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موجـز
يستعرض هذا التقرير األنطة التي نفذها مركز التكنولوجيا للجن االقتصادي واالجتماعي لغربي آسيا
(اإلسكوا) خالل فترة السنتين  ،2016-2017وقد اطتملت على خدمات استطاري ودراسات وتقارير فني
ومطاريع وورش عمل وطراكات ،مقارن باإلنجازات المتوقع من المركز.
ويتضمن التقرير أيضا ً خة عمل المركز لعام  ،8102وتوجهاته في خدم التنمي المستدام التي أقرها
مجلس إدارة المركز في اجتماعه السابع بتاريخ  82تطرين الثاني/نوفمبر  .8102وتندرج الخة ضمن
برنامج عمل اإلسكوا لفترة السنتين .2018-2019
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مقدمـة
يأتي هذا التقرير استجاب للنظام األساسي لمركز اإلسكوا للتكنولوجيا ،الذي يطتمل عليه قرار إنطائه
-0
الصادر عن المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم  ،8101/2وهو ينص على أن يقدم األمين التنفيذي للجن
االقتصادي واالجتماعي لغربي آسيا (اإلسكوا) إلى اللجن الوزاري في دوراتها العادي تقريراً عن عمل المركز.
ويستعرض التقرير اإلنجازات واألنطة التي ُنفذت خالل فترة السنتين  ،2016-2017التي اطتملت على
-8
خدمات استطاري ودراسات وتقارير فني ومطاريع وورش عمل وطراكات .ويوجز المراحل المنجزة للمطروع
الممول من حساب التنمي التابع لألمم المتحدة حول إنطاء نظام وةني لنقل وتةوير التكنولوجيا في ك ٍّل من تونس،
وعُمان ،ولبنان ،ومصر ،والمغرب ،وموريتانيا ،بالتعاون مع طركاء محليين من هذه الدول .كما يطتمل على
قائم الطراكات التي عقدها المركز مع المؤسسات والمنظمات الوةني واإلقليمي والدولي .
ويتضمن التقرير ملخصا ً عن االجتماعات الدوري لمجلس اإلدارة وأهم القرارات الصادرة عنها،
-3
باإلضاف إلى موجز عن اجتماعات اللجن الفني للمركز وأهم التوصيات التي اتخذتها في وضع خةة عمل
المركز .ويطمل أيضا ً خة عمل المركز لعام  8102التي ُعرضت على مجلس اإلدارة في اجتماعه السابع بتاريخ
 82تطرين الثاني/نوفمبر  ،8102حيث أ ُقرت ليطملها برنامج عمل اإلسكوا لفترة السنتين .2018-2019
ويخلُص التقرير إلى الدعوة خالل اجتماع اللجن الوزاري الثالثين إلى تطكيل مجلس إدارة جديد وفقا ً
-4
للنظام األساسي للمركز للسنوات الثالث القادم .2018-2021

أوالا -مهمة المركز وأهدافه
ينصّ النظام األساسي على أن المهم األساسي لمركز اإلسكوا للتكنولوجيا هي تقديم الدعم للبلدان
-2
األعضاء والمؤسسات العام والخاص القتناء األدوات والقدرات الالزم لتسريع أعمال التنمي االقتصادي
واالجتماعي بهدف تحقيق التكافؤ التكنولوجي مع بلدان ومناةق العالم والمساهم في تحويل اقتصادات البلدان
األعضاء إلى اقتصادات قائم على المعرف العلمي والتكنولوجي .
ويهدف المركز إلى مساعدة البلدان األعضاء في اإلسكوا عن ةريق تعزيز قدراتها على تةوير وإدارة
-6
ال ُنظم الوةني في مجال تةوير التكنولوجيا ونقلها وتكييفها وتةبيقها؛ وتحديد التكنولوجيات المناسب للمنةق
وتسهيل تةويرها ونقلها وتحسين األةر القانوني والتجاري الالزم  ،وكذلك إلى تحسين المحتوى المعرفي العلمي
والتكنولوجي للقةاعات االقتصادي الرئيسي في البلدان األعضاء.

