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 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 رـتقري

 االبتكار لتحقيق أهداف  ورشة عمل لبناء القدرات في مجال التكنولوجيا من أجل التنمية:
 2018نيسان/أبريل  19-15                                             التنمية المستدامة في المنطقة العربية، عم ان، 

 موجـز

لفريق العمل المشترك بين وكاالت األمم  6سكوا في إطار المبادرة األولى لمسار العمل         عقد ت اإل
ي مجال التكنولوجيا من أجل التنمية: المتحدة المعني بالعلم والتكنولوجيا واالبتكار ورشة عمل لبناء القدرات ف

االبتكار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية. وقد نظمت اإلسكوا ورشة العمل بالتعاون مع 
المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا في األردن، وبالشراكة مع سبع من وكاالت األمم المتحدة، وال سيما 

االجتماعية، ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية، ومنظمة األمم المتحدة إدارة الشؤون االقتصادية و
للتربية والعلم والثقافة، ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية، واالتحاد الدولي لالتصاالت، والمنظمة 

بحث والتدريب العالمية للملكية الفكرية، والمركز المشترك بين جامعة األمم المتحدة وجامعة ماستريخت لل
 االقتصاديين واالجتماعيين بشأن االبتكار والتكنولوجيا.

                                                                                   وركزت ورشة العمل على ثالثة محاور. في المحور األول، تعر ف المشاركون على نظرية االبتكار 
ومفهومه، وعلى دور سياسات العلم والتكنولوجيا واالبتكار في تحقيق النمو والتنمية المستدامة في إطار 

. وركز المحور الثاني على تصميم سياسات االبتكار وتنفيذها، وتناول 2030مية المستدامة لعام خطة التن
                                                                                            قضايا تتعل ق بمضمون السياسات والعمليات في سياق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الغايات، 

وتقييمها، أتيح واألدوات، والقدرات، والمراحل. وفي المحور الثالث المتعلق برصد سياسات االبتكار 
يمكن اعتماده أثناء صياغة سياسات االبتكار واستراتيجياته وتنفيذها       شامل       إطار االطالع على للمشاركين 

 ج جمعها، ومعاييرها.  ه                                                                           وتحديثها، من خالل دراسة منهجيات أطر مؤشرات العلم والتكنولوجيا واالبتكار، ون 

                                           ا العدد الكبير من وكاالت األمم المتحدة، قد م وخالل ورشة العمل التي جرت ألول مرة بمشاركة هذ
                        ممثال  من ممثلي الحكومات  31خبراء رفيعو المستوى مداخالت مترابطة ومتكاملة، بهدف بناء قدرات 

الرفيعي المستوى ومن الخبراء المعنيين بالعلم والتكنولوجيا واالبتكار من منظمات إقليمية وأوساط أكاديمية 
 طقة العربية.مؤسسات بحوث في المنو
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 ةـمقدم

آسيا )اإلسكوا( ورشة عمل على مستوى وكاالت األمم                                         نظ مت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي -1
المتحدة لبناء القدرات في مجال التكنولوجيا من أجل التنمية: االبتكار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة 

ة العربية، وذلك بالشراكة مع إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعي
 ، ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية)اليونسكو( )اليونيدو(، ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

، والمركز المشترك بين )الويبو( ، واالتحاد الدولي لالتصاالت، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية)األونكتاد(
التدريب االقتصاديين واالجتماعيين بشأن االبتكار والتكنولوجيا. جامعة األمم المتحدة وجامعة ماستريخت للبحث و

                                                                              وعقدت الورشة في عم ان، بالتعاون مع المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا في األردن.

وكان الهدف الرئيسي من الورشة إطالع المشاركين على سياسات االبتكار، وتعريفهم بطابعها المنهجي،  -2
فاعلين في مجال االبتكار، من شركات خاصة، وشركات عامة، ومشاريع صغيرة لزيادة وعي المساهمين ال

                                                                              ومتوسطة الحجم، ومزارعين، ومخترعين، ورو اد أعمال، بمختلف جوانب سياسات االبتكار.

                                                                                         وامتد ت الورشة، وهي األولى من نوعها في المنطقة العربية، والرائدة من حيث هيكليتها ومضمونها  -3
                                                                           م، تخللتها جلسات ركزت على ثالثة محاور. ويرك ز القسم األول من هذا التقرير على ومدتها، على خمسة أيا

للعروض ومواضيع النقاش الرئيسية خالل الجلسات.                                                    النتائج الرئيسية للورشة. ويقدم القسم الثاني موجزا 
ة، والمشاركين فيها، ويستعرض القسم الثالث تنظيم األعمال، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بجدول أعمال الورش

-https://www.unescwa.org/events/workshop-innovationوالتقييم. وجميع وثائق الورشة متاحة عبر: 

policies-sdgs-arab-region. 

 النواتج -    أوال 

المستوى من البلدان العربية فرصة لزيادة فهم االبتكار  يالعمل لصانعي القرار الرفيع أتاحت ورشة -4
وسياساته، والتعرف على أفضل الممارسات في سياسات العلم والتكنولوجيا واالبتكار العالمية واإلقليمية 

خبرات على الصعيدين                                                                                والوطنية، وذات الصلة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وكانت فرصة أيضا  لتبادل ال
إطار اإلسكوا وذلك من خالل إطالع المشاركين على  الوطني والعالمي بشأن وضع االبتكار في المنطقة العربية

 .الذي يتالءم مع احتياجات الدول العربيةختلفة لسياسات االبتكار وعناصره الم

عامة عدة في المنطقة العربية،  للتشبيك بين المشاركين الذين يمثلون كياناتكذلك اتاحت الورشة فرصة و -5
 الذين يمثلون سبع من وكاالت األمم المتحدة. 13والخبراء البالغ عددهم 

وشدد المشاركون على ضرورة عقد ورش عمل أخرى على الصعيدين الوطني واإلقليمي. وأعرب  -6
ضمان تحقيق التكامل الخبراء المشاركون عن رغبتهم في مواصلة التعاون والتنسيق مع وكاالت األمم المتحدة ل

 في مجال التكنولوجيا واالبتكار.

