
اجتماع الخبراء حول سبل تعزيز االبتكار من أجل 
 التنمية المستدامة الشاملة في المنطقة العربية

 تحفيز التعاون وجسر الفجوات
 

 2112نوفمبر /تشرين الثاني 2-1بيروت، 
 

 
 

 جدول األعمال

 

 6112نوفمبر / تشرين الثاني 1الثالثاء  اليوم األول

 التسجيل 10111 – 5118

 الجلسة االفتتاحية 10191 – 10111

 الكلمة الترحيبية لإلسكوا 

 ، وزير االقتصاد والتجارة السابق، لبنانالسيد نقوال نحاس معالي 

 سياسات االبتكار من أجل التنمية المستدامة الشاملة للجميع( أ)الجلسة األولى  11111 – 10191

 السيدة نبال إدلبي، رئيسة قسم االبتكار، اإلسكوا1 رئيس الجلسة

 "سياسات االبتكار من أجل التنمية المستدامة الشاملة للجميع في المنطقة العربية"دراسة اإلسكوا حول   

 للتنمية، لبنان المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت في مستشارو ،، مستشار اإلسكواالسيد سهيل مارين

 التحديات التي تواجه صانعي سياسات االبتكار في الدول النامية 

 ، األونكتادالتكنولوجيا فرع في االقتصاد، قسم مراجعة السياسات شؤون، مسؤول لسيد مايكل ليما

 نقاش 

 استراحة قهوة 11191 – 11111
  

 االبتكار من أجل التنمية المستدامة الشاملة للجميعسياسات ( ب)الجلسة األولى  19111 – 11191

  ، اإلسكواالسيد حيدر فريحات، مدير إدارة التكنولوجيا من أجل التنمية1 رئيس الجلسة

 التحديات الرئيسية: االبتكار في التعليم العالي والبحوث 

 فرنكوفونية، لبنانالوكالة الجامعية لل، المدير العام، السيد هيرفيه سابوران

 مبادرات تعزيز االبتكار من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية 

 والتخطيط، السعودية االقتصاد وزارةمستشارين، الكبير  السيد محمد مراياتي،

 للجميع في المنطقة العربيةاالبتكار نحو التنمية المستدامة الشاملة  

 ، مدير مشاريع التنمية المستدامة، البنك الدولي، لبناندجانيالسيد ابراهيم 

 إدماج االبتكار االجتماعي في سياسة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار في تونس 

 ، وزير سابق وأستاذ فخري، جامعة تونس المنار، تونسالسيد رفعت شعبوني

 اإلنجازات ومحاور التحسين: في المغرب االبتكارسياسة  

 ، المغربهللا عبد بن محمد سيدي والتكنولوجيا، جامعة العلوم أستاذة في كلية، جيبة اإلدريسي العمرانيالسيدة ن

 استراحة غداء  10111 – 19111
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 تعزيز نظم االبتكار الوطنية في دول عربية منتقاة –الثانية الجلسة  18191 – 10111

 والعلوم والثقافة للتربية العربية المنظمة، العلمي والبحث العلوم إدارة مدير، أبو القاسم البدري السيد1 رئيس الجلسة

 مالمح االبتكار في المنطقة العربية 

 العرب، فرنسارئيس منتدى االقتصاديين ، ومستشار اإلسكوا سمير العيطة،السيد 

 نظم االبتكار الوطنية في دول عربية منتقاةوضع  

 تنفيذي، مركز اإلسكوا للتكنولوجيا، األردنالمدير ال فؤاد مراد،السيد 

 تحليل ثغرات وفرص االبتكار في إطار المنطقة العربية 

 واالبتكار، لبنان لألبحاث بيروت مركز، المدير العام، السيد حسن غزيري

 نقل التكنولوجيا في مصرلنظام االبتكار الوطني ومقترح تعزيز  

 مصر، SI-WARE Systemsالتنفيذي،  والمدير والرئيس المؤسس، السيد هشام حضارة

 نقاش 

 استراحة قهوة 12111 – 18191
  

 مبادرات عربية مختارة: دور االبتكار في أهداف التنمية المستدامةتعزيز  –الثالثة الجلسة  13191 – 12111

 ، السودانالتكنولوجية إفريقيا مدينةأسامة الريس، مدير، السيد 1 رئيس الجلسة

 تعزيز منظومة االبتكار في فلسطين 

 ، فلسطينوالتميز لإلبداع األعلى المجلسرئيس، ، عدنان سمارةالسيد 

 الحالة اللبنانية –دعم االبتكار من خالل التمويل في المراحل األولى  

 لبنان، IM Capitalالمدير التنفيذي، السيد نقوال روحانا، 

 المركز الوطني لإلبداع في األردن 

 ، األردنوالتكنولوجيا للعلوم األعلى المجلسالمدير العام المساعد،  ،فواز الكرميالسيد 

 في تعزيز االبتكار في الجمهورية العربية السورية للمعلوماتية السورية العلميةجهود الجمعية  