ثانيا ا -أنشطة المركز حسب اإلنجازات المتوقعة
خالل فترة السنتين 2016-2017
نفذ المركز عدداً من األنطة اطتملت على خدمات استطاري ودراسات وتقارير فني ومطاريع وورش
-2
عمل وطراكات وةني وإقليمي ودولي في عدد من الدول األعضاء.
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ألف -أنشطة المركز على المستوى الوطني
اإلنجاز المتوقع  :0مسح وتحليل وتحسين مكونات األنظم الوةني لتةوير ونقل التكنولوجيا والتطريعات ذات
الصل للوصول إلى منظومات أكثر إنتاجي وأةر قانوني أكثر تماسكا ً في دعم التنمي االقتصادي الطامل .
اإلنجازات
عمل المركز ،بالتعاون مع طركاء محليين ،على مطروع مموّ ل من حساب التنمي لتفعيل ُنظم وةني
-2
ومراكز لنقل التكنولوجيا في عدد من البلدان العربي  ،وال سيما في تونس ،وعُمان ،ولبنان ،ومصر ،والمغرب،
ض ّمت موريتانيا إلى الدول المستفيدة
باإلضاف إلى تدريب نقاة االتصال لدى الطركاء على العمليات التطغيلي  .و ُ
من هذا المطروع من خالل التمويل من المنظم اإلسالمي للتربي والعلوم والثقاف (إيسيسكو) .ومن اإلنجازات
المحقق تفعيل مكاتب وطبكات وةني لتةوير ونقل التكنولوجيا في الدول الطريك ؛ وتحديث التطريعات المتعلق
بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار والسياسات ذات الصل للوصول إلى منظومات وةني مترابة بنا ًء على دراس
تحليل الفجوة القائم في التطريعات الوةني ؛ وإعداد خارة ةريق ل ُنظم االبتكار الوةني في الدول المطارك ،
كما أ ُعدت نماذج لسياس حقوق الملكي ونقل التكنولوجيا على مستوى المؤسسات.
األنطة
طملت أنطة المركز خالل فترة السنتين  2016-2017عقد المنتدى اإلقليمي حول ال ُنظم الوةني لتةوير
-9
ونقل المعرف والتكنولوجيا في بيروت في تطرين الثاني/نوفمبر 8102؛ وإصدار دراس حول الفرص التكنولوجي
في سياق تنفيذ أهداف التنمي المستدام واتفاقي باريس حول التغير المناخي ،وتقرير عن األنظم الوةني لنقل
التكنولوجيا واالبتكار في تونس ،و ُعمان ،ولبنان ،ومصر ،والمغرب ،وموريتانيا .كما نظم المركز خمس ورش
عمل حول تحليل سياسات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار والبيئ التطريعي في عام  .8106وفي عام ّ 8102
نظم
خمس ورش عمل وةني حول األنظم الوةني الفعال لنقل التكنولوجيا ،وكذلك أربع ورش عمل وةني حول
"إدارة التكنولوجيا وحماي واستثمار اإلبداع التجديدي".
اإلنجاز المتوقع  :8تعزيز المحتوى العلمي للقةاعات االقتصادي الهام  ،والتكنولوجيات المالئم لتحقيق
األمن الغذائي والتنمي الخضراء والةاق المستدام وموارد المياه التي تعزز الصمود االجتماعي
واالقتصادي في الدول األعضاء.
اإلنجازات
 -01أصدر المركز عدداً من الدراسات والتقارير الفني في مجاالت التكنولوجيات الناطئ والمالئم
والتكنولوجيات الخضراء في البلدان العربي  ،التي تساهم في تنفيذ أهداف التنمي المستدام ؛ وأنطأ عدداً
من الطراكات مع القةاعات االقتصادي في سبيل تعزيز وتحفيز استخدام التكنولوجيات الناطئ والخضراء،
حيث وقّع المركز اتفاقي مطترك مع مجموع ةالل أبوغزال في األردن ،والمنظم العربي للتنمي الصناعي
والتعدين إلجراء دراس حول جدوى التصنيع للمطاريع القائم على تقني النانو لتحلي المياه واستغالل الةاق
الطمسي في الدول العربي .
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األنطة
ّ
نظم المركز عدداً من االجتماعات وطارك في عدد منها ،كالملتقى العربي لتةبيقات النانوتكنولوجي في
-00
تحلي المياه والةاق الطمسي في الدول العربي الذي عقده المركز بالتعاون مع مجموع ةالل أبوغزال والمنظم
العربي للتنمي الصناعي والتعدين في عمّان في تطرين األول/أكتوبر 8102؛ ومؤتمر العلم واإلسالم الذي عقده
المركز بالتعاون مع الجمعي العلمي الملكي في عمّان في أيار/مايو 8106؛ واجتماع الخبراء حول النهوض
بالتكنولوجيا الخضراء من خالل التفاعل بين العلم والسياسات بالتعاون مع قسم سياسات الغذاء والبيئ الذي عقده
المركز في مقر اإلسكوا في بيروت في نيسان/أبريل .8102