 مواضيع البحث والنقاش -      ثانيا 

                                                                                            ركزت جلسات ورشة العمل على ثالثة محاور تتعل ق بالعلم والتكنولوجيا واالبتكار من أجل تحقيق أهداف  -7
تقييم سياسات االبتكار. التنمية المستدامة: )أ( إطار المفاهيم؛ )ب( تصميم سياسات االبتكار وتنفيذها؛ )ج( رصد و

https://www.unescwa.org/events/workshop-innovation-policies-sdgs-arab-region
https://www.unescwa.org/events/workshop-innovation-policies-sdgs-arab-region
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فيديو، ودراسات حالة، وقصص نجاح ساهمت  وعروضوتخلل ورشة العمل عروض، وتمارين جماعية عملية، 
 ما يلي العروض والمناقشات التي تخللت االجتماع، حسب المحاور. في إثراء المناقشات. وفي

 االفتتاح -ألف

إلسكوا، بالمشاركين والخبراء في ورشة العمل.                                                رح بت السيدة نبال إدلبي، رئيسة قسم االبتكار في ا -8
وسلطت الضوء على عمل شعبة التكنولوجيا من أجل التنمية وتركيزها على االبتكار. وأشارت إلى أن البلدان 

في مؤشر االبتكار العالمي، وال سيما بالنظر إلى ناتجها المحلي اإلجمالي،                                   العربية سجلت مجاميع منخفضة نسبيا 
طقة غرب آسيا وشمال أفريقيا جاءت في المرتبة الرابعة بعد أمريكا الشمالية، وأوروبا، وجنوب             موضحة  أن من

شرق آسيا وشرق آسيا وأوقيانوسيا. وشددت على ضرورة أن تبذل المنطقة العربية المزيد من الجهود في صياغة 
 داف التنمية المستدامة.سياسات لالبتكار تعزز نظام االبتكار الوطني فيها، وتستفيد منه في تحقيق أه

وألقى السيد فواز الكرمي، األمين العام المساعد للشؤون العلمية والتكنولوجية في المجلس األعلى للعلوم  -9
والتكنولوجيا في األردن الكلمة االفتتاحية. وأوضح أن المجلس األعلى يسعى إلى أداء دور الحاضنة الوطنية 

دن. وهو يتعاون في هذا اإلطار مع المنظمات الوطنية واإلقليمية والدولية لألوساط العلمية والتكنولوجية في األر
على نشر المعرفة، ونقل التكنولوجيا، وإطالع الموظفين على التطورات في مجال البحث والتطوير واالبتكار. 

ألنشطة                                                                                        وأعلن السيد الكرمي عن إنشاء مركز وطني لالبتكار يتبع للمجلس األعلى، سيشكل مستودعا  وطنيا  
 االبتكار وقدراته وإمكاناته في األردن، وحلقة وصل بين المبتكرين ووسائل النجاح.

وأشار السيد حيدر فريحات، مدير شعبة التكنولوجيا من أجل التنمية في اإلسكوا، إلى أن البلدان المتقدمة  -10
م والتكنولوجيا واالبتكار في النمو وبعض البلدان ذات االقتصادات النامية مثل الصين وكوريا، أدركت أثر العل

م االبتكار الوطنية   ظ                                                                           تحقيق النمو االقتصادي وتحسين الخدمات االجتماعية. فوضعت سياسات وطنية ودعمت ن 
مماثلة في تطوير                                                                                                   فيها لتهيئة بيئة مؤاتية للعلم والتكنولوجيا واالبتكار. وتأمل اإلسكوا أن تعتمد البلدان العربية نه جا 

ن العربية وتنويعها، ومواجهة التحديات المختلفة، وزيادة الرفاه االقتصادي واالجتماعي باالستناد اقتصادات البلدا
 إلى العلم والتكنولوجيا واالبتكار.

وتكلم السيد ديمو كالوفسكي، من كبار الخبراء في سياسة االبتكار في مؤتمر األمم المتحدة للتجارة  -11
ل المشترك بين وكاالت األمم المتحدة المعني بالعلم والتكنولوجيا لفريق العم 6والتنمية، باسم مسار العمل 

واالبتكار. فأعرب عن امتنانه للمجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا واإلسكوا على تنظيم ورشة العمل، وشكر 
 ة، المشاركين على اهتمامهم. وأشار إلى أن سياسات العلم والتكنولوجيا واالبتكار تنطوي على تحديات متزايد

وال سيما ألنها تشرك تخصصات عدة. وهذا واضح من تنوع المشاركين في ورشة العمل، الذين يمثلون خلفيات 
ألمم اآلية  تحت مظلةوكاالت متنوعة االختصاصات تابعة لألمم المتحدة مشاركة ومهن ومنظمات وطنية عدة، و

المعني بتسخير العلم والتكنولوجيا واالبتكار تيسير التكنولوجيا، وفريق العمل المشترك بين الوكاالت  المتحدة
 ألغراض أهداف التنمية المستدامة التابع لها.

