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..........التكنولوجيا والتزامات الدول في الخطط العالمية

أحد التكنولوجيا ك

لتنفيذ اوسائل
اتفاقية باريس 
للتغير المناخي

خطة عمل أديس 
أبابا

خطة التنمية 
2030المستدامة 

الخطة الحضرية 
الجديدة

إطار سينداي للحد 
من مخاطر 
الكوارث
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......العالم نهج متكامل وشامل لتحقيق التنمية في..... 2030خطة 
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2030خطة ..........التكنولوجيا والتزامات الدول في الخطط العالمية

التكنولوجيااهداف التنمية المستدامة

القضاء على : الهدف االول

(1.4)الغاية ...الفقر 

نفس من خالل ضمان تمتّع جميع الرجال والنساء وال سيما الفقراء والضعفاء منهم ب

الحصول على التكنولوجيا الجديدة المالئمةالحقوق في 

القضاء على: الهدف الثاني

(a.2)الغاية ....الجوع 

ة زيادة االستثمار في تطوير التكنولوجيا لتعزيز القدرمن خالل 

االنتاجية الزراعية

م ضمان التعلي:الهدف الرابع 

(4.4)الغاية ...والشامل للجميع

والكبار بمهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتدعم الشباب

تمكين : الهدف الخامس

(b.5)الغاية ...النساء 

استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتمن خالل 

ضمان : الهدف السادس

توافر المياه وخدمات الصرف 

(a.6)الغاية ...الصحي

تها، من خالل توسيع التعاون الدولي وبناء القدرات في مجال جمع المياه، وإزالة ملوح

إعادة وتكنولوجيات إعادة التدوير ووكفاءة استخدامها، ومعالجة المياه العادمة، 

االستعمال



Page 6

2030خطة ..........التكنولوجيا والتزامات الدول في الخطط العالمية

التكنولوجيااهداف التنمية المستدامة

تأمين خدمات : الهدف السابع

ة الغاي...الطاقة الحديثة والمستدامة

(7.a)

ستثمار في تيسير الوصول الى بحوث وتكنولوجيا الطاقة النظيفة وتشجيع اال

البنى التحتية للطاقة ولتكنولوجيا الطاقة النظيفة

النمو االقتصادي: الهدف الثامن

(8.4)الغاية ...المستدام

، تصاديةاالرتقاء بمستوى التكنولوجيا واالبتكار من أجل زيادة اإلنتاجية االق

مع فصل النمو االقتصادي عن التدهور البيئي

يع تعزيز التصن: الهدف التاسع

المستدام الشامل للجميع 

(9.4،9.5)الغاية 

ات وزيادة اعتماد التكنولوجيات والعملي، من خالل زيادة كفاءة استخدام الموارد

الصناعية النظيفة والسليمة بيئيا

أنماط : الهدف الثاني عشر

...االستهالك واإلنتاج المستدامة

(a.12)الغاية 

دعم البلدان النامية لتعزيز قدراتها العلمية والتكنولوجية

تعزيز :الهدف السابع عشر

ة العالمية وسائل التنفيذ وتنشيط الشراك

(17.7)الغاية ... 

ها في البلدان تعزيز تطوير تكنولوجيات سليمة بيئياً ونقلها ونشرها وتعميم

ةالنامية بشروط مواتية، بما في ذلك الشروط التساهلية والتفضيلي
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ثالثالالدوليالمؤتمر..........العالميةالخططفيالدولوالتزاماتالتكنولوجيا

المناختغيرواتفاقياتالتنميةلتمويل

إطار عمل شامل لتنفيذ اهداف التنمية المستدامة من خالل •
التكنولوجيا، 

إنشاء آلية عالمية لتيسير التكنولوجيا •

دوق تفعيل بنك التكنولوجيا، بقيادة مجلس إدارة وبدعم من صن•
ان األقل نموا  اتئماني، لتعزيز القدرات الوطنية وتقديم الخبرات للبلد

خطة عمل أديس 
أبابا الصادرة عن 
المؤتمر الدولي 
الثالث لتمويل 

2015التنمية 

تطوير تفويضا قويا للبلدان للتعاون في2015اعطى اتفاق باريس •
، ويساهم في دعم التكنولوجيا ونقلها بهدف التصدي لتغير المناخ
سياسات نقل وتكييف وتطوير التكنولوجيات

عن رصد أكثر من  COP22أعلنت الجهات المانحة الرئيسية في  •
مساعدة مليون دوالر أمريكي لتوسيع نطاق الدعم للتكنولوجيا ل23

البلدان على تحقيق التزاماتها بموجب اتفاق باريس

أيضا عدة مبادرات جديدة، مثل التحالف العالمي  COP22رأى •
ساعد للتكنولوجيا النظيفة، والمدعوم من قبل جمعية سويسرية ت

النظيفةرواد االعمال والشركات في تنفيذ أو استخدام التكنولوجيات

شاء اتفاق باريس وإن
ا آلية للتكنولوجي
ضمن مؤتمر 
16االطراف ال
COP 16 ،
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إنجازات وبرامج .........تنفيذ الخطط العالمية

مركز اإلسكوا للتكنولوجيا
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طويرتومسح وتحليل 
مكونات األنظمة الوطنية 
ا لتطوير ونقل التكنولوجي