 -08وأصدر المركز بالتعاون مع مجموع ةالل أبوغزال والمنظم العربي للتنمي الصناعي والتعدين تقريراً
عن جدوى التصنيع للمطاريع القائم على تقني النانو لتحلي المياه واستغالل الةاق الطمسي في الدول العربي .
وكذلك أصدر في عام  8102دراس حول تصنيف تةبيقات التكنولوجيا الخضراء في الدول العربي .
 -03وعقد المركز ،بطراك مع مؤسس مصر الخير ،ورط عمل من أجل التمكين للتنمي الطامل بالتعاون
مع أكاديمي البحث العلمي والتكنولوجيا في القاهرة في تطرين األول/أكتوبر .8106
اإلنجاز المتوقع  :3تسهيل التعاون اإلقليمي في مجاالت البحث والتةوير واالبتكار في مواجه التحديات
ألولويات التنمي المستدام اإلقليمي مثل المياه والةاق والغذاء والتخفيف من آثار تغير المناخ.
اإلنجازات
 -04واصل المركز جهوده لتعزيز روابة التكامل والتعاون بين بلدان المنةق من خالل عقد عدد من
االجتماعات في مجال البحث العلمي واالبتكار؛ ويسّرت هذه االجتماعات تبادل الخبرات حول دور التعاون
اإلقليمي في البحث والتةوير في مواجه التحديات التي تواجه التنمي المستدام  ،والعمل على مواءم
االستراتيجيات والخةة الوةني مع مقاصد التنمي المستدام في مجال العلوم والتكنولوجيا.
األنطة
 -02في إةار هذا اإلنجاز المتوقع ،عقد المركز عدداً من اجتماعات أفرق الخبراء خالل فترة
 2016-2017وهي" :المؤتمر العربي لإلبداع واالبتكار والتنافسي " الذي ُعقد بالتعاون مع المنظم العربي للتنمي
الصناعي والتعدين ،ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصري  ،وأكاديمي البحث العلمي والتكنولوجيا،
ومركز بحوث وتةوير الفلزات في القاهرة في أيار/مايو 8106؛ والجلس الحواري الخاص حول دور التعاون
العلمي والتكامل اإلقليمي في تحقيق أهداف التنمي المستدام في الدول العربي  ،في المنتدى العالمي للعلوم في
عمان في تطرين الثاني/نوفمبر 8102؛ واجتماع خبراء حول األخالقيات في البحوث العلمي المتعلق بتةبيقات
التكنولوجيا في المنةق العربي الذي ُعقد بالتعاون مع اليونسكو والمجلس الوةني للبحث العلمي في بيروت في
تموز/يوليو .8102
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ّ
ونظم المركز عدداً من ورش العمل والحلقات التدريبي  ،وهي :اللقاء التطاوري العربي للمطورة العلمي
-06
في صناع السياسات ،بالطراك مع الجمعي العلمي الملكي ومؤسس البحث والتةوير المدني األمريكي الدولي
والطبك الدولي لتقديم المطورة العلمي للحكومات ،في عمان في كانون األول/ديسمبر  .8106كما عقد المركز،
بالتعاون مع المنظم العربي للتنمي الصناعي والتعدين ،ورط عمل إقليمي حول ربة مؤسسات البحث العلمي
بقةاع الصناع في الدول العربي في عمان في تطرين األول/اكتوبر 8106؛ وورط أخرى حول أثر البحث على
المجتمع ،بالتعاون مع مؤسس قةر ،في عمان في تطرين الثاني/نوفمبر .8106
باء -الخدمات االستشارية
 -02ق ّدم المركز أربع خدمات استطاري خالل فترة السنتين  ،2016-2017استفاد منها ك ٌّل من األردن ولبنان.
وفي األردن ،عقد المركز ورط عمل وةني حول تسخير الةاقات الوةني في العلوم والتكنولوجيا للتنمي
المستدام بالتعاون مع وزارة التخةية والتعاون الدولي ،وساعد المركز الوةني للبحث والتةوير التابع للمجلس
األعلى للعلوم والتكنولوجيا في إعداد "استراتيجي البحث والتةوير"؛ كما دعم مطروع طبك العلماء
والتكنولوجيين األردنيين في الخارج الذي يضةلع به المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا بغي ربة العلماء
وخبراء التكنولوجيا األردنيين في دول المهجر مع نظرائهم ومراكز البحوث في األردن .وفي لبنان ،ساهم
المركز ،بالتعاون مع وزارة الةاق والمياه ،في تحديد المكونات الرئيسي لخارة ةريق لنقل التكنولوجيا في
الصناعات المتعلق بالغاز في لبنان.
جيم -الشراكات
 -02خالل فترة السنتين  ،2016-2017نفذ المركز العديد من أنطةته بالتعاون والطراك مع عدد من المؤسسات
الحكومي والخاص ومنظمات المجتمع المدني في الدول األعضاء ،إضاف إلى منظمات إقليمي ودولي  ،ويتضمن
الجدول  0قائم بهذه المؤسسات والمنظمات:
الجدول
الرقم
0
8
3
4
2
6
2
2
9
01
00
08
03