 المحور األول: العلم والتكنولوجيا واالبتكار لتحقيق أهداف  -باء
 مفاهيمالالتنمية المستدامة: إطار 

دور سياسات  االبتكار ومفهومه، وعلى اتاألول تعريف المشاركين على نظري المحوركان الهدف من  -12
وذلك العلم والتكنولوجيا واالبتكار في تحقيق النمو والتنمية المستدامة، وعالقتها بالتنمية االقتصادية والحوكمة 
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م االبتكار الوطنية،   ظ                        ز على إطار االبتكار، ون يركجرى الت. لذلك، 2030في سياق خطة التنمية المستدامة لعام 
ط الضوء على دور االستثمار العام يسلكما جرى تكار والنمو االقتصادي، ودور البحث والتطوير في تعزيز االبت

                                              تطر ق إلى تدفقات المعارف على المستوى العالمي.لاتم وفي العلم والتكنولوجيا واالبتكار، 

الحاجة إليه، وذلك من منظور إنمائي. ووافتتح السيد ديمو كالوفسكي الجلسة بمناقشة ماهية االبتكار  -13
ر سياسات العلم والتكنولوجيا واالبتكار وعناصرها، وإلى خصائص االبتكار في سياق التنمية وتطرق إلى دو

                                                                                                          وأهداف التنمية المستدامة. وأثار المشاركون عددا  من القضايا منها العالقة بين مختلف مؤشرات االبتكار، الفردية، 
                               ، وتحديدا  حجم األسواق، والوصول واالصطناعية، ومؤشرات النمو. وتطرقوا إلى الشروط الرئيسية لالبتكار

 إليها، وفرص التصدير.

 ، واالبتكار المربكcreative destruction المدمرلإلبداع ثم عرض السيد كالوفسكي المفاهيم الرئيسية  -14

disruptive innovation :ودور التغيير المجتمعي في تحفيز االبتكار. وأبرزت المداوالت المعضالت السياساتية ،
لمحدودية الموارد في                                                                            غي إعطاء األولوية لدعم الشركات الكبيرة أم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، نظرا فهل ينب

                                                                                                        كثير من البلدان النامية. وجاء النقاش ممهدا  لما ع رض الحقا  من بيانات ومفاهيم عن دور البحث والتطوير. وفي 
، واالبتكار المربك، أو االبتكار اإلبداع المدمرلى لب من المشاركين استنباط أمثلة ومناقشتها ع              تمرين عملي، ط 

 الناجم عن تغيير مجتمعي في بلدهم أو منطقتهم.

ثم ناقش السيد كالوفسكي مفهوم النظام الوطني لالبتكار ودوره في مواجهة التحديات اإلنمائية، وكيف  -15
حة. وسلط النقاش الضوء على الطمو 2030يمكن أن يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم خطة عام 

والمجاالت التكنولوجية المحتملة ذات الصلة بأهداف التنمية  information gatekeepersومات ل               دور ملق مي المع
                                                                                                  المستدامة. وفي دراسة الحالة، أدرك المشاركون الحاجة إلى إدراج مجموعة أكثر اكتماال  من أصحاب المصلحة 

                                                                       بتكار إلى جانب الوكاالت الحكومية المعدودة. وجرى تحديد روابط أكثر تطورا  في مجال العلم والتكنولوجيا واال
جهة، وتؤدي، من جهة أخرى، إلى االتساق بين التوجه  تساهم في التعلم وتدفق المعلومات، باعتبارها حاجة من

 التنموي، وسياسات العلم والتكنولوجيا واالبتكار، والبرامج واألنشطة المؤسسية.

                                                                                   يدة إدلبي مالمح االبتكار في البلدان العربية، انطالقا  من رؤية لالبتكار راسخة في األهداف وعرضت الس -16
اإلنمائية للبلدان، ونظام ابتكار وطني من منظور النماذج المختلفة لسياسات االبتكار. وشرحت األساليب النوعية 

االبتكار الوطنية في سبعة بلدان عربية  م  ظ          بتقييم ن  قامتوالكمية لوصف مالمح االبتكار. وأوضحت أن اإلسكوا 
                                                                                            )تونس، والسودان، وع مان، ولبنان، ومصر، والمغرب، وموريتانيا( في إطار مشروعها حول إنشاء مكاتب 
وطنية لنقل التكنولوجيا في بعض البلدان األعضاء. وشرحت السيدة إدلبي العالقة بين مالمح االبتكار ومؤشر 

العربية، من خالل تقديم بيانات حديثة في صيغ قابلة للمقارنة. وعلى ضوء االختالفات  االبتكار العالمي في البلدان
الكبيرة في الناتج المحلي اإلجمالي في المنطقة العربية، تنظر اإلسكوا في مالمح االبتكار مع مراعاة أثر الناتج 

من األردن واإلمارات العربية  المحلي اإلجمالي على سلوك البلدان العربية. وبعد عرض دراسات حالة إفرادية
 المتحدة، اختتمت بقضايا رئيسية من أجل تعزيز مالمح االبتكار في البلدان العربية.

عن العلم والتكنولوجيا واالبتكار في                                                           وقدمت السيدة شياما راماني، أستاذة في مركز ماستريخت، عرضا  -17
م الحوافز، وينبغي أن   ظ                   مالية مطلوبة مع ن . فأوضحت أن المهارات الصناعية والتنظيمية وال2030خطة عام 

تقترن بالمشاركة، واألخالقيات، وريادة األعمال. وعددت التحديات التي تشمل االفتقار إلى الموارد، وصناديق 
االستثمار، والمهارات والقدرات الصناعية، إضافة إلى عدم وجود استراتيجيات واضحة للعلم والتكنولوجيا 

األثر المنهجي للنماذج التكنولوجية المختلفة في الزراعة، مثل الثورة الخضراء في مقابل  واالبتكار. ثم عرضت
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. وناقشت العالقة بين الدولة والقطاع الصناعي واألوساط األكاديمية، وعرضت دراسات        وراثيا  المعدلةالمحاصيل 
أهمية إشراك مختلف أصحاب حالة عن االبتكار واالبتكار لصالح الفقراء في عدد من البلدان. وشددت على 

 المصلحة في وضع سياسات مالئمة لالبتكار.

