي  –العلمي والتكنولوجيا 
 الكويت، ووزارة التخطيط العراقية.   –
 
 

                                                   

     
 

 

 

 

 

 
 

                       ااكوي  – لهر ااكوي  االبكاث االلمتي 

 
                       ناألرد –ااجملتي االلمتي ااملكتي 

 
  صر –اكاديمتي ااتك  االلمب وااتك واوجتا 

                       

 
   الل ي ُعمان – جلس ااتك  االلمب 

 
 االردن –اامجلس االعلا الللوا وااتك واوجتا 

 
 االرا  -وعار  ااتخلت  

http://www.kisr.edu.kw/
http://www.google.jo/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2hsPspJXVAhXEXBQKHXcrBRoQjRwIBw&url=http://www.fundit.fr/en/institutions/egyptian-academy-scientific-research-and-technology-asrt&psig=AFQjCNFQ5cwgpTqyG4KBwwyFrdrT6nynIA&ust=1500551662399513
https://www.trc.gov.om/trcweb/home
https://www.google.jo/imgres?imgurl=http://www.mop.gov.iq/mop/resources/IT/pictuers/%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1 %D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9.jpg&imgrefurl=http://www.mop.gov.iq/mop/index.jsp?sid%3D1%26id%3D745%26pid%3D115&docid=BxxUKinXIBlb-M&tbnid=ClLqs1R59INBGM:&vet=1&w=170&h=172&safe=active&bih=587&biw=1366&ved=0ahUKEwiYrM2T793VAhUFVhoKHd16CPAQMwgoKAAwAA&iact=c&ictx=1
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 المكان والزمان -7

 

ااترنا ج اامرلق، لب وحال  2017 اكتوبر/تشرين اول 4و 3 اا الثا  واالربلا  بيو  ه ا ااملتقايُلقر  

 االردن  –لب عمان  "طالل ابو غزالة المعرفيتقى مل"
 
 

 المراسالت -8

 

ا اامرااالف واالاتفااراف إاا  :ااجهاف اام ظمي توجَّ

 
 

 اإلسكوا

 

 اااتر نائ  ااملقب

 ااما ول ااو  ب

  ركأل االاكوا التك واوجتا

 االردن –عمان 

  009625343346ااهاتف: 

 00962795581123: ؤلوي

 orgalmulki@un.org.ااترير اداكترونب: 

 

 

 المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين

 

 اااتر صاام ااج رام

  رير إدار  ااتكوث وااتلوير

 اام ر  –ااربا  

 00212537274532ااهاتف: 

 00212666021721: ؤلوي

 aidmo.rd@gmail.comااترير اداكترونب: 

 المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 

 

 أ د  أبو ااقااي ااترري 

  رير إدار  االلوا وااتك  االلمب 

  0021670013904ااهاتف: 

 0021650665644: ؤلوي

 elbadri@alecso.org.tn ااترير اداكترونب:

 مجموعة طالل أبوغزاله

 

 اااتر اا ر ابو راشر

  رير ااتشاري 

 األردن -عمان 

 0096265100900: ااهاتف

 00962796752750ؤلوي:
 consultants.com-saburashed@tagااترير اداكترونب: 

 

mailto:nejdawi@un.org