-0

المؤسسات التي تعاون معها المركز في تنفيذ أنشطته خالل فترة السنتين

اسم المؤسس /المنظم
الجمعي العلمي الملكي
المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا
وزارة التخةية والتعاون الدولي
وزارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
جامع العلوم والتكنولوجيا األردني
مؤسس قةر
معهد الكويت لألبحاث العلمي
المنظم العربي للتنمي الصناعي والتعدين
مجموع ةالل أبوغزال
أكاديمي البحث العلمي والتكنولوجيا
المجلس الوةني للبحوث العلمي
وزارة الةاق والمياه
المركز الوةني للبحث العلمي والتقني

2016-2017

البلد/المؤسس األم
األردن
األردن
األردن
األردن
األردن
قةر
الكويت
جامع الدول العربي
مجموع إقليمي مقرها األردن
مصر
لبنان
لبنان
المغرب
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الجدول ( 0تابع)
الرقم
04
02
06
02
02
09

اسم المؤسس /المنظم
مجلس البحث العلمي
جامع العلوم والتكنولوجيا والةب
الوكال الوةني للنهوض بالبحث العلمي
المنظم العربي للتربي والثقاف والعلوم
مؤسس مصر الخير
أكاديمي العالم اإلسالمي للعلوم

البلد/المؤسس األم
عُمان
موريتانيا
تونس
جامع الدول العربي
مصر
األردن

ثالثا ا -مجلس اإلدارة
-09

يتضمن المرفق األوّ ل قائم بأعضاء مجلس إدارة المركز لألعوام .2016-2018
اجتماعات مجلس اإلدارة خالل فترة السنتين