                                                                                          وقدم السيد لودوفيكو ألكورتا، األستاذ في مركز ماستريخت عرضا  حول كيفية جعل العالقة بين البحث  -18
ير تناول فيه العالقة بين االتجاهات العالمية في البحث والتطو والتطوير واالبتكار والنمو االقتصادي مستدامة،

                                                                                                   واالبتكار والنمو االقتصادي. وسأل ما إذا كان ينبغي للحكومة أن تستثمر في البحث والتطوير واالبتكار دعما  
للنمو االقتصادي. وتوقف عند االتجاهات الطويلة األجل في البحوث التي يجريها القطاعان العام والخاص، وعند 

                                      وأفضل استثمار موج ه، وتأثيرات الفوارق  ،داء األفضلاإلنفاق على التنمية والموظفين، بهدف تحديد أصحاب األ
ر يالناشئة على النمو االقتصادي. ثم تطرق إلى المحددات الرئيسية للنمو االقتصادي، مع التركيز على دور التغي
ال                                                                                                    التكنولوجي واالبتكار في التوسيع المستدام للنشاط االقتصادي. وأولى اهتماما  خاصا  لدور األسواق، ورأس الم

 البشري، والقدرات، والمعارف، والمؤسسات في تعزيز التغييرات التقنية المعززة للنمو.

 المحور الثاني: تصميم سياسات االبتكار وتنفيذها -جيم

                                                                                         ركز المحور الثاني على تصميم سياسات االبتكار وتنفيذها، وتناول قضايا تتعل ق بمضمون السياسات  -19
المستدامة، بما في ذلك الغايات، واألدوات، والقدرات، والمراحل. واطلع والعمليات في سياق أهداف التنمية 

ج واآلليات الالزمة للتنويع االستراتيجي   ه                                                                المشاركون على دور التحول الهيكلي في االبتكار والتنمية، وعلى الن 
قة بين ريادة األعمال                                                                                    في قطاعات جديدة. ورك زت المواضيع المتعلقة بريادة األعمال والمشاريع المبتدئة على العال

                                                                                                       واالبتكار. وجرى التطر ق أيضا  إلى دور حقوق الملكية الفكرية في العلم والتكنولوجيا واالبتكار، من حيث تشجيع 
االختراع في مراحل مختلفة من التطوير ونشر المعرفة. واثيرت العالقة وأوجه التقارب بين سياسات االبتكار 

مختلفة لالبتكار من مناظير الصناعة، إلى جانب أهمية القنوات والروابط بين والسياسات الصناعية واألشكال ال
 الجامعات وقطاع الصناعة في تعزيز نقل التكنولوجيا.

                                                                                        وخالل هذه الجلسة، قدم السيد ألكورتا عرضا  بعنوان "محتوى السياسات والعمليات في سياق أهداف  -20
لمراحل". وركز العرض على مسار سياسات العلم والتكنولوجيا التنمية المستدامة: الغايات واألدوات والقدرات وا

إلى األنشطة الالزمة لالبتكار على مستوى الشركات.                                             واالبتكار، بدءا  بوضع الحكومات لألهداف ووصوال 
واستعرض عمليات وضع السياسات على جميع المستويات الحكومية وعمليات البحث والتطوير على جميع 

وأوضح أن تحديد أهداف السياسة العامة على المستوى الحكومي هو نقطة االنطالق، . المؤسساتمستويات 
ونقطة ارتباط العلم والتكنولوجيا واالبتكار على المستوى الوطني بغايات أهداف التنمية المستدامة. ويمكن تفعيل 

ية في هذه العملية فهي تحديد هذا االرتباط على المستويات االستراتيجية والسياسية والعملية. أما المرحلة التال
اآلليات واألدوات التنظيمية و/أو االقتصادية الالزمة لتحقيق األهداف المحددة. ومن المهام الرئيسية في هذه 

سياسات العلم والتكنولوجيا واالبتكار الناجح للتنفيذ يتضمن االمرحلة تحديد المزيج الصحيح من السياسات. و
ق ببناء إطار للمؤسسات والحوكمة. ويشترك في ترتيبات الحوكمة الوزارات، ومجالس      تتعل اإلضافية التي المرحلة 

العلم والتكنولوجيا واالبتكار، والهيئات االستشارية، والوكاالت المتخصصة. ومن أبرز التحديات في هذه المرحلة 
 ا.التنسيق بين القطاعات. وللتعلم وإجراء التحسينات، ال بد من تقييم العملية وأثره

حول بناء رأس المال البشري من خالل سياسات تشجيع التعليم والتدريب                            ثم قدمت السيدة إدلبي عرضا  -21
اليد العاملة الماهرة، باالستناد إلى إطار اإلسكوا لسياسات االبتكار في المنطقة العربية. وركزت تكوين المهني و

أهمية التدريب لتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وعلى أهمية توفير أخصائيين في االبتكار في مجاالت العلوم وا
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المهارات السلوكية. وأوضحت أن العناصر الرئيسية تطوير حل المشاكل، والتفكير النقدي واإلبداعي، وعلى 
لزيادة المشاركة في مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات تشمل تنمية مهارات المعلمين، وإصالح 

سية، وجذب أوائل المتخرجين من العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات إلى مجال التعليم، وال المناهج الدرا
                                                                                                        سيما في المدارس المتدنية األداء. وينبغي أيضا  عدم إهمال قضايا أخرى مثل الفجوة بين الجنسين، وأهمية شهادات 

نامية، واستخدام التكنولوجيا ومنصات الخريجين المتخصصين في سوق العمل، وهجرة األدمغة في البلدان ال
التعلم اإللكتروني في تعزيز التعليم والتدريب والمهارات والتعلم مدى الحياة. ثم عرضت السيدة إدلبي قصص 

 نجاح في نظام التعليم من بلدان متقدمة النمو ونامية.