 للمعلوماتية، الجمهورية العربية السورية السورية العلمية الجمعيةرئيس مجلس اإلدارة،  راكان رزوق، السيد

 نقاش 
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 دور المؤسسات األكاديمية ومراكز البحث العلمي في تعزيز االبتكار ونقل المعرفة –الرابعة الجلسة  11111 – 10111

  ، الجمهورية العربية السوريةالعلمية والبحوث الدراسات مركزعمرو أرمنازي، المدير العام،  السيد1 رئيس الجلسة

 التخطيط االستراتيجي والتحول في مؤسسات البحث   

 ، الكويتالعلمية لالبحاث الكويت معهدالمديرة العامة، ، ة سميرة عمرالسيد

 ، الكويتالعلمية لالبحاث الكويت معهد، كبير مستشارين، السيد وجيه صوايا تقديم

 دور المؤسسات األكاديمية في جسر فجوات االبتكار 

 العليا، جامعة الخليج العربي، البحرين الدراسات كلية عميد، السيد محمد الدهماني فتح هللا

 عقول الطموحةمالذ لل: جامعة األمريكية في بيروتمركز البحوث واالبتكار في ال 

  بيروت، لبنان في األمريكية د، الجامعةز المنح والعقومركمديرة ة فادية حميدان، السيد

 محفز لالبتكاركالبحث العلمي  

 بيروت، لبنان في األمريكية االجتماع، الجامعة علم قسم ورئيس االجتماع علم أستاذ، السيد ساري حنفي

 مستقبل العملية التعليمية في العراق 

 ، أستاذ جامعي، جامعة الموصل، العراقالسيد مفيد ذنون يونس

 لتطبيقات الهواتف المحمولة  األلكسومشروع  

 (األلكسو) والعلوم والثقافة للتربية العربية المنظمة، العلمي والبحث العلوم إدارة مدير، أبو القاسم البدري السيد

 نقاش 

 استراحة قهوة 11191 – 11111
  

 دور القطاع الخاص في دفع االبتكار في الدول العربية –الخامسة الجلسة  19111 – 11191

 ، لبنانIPT Energy Centreرئيس ، طوني عيسىالسيد 1 رئيس الجلسة

 دور القطاع الخاص في دفع االبتكار في الدول العربية 

 ، كنداLebanese-Canadian Tech Hubنائب الرئيس للتدريب والتوجيه، ، فريدريك واردينيالسيد 

 من أجل دفع التنافسية في اقتصاد المعرفة األردني الكتلي النهج 

 ، األردنUSAID -مدير مشروع، برنامج التنافسية في األردن  وسام الربضي، السيد

 تعزيز االبتكار في القطاع الصناعي 

 مصر، INNOVETYمؤسس شركة  مهاب أنيس، السيد

 أهداف التنمية المستدامة تحقيقلدعم االبتكار في دور القطاع الخاص التغيرات الضرورية في  

 مستشار، فلسطينسلم الزغبي،  السيد

 نقاش 

 استراحة غداء  10111 – 19111
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 التحديات وقصص نجاح :االبتكار وريادة األعمال حول حلقة نقاش –السادسة الجلسة  18191 – 10111

 ، لبنان Omni Systemsغابلاير ديك، المدير العام،  السيد1 رئيس الجلسة

 جلسة نقاش ومداخالت من رواد األعمال 

 ريادة األعمال في المنطقة العربية  

 الجامعة األمريكية في بيروت، لبنان ،ة منى عيتانيالسيد 

 االبتكار في المنطقة العربيةالتمويل الجماعي في تغيير وجه  

 ، لبنانZoomaal المدير التنفيذي، عبد هللا العبسي، السيد

 صندوق التفكير، من الداخل إلى الخارج 

 ، األردنESKADENIA software، المدير التنفيذي، ة ضحى عبد الخالقالسيد

 االبتكار في التعليم  

 ، الجمهورية العربية السوريةEducational Gateالمدير التنفيذي، ، ة آية كنجالسيد

 Wixel Studios and Spica Twins 

 ، لبنانWixel Studios and Spica Twins، مؤسس شريك، السيدة رين عباس

 اللحاق بعجلة التكنولوجيا 

 ، مؤسس، المهندس الصغير، لبنانالسيدة رنا شميطلي

 األوسطجميعة صحافة السالم في لبنان والشرق : MAPبدايات  

 ، لبنانمنظمة اإلعالم للسالم، مؤسسة ورئيسة والمديرة التنفيذية، السيدة فانيسا باسيل

 نقاش 

 استراحة قهوة 12111 – 18191
  

 الختامية والتوصيات الجلسة 13111 – 12111

 السيدة نبال إدلبي، رئيسة قسم االبتكار، اإلسكوا1 رئيس الجلسة

 عرض مقترح التوصيات 

 للتكنولوجيا من أجل التنمية، اإلسكوا مستشار إقليمي نوار العوا، السيد

 ، رئيس وحدة االتصال ونشر اإلحصاءات، إدارة اإلحصاء، اإلسكواالسيد رامي الزعتري

 نقاش 

  

 