2016-2017

 -81عقد مجلس إدارة المركز اجتماعه السنوي لعام  8106في  04تطرين الثاني/نوفمبر في الجمعي العلمي
الملكي في عمان ،بحضور ممثلين عن  08دول عربي  .وركز المطاركون في نقاطاتهم على الترابة بين المياه
والةاق والغذاء وتغير المناخ ودور العلوم والتكنولوجيا في هذا المجال وصلته بإدارة سياسات التنمي المستدام .
وأقر المجلس تطكيل لجن مص ّغرة هدفها توضيح األهداف االستراتيجي وكيفي دمج المبادرات التكنولوجي في
هذا الترابة .كما أ ّكد المجلس ضرورة تحفيز وتةبيق استخدامات التكنولوجيات الناطئ في مجاالت المياه والةاق
والغذاء ،حيث ترتبة هذه المجاالت بمقومات الحياة اليومي  ،وخصوصا ً للمناةق التي تواجه مطاكل أمني أو
نزاعات .وبنا ًء على توصي المجلس عقدت اللجن المصغرة للمركز ،بحضور ممثلين عن اإلسكوا ،اجتماعا ً في
 88أيار/مايو  8102في عمّان ،لمناقط التوجه المعدل لعمل المركز ودور العلوم والتكنولوجيا في الترابة بين
المياه والةاق والغذاء وتغير المناخ وصلته بطعب سياسات التنمي المستدام في اإلسكوا ،وأوصت اللجن
بضرورة الدعم والتمويل والطراك والمرون  ،وخصوصا ً في ضوء عمل المركز والنجاحات المحقق في
السنوات السابق .
 -80وعقد مجلس إدارة المركز اجتماعه لعام  8102في  82تطرين الثاني/نوفمبر في بيروت .وحضر االجتماع
ممثلون عن  01دول عربي  .واستعرض المطاركون أنطة المركز خالل عام  ،8102ومسارات العلوم
والتكنولوجيا واالبتكار في تحقيق مقاصد التنمي المستدام العربي ومؤطراتها .كما جرى استعراض موجز عن
عملي إعداد التقرير العالمي للتنمي المستدام لعام  8109من المنظور اإلقليمي ،و ُعرضت الخة المقترح
ألعمال المركز في ضوء التوجهات الجديدة لدعم الدول األعضاء وتسخير التكنولوجيا لتحقيق التنمي المستدام
والطامل  .وركزت أبرز التوصيات واالقتراحات التي دارت خالل االجتماع على أهمي وضع خة إقليمي لمتابع
تنفيذ أهداف التنمي المستدام وتبادل الخبرات ،وايجاد صندوق لتنفيذ أهداف التنمي المستدام في الدول العربي .
كما وافق المجلس على خة عمل المركز لعام  .8102كما دعا المجلس إلى تعزيز التعاون اإلقليمي في مجال
إعادة اإلعمار في الدول الخارج من النزاعات والحروب ،وفي مجاالت علمي وتكنولوجي أخرى ،وال سيما في
إدارة النفايات الصلب  ،ومحاول إيجاد دعم مالي لهذا الموضوع المهم .ودعا المجلس أيضا ً إلى االستفادة من نقل
التكنولوجيا في إيجاد الحلول للمطاكل الملح والمستمرة في الدول العربي  ،مثل المياه والزراع والمخلفات.
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رابعا ا -اللجنة الفنية
اجتماعات اللجن الفني خالل فترة السنتين

2016-2017

 -88عقدت اللجن الفني للمركز اجتماعين :األول في عمان في تطرين األول/أكتوبر  ،8106طارك فيه
 31خبيراً من  08دول عربي  .وناقش المطاركون في االجتماع عدة مسائل منها أولويات المنةق العربي المرتبة
بالعلوم والتكنولوجيا وإمكاني ربةها بخة عمل المركز القادم  .وتمحورت أبرز التوصيات حول التنسيق مع
المنظمات العربي والدولي العامل في مجال البحث والتةوير التكنولوجي وإيجاد نقاة تواصل معها .و ُعقد اجتماع
آخر للجن الفني في بيروت في أيار/مايو  ،8102ضم  30خبيراً من  04دول عربي يمثلون منظمات إقليمي
ومؤسسات علمي ومراكز بحثي وصناعي مختلف  ،وناقش فيه أعضاء اللجن خة عمل المركز لفترة السنتين
 2018-2019التي ستعرض في اجتماع مجلس اإلدارة .وتمحورت أبرز التوصيات حول ضرورة التركيز على
السياسات والحوكم والثقاف والتوعي  ،والحاج إلى أةر تنظيمي طامل لسد الفجوة بين البحوث والقةاع الخاص،
والتنسيق في ترابة العلم والسياسات ،والنهوض بالبرامج المحلي المالئم الستراتيجي التنمي واالبتكار التي
تدعم حلول الةاق الخضراء ،والترابة بين المياه والةاق والغذاء.