مة في إدارة الشؤون وقدم السيد كلوفيس فريري، موظف للشؤون االقتصادية في شعبة التنمية المستدا -22
ج واآلليات الالزمة للتنويع في قطاعات جديدة. فسلط الضوء على أهمية   ه                                    االقتصادية واالجتماعية عرضا  حول الن 

التنويع االقتصادي االستراتيجي في تحقيق التنمية المستدامة. وتضمنت مداخلته سلسلة من العروض القصيرة 
أساسية مفادها أن التنمية االقتصادية تتحقق عن طريق تنويع االقتصادات والنقاشات التفاعلية، ركزت على رسائل 

، وهذا التنويع هو نتيجة لالبتكار االستراتيجي. وينبغي تصميم سياسات التنمية بشكل                          لتشمل منتجات أكثر تعقيدا 
والبنية والتجارة،  يسمح بتيسير هذه العملية، على أن تراعي متطلبات العلم والتكنولوجيا واالبتكار، والصناعة،

لمؤلفات الحديثة عن يمكن أن يستعينوا باالقرار في البلدان النامية  يصانع، والتعليم. وأشار إلى أن األساسية
تحديد قطاعات جديدة محتملة للتنويع االقتصادي، على أساس الهيكل اإلنتاجي في البلد  من أجلتعقيدات االقتصاد 

 رات في الطلب العالمي.       والتغي 

                                                                عن ريادة األعمال في المنطقة العربية تضم ن مصفوفة لعدد من البرامج                           م قدمت السيدة إدلبي عرضا ث -23
لدعم ريادة األعمال على المستوى الوطني في كل من األردن والبحرين، وتونس، والجزائر، ولبنان، والمغرب، 

نطاقها وأثرها. وركزت السيدة ومصر، وكذلك على المستوى اإلقليمي. وسلطت الضوء على دور هذه البرامج و
إدلبي على طرق تشجيع رواد األعمال على المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وشرحت األنواع 
الخمسة من أنشطة ريادة األعمال التي تشمل المنتج الجديد، والعملية الجديدة، واالبتكار في السوق، واالبتكار في 

                                                                         م، وعرضت جدوال  قارنت فيه بين مفهوم ريادة األعمال ومفهوم المشاريع الصغيرة. الموارد، واالبتكار في التنظي
وحددت مواضيع مشتركة في هيكل سوق العمل العربية والنظام اإليكولوجي لريادة األعمال، باالستناد إلى 

والمال، ورأس                                                                                      دراسات حالة من ع مان ولبنان. وختمت مداخلتها باقتراح توصيات تتعلق بالوصول إلى األسواق، 
 المال البشري والمهارات البشرية، واألطر القانونية، والسياسات العامة.

ثم قدمت السيدة تمارا نانايكارا، المستشارة في قسم دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة األعمال  -24
                           كية الفكرية، عرضا  حول دور في شعبة دعم العملية االنتقالية والبلدان المتقدمة النمو، في المنظمة العالمية للمل

الملكية الفكرية في مجال العلم والتكنولوجيا والتنمية. واستهلت عرضها بلمحة عن مهمة المنظمة العالمية للملكية 
                                                                                                    الفكرية ورؤيتها، ثم عر فت الملكية الفكرية، وآثارها على نظام االبتكار، وتطرقت إلى التحديات التي تواجه 

ت عند تدخالت المنظمة لدعم صانعي السياسات، والمبادرات البحثية، والمشاريع الصغيرة البلدان النامية. وتوقف
، من خالل الجامعة التابعة للمنظمة وبرامج الملكية الفكرية. وعرضت ، والملكية الفكريةوالمتوسطة االبتكارية

لموارد التي يتيحها برنامج مركز                                                                          السيدة نانايكارا أيضا  مجموعة أدوات الملكية الفكرية، ومجموعة من األدوات وا
 عن منشوراتها، وبرامجها التدريبية، ودعمها للحكومات.                                              دعم التكنولوجيا واالبتكار التابع للمنظمة، فضال 

                                                                                                 ورك ز العرض التالي للسيد كلوفسكي على تشجيع نقل التكنولوجيا: الدور، والطاقة االستيعابية، والقنوات،  -25
الفجوات المعرفية في مجال التكنولوجيا، وعالقتها بالفقر، وقنوات نقل التكنولوجيا وأدوات الترويج. وتناول قضية 

بما في ذلك التجارة، والترخيص، واالستثمار األجنبي المباشر، والهجرة. وركز على أهمية نقل التكنولوجيا في 



-8- 

وق الملكية الفكرية. وخالل م االبتكار الوطنية، وتناول القضايا المتعلقة بالقدرات االستيعابية وحق  ظ        إطار ن 
رحت أسئلة عن مدى مالءمة استخدام التراخيص كقنوات لنقل التكنولوجيا في مراحل مختلفة من             المداوالت، ط 

                                                                                                   التنمية. وشدد المشاركون على أن قضية نقل التكنولوجيا هي مصدر قلق محليا ، وال سيما في ما بين الشركات، 
للنقاش الجاري على الصعيد الدولي، بشأن الحاجة إلى                 والشركات، خالفا المعنية بالمعرفة  المؤسساتأو بين 

 زيادة نقل التكنولوجيا بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية، للحد من الفجوات اإلنمائية.