ذات الصلة والتشريعات

وطنية لتطوير ونقلنظم لتفعي
لبنان، مصر، تونس، )التكنولوجيا

(المغرب، ُعمان، موريتانيا

من الدول الشركاءتطوير قدرات 
المشاركة

ورشة عمل واجتماعات وطنية 14
وإقليمية

قل إعداد تقارير حول النظم الوطنية لن
حليلية التكنولوجيا واالبتكار ودراسات ت

جوات للتشريعات الوطنية لتحديد الف
القائمة

لتنفيذ الخطط العالمية... ETC2016-2017إنجازات وبرامج



Page 10

تعزيز المحتوى العلمي 
للقطاعات االقتصادية 
الهامة، والتكنولوجيات 
المالئمة لتحقيق األمن 
الغذائي والتنمية الخضراء
والطاقة المستدامة وموارد 
المياه التي تعزز الصمود 
االجتماعي واالقتصادي

ير عددا  من الدراسات والتقارإصدار 
الفنية في مجاالت التكنولوجيات
الناشئة والمالئمة والتكنولوجيات

الخضراء في الدول العربية

وعقد ملتقى حول إصدار تقرير
الجدوى الصناعية لتطبيقات "

ياه تكنولوجيا النانو في تحلية الم
"يةوالطاقة الشمسية في الدول العرب

اجتماع الخبراء حول النهوض عقد 
بالتكنولوجيا الخضراء من خالل 

التفاعل بين العلم والسياسات 

لتنفيذ الخطط العالمية... ETC2016-2017إنجازات وبرامج
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ي فالعربي التعاونتيسير
مجاالت البحث والتطوير 

ات مواجهة التحديلواالبتكار 
المياه اإلقليمية مثل

والطاقة والغذاء والتخفيف
من آثار تغيُّر المناخ

تبادل الخبرات العربية ومواءمة 
االستراتيجيات والخطط الوطنية مع 

غايات التنمية المستدامة

المؤتمر العربي لإلبداع واالبتكار"
"والتنافسية

ربط مؤسسات "ورشة العمل العربية 
لدول البحث العلمي بقطاع الصناعة في ا

"العربية

أخالقيات "حول عربياجتماع خبراء
وجيا في البحث العلمي وتطبيقات التكنول

"المنطقة العربية

دور التعاون "جلسة حوارية خاصة حول 
أهداف العلمي والتكامل اإلقليمي في تحقيق
التنمية المستدامة في الدول العربية

لتنفيذ الخطط العالمية... ETC2016-2017إنجازات وبرامج
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تم تنفيذ أربع خدمات 
استشارية الى الدول 

األعضاء 

تسخير "ورشة عمل وطنية حول عقد 
لوجيا الطاقات الوطنية في العلوم والتكنو

وزارة بالتعاون مع"في التنمية المستدامة
األردنيةالتخطيط والتعاون الدولي

نيين العلماء والتقنيين األرد"دعم مشروع 
للمجلس األعلى للعلوم "في الخارج

والتكنولوجيا األردني

"راستراتيجية البحث والتطوي"إعداد 
يا والتكنولوجللمجلس األعلى للعلوم 

األردني

ريق تحديد المكونات الرئيسية لخارطة ط
متعلقة لنقل التكنولوجيا في الصناعات ال
ة بالغاز في لبنان بالتعاون مع وزار

الطاقة والمياه

لتنفيذ الخطط العالمية... ETC2016-2017إنجازات وبرامج
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ية تطوير المنتجات المعرف
والبحوث والدراسات، 
ونشر المعلومات لتعزيز
الممارسات الجيدة

تقارير وأوراق علمية 

ولوجيات التكندعم تعزيزالتي تالسياسات•
ءالخضرا

االولويات والمعايير التي تساهم في•
اختيار التقنيات المناسبة

مجمعات العلوم والتكنولوجياحوكمة •

وحوارات المائدة المستديرةاجتماعات 

التركيز الشامل "اجتماع تشاوري •
-2018لعام  ETCللواالستراتيجي 

2020"

يا التكنولوج"جلسة رفيعة المستوى •
في " يةللتنمية الشاملة في المنطقة العرب

لإلسكوا30االجتماع الوزاري

حوارات مع ذوي العالقة في 9•
األردن

الترويج لمخرجات الدراسة الفنية•
فرص)والبحوث في مجاالت مختارة 

(استثمارية للتصنيع

لتنفيذ الخطط العالمية... ETC2018إنجازات وبرامج
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ة تعزيز قدرات الجهات المعني
واالستجابة لطلبات الخدمات
االستشارية من البلدان

م طلبات من اليمن وُعمان واالردن يت
اتهمطلبتلبيتهملعمل تحضير خطة 

جلسة  مكرسة للتكنولوجيا واالبتكار
من أجل التنمية الزراعية خالل 

المؤتمر الزراعي الثامن بالتعاون مع 
جامعة مؤتة

لتنفيذ الخطط العالمية... ETC2018إنجازات وبرامج



Page 15

تعبئة الموارد 
اتوتنمية الشراك

ن بتطوير وتقديم مشروعي ETCقامت 

جل التعاون فيما بين بلدان الجنوب من أ"•
ي ظل التكنولوجيا لدعم التنمية الزراعية ف

"تغير المناخ

تكيف تعزيز قدرة البلدان العربية على ال"•
ن مع تغير المناخ وانعدام األمن الغذائي م
دة خالل تعزيز الممارسات الزراعية الجي

(GAPs خالل اعتماد التكنولوجيا من
"الخضراء وإعادة إشراك الشباب

عالقات تشاركية مع

 AOAD: المنظمات اإلقليمية•
AIDMOو

المنظمات الدولية •

مراكز البحوث و المنظمات غير •
الحكومية

لتنفيذ الخطط العالمية... ETC2016-2017إنجازات وبرامج
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