خامسا ا -خطة عمل المركز لعام  8102وتوجهاته نحو التنمية المستدامة
 -83استناداً إلى توصيات اللجن التنفيذي لإلسكوا في اجتماعها الثالث (الرباة 6-2 ،أيار/مايو  ،)8102ستنفذ
اإلسكوا عدة أنطة متعلق بالتكنولوجيا تطمل مطاريع ودراسات وورش عمل تدريبي إضاف إلى تقديم الخدمات
االستطاري الفني إلى الدول األعضاء.
 -84وأ ُعدت خة عمل المركز بنا ًء على نهج يحفز العمل العربي المطترك ،بالطراك مع المعنيين ،استجاب
لتوصي اللجن التنفيذي المتعلق بالتكنولوجيا التي تنص على" :استمرار األمان التنفيذي في مساندة الدول العربي
في تضمين خةةها الوةني وسائل لتسخير واستثمار التكنولوجيا من أجل التنمي  ،بما يدعم تحقيق التنمي
المستدام ويطجع التوجه لالقتصاد الرقمي والمجتمعات الذكي وإبداع الطباب لتحقيق النمو الطامل ،وإيالء اهتمام
خاص بطمول الطباب في هذا اإلةار".
 -82ويوضح الجدول  8أهم بنود خة العمل التي جرى استعراضها وأقرها مجلس إدارة المركز في اجتماعه
السابع في  82تطرين الثاني/نوفمبر  8102في بيروت ،المتوافق مع برنامج عمل اإلسكوا لفترة السنتين
 .2018-2019علما ً بأن تنفيذ بعض األنطة سيستمر خالل عام .8109
الجدول

-8

أهم بنود خطة عمل المركز لعام

8102

تعزيز قدرات الجهات المعنية واالستجابة لطلبات الخدمات االستشارية من البلدان
 تلقي ةلبات الخدمات الفني والبحث في كيفي االستجاب لها وفقا ً لألولوياتتطوير المنتجات المعرفية وإجراء البحوث والدراسات ،ونشر المعلومات وتعزيز الممارسات الجيدة
 -نقل التكنولوجيا وتكييفها لتحقيق االستهالك واإلنتاج المستدامين في البلدان العربي
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-9 وضع تقرير حول الموضوع عقد اجتماع خبراء إقليمي للتحقق من صح النتائج والتوصيات مع الجهات المعني إجراء دراسات حال في إدارة النفايات والمياه والةاق دراس حول التكنولوجيات المبتكرة لتحسين قدرة قةاع الزراع على الصمود أمام آثار تغير المناخدعم األعضاء في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
 الدفع نحو تحقيق أهداف التنمي المستدام في المنةق العربي بفعالي أكبر من خالل تسخير العلوم والتكنولوجيالتحقيق أهداف التنمي المستدام
 إعداد مقترح لمطروع تعزيز قدرة البلدان العربي على التكيف مع تغير المناخ ،من خالل التعاون فيما بين بلدانالجنوب في نقل التكنولوجيات الزراعي
 إعداد وثيقتين علميتين حول ُسبل تحقيق التنمي المستدام :(أ) التكنولوجيا لتسريع تحقيق التنمي المستدام
(ب) االستثمار من أجل التنمي
 عقد جلس حول التكنولوجيا من أجل التنمي المستدام في المنةق العربي أثناء االجتماع الوزاري الثالثين لإلسكوافي بيروت في  25-28حزيران/يونيو 8102
تطوير الشراكات والتنسيق مع الشركاء اإلقليميين والدوليين
 عقد اجتماع خبراء إقليمي عن ُسبل تحقيق أهداف التنمي المستدام  ،بالتعاون مع المكتب اإلقليمي لبرنامج األممالمتحدة اإلنمائي وطركاء آخرين
 إجراء ورط عمل حول "حوكم مجمعات العلوم والحاضنات التكنولوجي " بالتعاون مع المنظم العربي للتنميالصناعي والتعدين
متابعة أنشطة عام

8102

 عقد اجتماع خبراء خالل طهر أيار/مايو  ،8102على هامش المؤتمر الصناعي العربي الدولي والمعرض المصاحبله في القاهرة ،بعنوان "خةوات نحو التنمي االبتكاري المستدام " للبحث في متابع التوصيات الواردة في تقرير
أ ُع ّد خالل عام  8102عن استخدامات تكنولوجيا النانو في تحلي المياه والةاق الطمسي في الدول العربي

سادسا ا -تشكيل مجلس اإلدارة لألعوام 2018-2021
 -86وفقا ً للنظام األساسي للمركز ،يجري حاليا ً تطكيل مجلس إدارة جديد لألعوام  .2018-2021وسيعتمد
المجلس الجديد خالل الجلس الوزاري التي س ُتعقد في حزيران/يونيو  .8102وقد استلمت الترطيحات من عدد من
الدول األعضاء .ويتضمّن المرفق الثاني بعض أسماء المر ّطحين لمجلس إدارة المركز للفترة .2018-2021
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