                                                                                             ثم قدمت السيدة إدلبي عرضا  مفصال  للمشروع الممول من حساب األمم المتحدة للتنمية حول إنشاء مكاتب  -26
                                                                                               طنية لنقل التكنولوجيا في عدد من البلدان األعضاء في اإلسكوا )تونس، وع مان، ولبنان، ومصر، والمغرب، و

الهدف أوضحت أن وموريتانيا(. فعرضت المعلومات األساسية عن المشروع، والعملية التحليلية، واألهداف. و
ء مكتب وطني لنقل التكنولوجيا في م االبتكار الوطنية، وإنشا  ظ                                     من هذا المشروع هو وضع خارطة طريق لن 

البلدان العربية المشاركة، بالتعاون مع الشركاء. وعددت السيدة إدلبي األنشطة الرئيسية للمشروع في مختلف 
 المراحل.

                                                                                                    وقد م السيد ألكورتا عرضا  تناول فيه أداتين من األدوات المستخدمة في تعزيز العلم والتكنولوجيا واالبتكار  -27
العامة والحوافز المالية. ويمكن أن يكون للحكومات مساهمة كبيرة في تعزيز النشاط االبتكاري  هما المشتريات

من خالل قدرتها الشرائية، وال سيما من خالل شراء المنتجات أو الخدمات التي لم تدخل السوق بعد، أو من خالل 
على سبيل  نمية في الميدان االقتصاديتحفيز االبتكار دون شراء منتجات جديدة. وفي بلدان منظمة التعاون والت

واطن                                                    من الناتج المحلي اإلجمالي. ثم تناول السيد ألكورتا م         تقريبا  في المائة  13، تشكل المشتريات الحكومية المثال
الضعف التي يمكن معالجتها من خالل المشتريات العامة، وعرض مجموعة من األدوات والخبرات التي يمكن 

ت مختلفة. فالحوافز المالية تستخدم على نطاق واسع لتحفيز االبتكار. وحيثما تستثمر مبالغ استخدامها في سياقا
كبيرة في االبتكار، على غرار المشاريع الشديدة الخطورة، يصبح الدعم المالي قوة دافعة للنشاط االبتكاري. 

نح العامة أو اإلعانات، أو بشكل غير مباشر من خالل النظام الضريبي،                                       ويمكن تأمين التمويل بشكل مباشر من الم 
عبر استخدام الحوافز الضريبية في تعزيز البحث والتطوير. ويمكن أن تركز مخططات الحوافز الضريبية على 
توفير الخصوم واإلعفاءات الضريبية للشركات، أو تخفيض مدفوعات الضرائب لألفراد. ويمكن أن تستهدف 

 شاريع الصغيرة والمتوسطة، أو مجاالت أو صناعات محددة.الم

 المحور الثالث: الرصد والتقييم -دال

ركز المحور الثالث الذي تناول الرصد والتقييم على استراتيجيات العلم والتكنولوجيا واالبتكار وأدواتها  -28
إلى الديناميات القطاعية  الخطط واالستراتيجيات الوطنية للتصنيع. وتطرق بوجه خاصتطوير المستخدمة في 

لسياسات العلم والتكنولوجيا واالبتكار والممارسات الناجحة في هذا المجال، التي تستهدف القطاعات ذات 
م االبتكار القطاعية وتحليالت االبتكار على مستوى الشركات. ووفرت   ظ                                   األولوية، وأعطى أمثلة ملموسة على ن 

قه عند وضع سياسات واستراتيجيات االبتكار، وتنفيذها، وتقييمها، وتحديثها،                                   هذه الجلسات إطارا  شامال  يمكن تطبي
ج جمعها، ومعاييرها. وأطلع   ه                                                                 من خالل دراسة منهجيات أطر مؤشرات العلم والتكنولوجيا واالبتكار، ون 

وتقنيات التقييم ج   ه                                                                                       المشاركون على تصميم وتنفيذ مسوح االبتكار باعتبارها أدوات محددة لقياس التقدم المحرز، ون 
 التنمية المستدامة.في سياق أهداف 

وقدم خبراء اليونيدو عرضين في هذا اإلطار. قدم العرض األول حول الديناميات القطاعية لسياسات  -29
، تناول فيه المفاهيم اليونيدوالعلم والتكنولوجيا واالبتكار، السيد ريتين كوريا، خبير معاون في االبتكار في 

م االبتكار، والجهات الفاعلة األساسية ذات الصلة، والحاجة إلى سياسات قائمة   ظ                   تراع واالبتكار، ون األساسية لالخ
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                                                                                                        على أدلة. واتخذ النقاش شكال  عمليا  قامت فيه فرق العمل بـ: )أ( تحديد المراحل في عملية االبتكار؛ )ب( تحديد 
)ج( تحديد الجهة الفاعلة التي يمكن أن تقدم لبية؛ م واألسواق إلى آثار س  ظ                              واطن التي يؤدي فيها قصور الن     الم 

 الدعم في مواجهة أوجه القصور هذه؛ )د( تحديد أنواع التدخالت السياساتية التي يمكن وضعها.

-                                                                                                وقد م العرض الثاني عن األبعاد المكانية لسياسات العلم والتكنولوجيا واالبتكار السيد فرناندو سانتياغو -30
لسياسات البحثية والصناعية في اليونيدو، فتناول العالقة بين سياسات االبتكار رودريغيز، موظف لشؤون ا

                                                                                                     والسياسات الصناعية، منتقال  من النقاشات األكاديمية إلى مناقشة حاالت وقطاعات محددة. وتناول تجربة البلدان 
                       يضا  الروابط بين سياسة النامية ليتوقف عند صناعة الطائرات في البرازيل وزيت النخيل في ماليزيا. وتناول أ

هج اليونيدو في التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة والمساهمة المخطط لها في                               االبتكار والسياسة الصناعية، ون 
                                     عد محصورا  في التكنولوجيات والمنتجات ي لممن أهداف التنمية المستدامة. فنطاق االبتكار وسياساته  9الهدف 

 شمل بناء القدرات، وزيادة القدرة على حشد المعارف، ومعالجة االحتياجات والخدمات الجديدة، بل صار ي
 اإلنمائية الملحة.

وقدم السيد أليساندرو بيلو، الموظف في مشروع حول العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتعزيز  -31
العلم  بعنوان "المرأة في          سكو عرضا  تابع إلدارة السياسات العلمية وبناء القدرات في اليونال ،المساواة بين الجنسين

عد المساواة بين الجنسين                                     . وركز العرض على الحاجة إلى إدماج ب "والتكنولوجيا واالبتكار: سد الفجوة بين الجنسين
في سياسات العلم والتكنولوجيا واالبتكار، وكيفية تحديد الدوافع والعوائق في المهن ذات الصلة بالعلوم والهندسة، 

درات على جمع البيانات المتعلقة بنوع الجنس في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. وناقش وبناء الق
بين الجنسين في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات،                                               العرض العوامل التي تفسر الفجوة القائمة حاليا 

مان مشاركة الفتيات والنساء في العلوم وسلط الضوء على االفتقار إلى مبادئ توجيهية في السياسة العامة لض
والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. وخالل المداوالت، حدد المشاركون المشاكل المشتركة في مجال المساواة 

 بين الجنسين في العلم والتكنولوجيا واالبتكار، وناقشوا أحوال بلدانهم.

كار للتنمية المستدامة الشاملة في المنطقة وقدمت السيدة إدلبي دراسة اإلسكوا بعنوان "سياسة االبت -32
العربية". وعرضت لمحة موجزة عن الخلفية في بعض البلدان العربية، وأوضحت أن االبتكار أساسي لمواجهة 
التحديات االجتماعية واالقتصادية في البلدان العربية. واستعرضت سياسات االبتكار في األردن، واإلمارات 

والمغرب، والمملكة العربية السعودية، وعرضت دراسة حالة عن النظام اإليكولوجي  العربية المتحدة، ومصر،
                                                                                                        لالبتكار في المغرب. وتوقفت السيدة إدلبي أيضا  عند التحديات التي تواجه البلدان العربية، والتي تطرقت إليها 

عربية، الذي يهدف إلى الدراسة. ثم قدمت تفاصيل عن اإلطار المقترح لوضع سياسات لالبتكار في البلدان ال
تشجيع البلدان على صياغة سياسات االبتكار؛ وسد الفجوة بين البلدان العربية والعديد من البلدان المتقدمة النمو 

تحقيق  والنامية؛ وتوفير إطار شامل للبلدان العربية لوضع نظام ابتكار وطني يدعم النمو االقتصادي ويساهم في
 أهداف التنمية المستدامة.

برامج شعبة السياسات العلمية وبناء القدرات في في  ةقدمت السيدة كورنيليا نزينوفا، مساعدة أخصائي ثم -33
ج المعتمدة في الجمع،   ه                                                                                 اليونسكو، عرضا  بعنوان "أطر مؤشرات العلم والتكنولوجيا واالبتكار: المنهجيات، والن 

ا واالبتكار وسالسل زمنية"، ناقشت فيه أهمية والمعايير، والبحث والتطوير، ومؤشرات أخرى للعلم والتكنولوجي
قياس البحث والتطوير وضرورة جمع بيانات دقيقة وموثوق فيها. وركز العرض على مؤشرات مدخالت البحث 
والتطوير المتعلقة باالستثمار في الموارد البشرية والمالية. وبعد عرض المعايير الدولية والتعاريف الرئيسية 

، تناولت المبادئ التوجيهية الرئيسية لجمع البيانات، "فراسكاتي"                        والتطوير، وتحديدا  دليل  المستخدمة في البحث
وحددت عدة طرق لقياس وتجميع البيانات المستخدمة في مؤشرات البحث والتطوير. فالنقص في المعلومات 
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ئيسي في مجال التنمية الدقيقة، والمؤشرات المناسبة، والقدرة على تحليل ورصد السياسات واألدوات هو تحد ر
، ووضع برامج وأدوات أدلةقائمة على                                                                      بالنسبة إلى البلدان. وتتطل ب ترجمة السياسات إلى إجراءات اتخاذ قرارات 

 م رصد وتقييم مناسبة.  ظ                      في السياسة العامة ون 

ثم قدم السيد غييرمو لومرشان، خبير استشاري وباحث أساسي في المرصد العالمي ألدوات سياسات  -34
بعنوان "رصد                                                                                     علم والتكنولوجيا واالبتكار في شعبة العلوم والسياسات وبناء القدرات في اليونسكو، عرضا ال

سياسات العلم والتكنولوجيا واالبتكار وسياقاتها من خالل المرصد العالمي ألدوات سياسات العلم والتكنولوجيا 
السياسة التشغيلية". فعرض تقنيات رصد وتحليل م اإليكولوجية، واألطر القانونية، وأدوات   ظ               واالبتكار: الن 

سياسات العلم والتكنولوجيا واالبتكار وعواملها الظرفية، باإلضافة إلى المؤشرات التقليدية للعلم والتكنولوجيا 
                                                                                           واالبتكار ذات الصلة بالمدخالت والمخرجات. وبي نت السالسل الزمنية للمؤشرات أن للحوكمة واالستقرار 

سات االقتصاد والصناعة والتعليم والثقافة والعمل والبيئة آثار قوية على تنفيذ سياسات العلم السياسي، وسيا
على المنهجيات المشتركة بين اليونسكو والمرصد العالمي                                               والتكنولوجيا واالبتكار. وتعر ف المشاركون أيضا 

 كنولوجيا واالبتكار وأدواتها.ألدوات سياسات العلم والتكنولوجيا واالبتكار في تنفيذ سياسات العلم والت

                                                                                           وقد م السيد أنتوني أروندل، األستاذ في المركز المشترك بين جامعة األمم المتحدة وجامعة ماستريخت  -35
                                                                                            عرضا  بعنوان "مسوح االبتكار: التصميم ومعايير التنفيذ". وأوضح أن الغرض من مسوح االبتكار هو وضع 

قليمي والدولي، وإجراء تحليل لالتجاهات على مر الزمن، وتحليل قياس لألداء حسب القطاع، على الصعيدين اإل
اقتصادي قياسي للوسائل األكثر فائدة لتحقيق النتائج االقتصادية لالبتكار. وأبرز العرض سلبيات بيانات االبتكار 

االبتكار أنواع البيانات التي يمكن جمعها من خالل مسح االبتكار: محركات      عد دغير المستخلصة من المسوح، و
)مثل الطلب، والتنظيم، والمنافسة( والغايات )مثل خفض التكاليف وتمايز المنتجات( واالستراتيجيات 

؛ وأنواع األنشطة )مثل البحث والتطوير، والتجهيزات،  ةالملكية الفكري )لالستكشاف أو تحقيق فوائد واستخدام
ر المعرفة )مثل الجامعات، والمنافسون، والتسويق، والتدريب، والتصميم، واستنباط األفكار(، ومصاد

                                                                                                    والمزو دون، والزبائن، والحكومة(، واألساليب المستخدمة في االبتكار )التجربة والخطأ، واألسلوب العلمي، وما 
عن العقبات والنتائج. وقدم السيد أروندل أمثلة على أسئلة لمسح عن االبتكار الداخلي أجرته                إلى ذلك(، فضال 
رالية، وعلى جمع البيانات من خالل مسوح االبتكار على أساس تعاريف االبتكار مع التركيز الجامعات األست

على دليل أوسلو. وقدم وسيلة لالختبار المعرفي للمسوح، تتناول المشاكل المتعلقة بتصورات وتفسيرات المجيبين 
كار، والمسائل األخرى التي على أسئلة المسوح. واختتم عرضه بتحديد الخطوات الرئيسية لتنفيذ مسوح االبت

 يتعين النظر فيها عند تصميم هذه المسوح.

واستهل السيد أروندل عرضه الثاني بعنوان "االبتكار وأهداف التنمية المستدامة والتقييم" بتقديم مصفوفة  -36
ل مساهمة تبين العالقة بين أهداف التنمية المستدامة، واألعمال التجارية، وسياسات االبتكار الحكومية. وتناو

                                                                                                     االبتكار في قطاع األعمال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، متوقفا  عند البيانات التي يمكن جمعها من خالل 
مسوح االبتكار. وتناول المفاهيم الناشئة في مجال االبتكار ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة: االبتكار الشامل، 

تكار االجتماعي، وما يرتبط بذلك من عناصر ناشئة على غرار االقتصاد واالبتكار على مستوى القاعدة، واالب
بداعي، والتفكير في التصميم أو وضع تصاميم بشكل مشترك. وشرح ترك، والمصدر المشترك/المفتوح اإلالمش

إلقليمية أو                                                                                                 كيفي ة الربط بين مختلف أنواع البيانات وتقييم األداء. وتناول آثار االبتكار على النواتج الوطنية أو ا
القطاعية على المستوى الكلي للتحليل. وأوضح السيد أروندل أن تقييم سياسات االبتكار أو السياسات األخرى 
                                                                                                التي تدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة تتضمن عنصري الرصد وتقييم األثر. وعد د سياسات االبتكار ذات 

لبديلة غير العشوائية، ليختم عرضه بمجموعة من التوصيات الصلة لتقييمها وقدم أمثلة. وتناول طرق التقييم ا
 حول أهمية مسوح االبتكار وأساليب التقييم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
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                                                                                            وقدمت السيدة إدلبي عرضا  بعنوان "قضايا القياس في المنطقة العربية"، طرحت فيه أمثلة على لوحات  -37
ر العالمي، ومؤشر اإلنتاجية اإلبداعية لمصرف التنمية اآلسيوي ووحدة أداء لالبتكار بما في ذلك مؤشر االبتكا

                                                                                            البحوث االقتصادية التابعة لمجلة ذي إيكونومست، ومؤشر االبتكار لالتحاد األوروبي. وعرضت أيضا  لوحة 
ة                                                                                              أداء االبتكار لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وخلفية وضعها، موضحة أن ها تعتمد على مصادر دولي

غياب البيانات. وعرضت مؤشرات حال معترف بها لتحديد المؤشرات، وتستخدم مؤشرات بديلة للمنطقة في 
                                                                               المستخدمة في لوحة أداء منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وقد ب و بت هذه المؤشرات  39االبتكار البالغ عددها 

                                   المشج عة لألعمال؛ )ب( النواتج واألثر في مجموعتين: )أ( المدخالت وتتضمن الموارد البشرية والعوامل 
                                                                                                وتتضم ن القيمة المضافة للقطاع الخاص، ونوعية الناتج التعليمي، وأثر األعمال، وتكوين األصول الفكرية. 
وختمت السيدة إدلبي بمجموعة من التوصيات المتعلقة بقياس االبتكار في المنطقة العربية، ركزت بالدرجة األولى 

 انات اإلحصائية لمؤشرات االبتكار واعتماد لوحة األداء.على تحسين جمع البي

 تنظيم األعمال -      ثالثا 

 مكان االجتماع وتاريخ انعقاده -ألف

عقدت ورشة العمل لبناء القدرات في مجال التكنولوجيا من أجل التنمية: االبتكار لتحقيق أهداف التنمية  -38
 .2018نيسان/أبريل  19إلى  15ان، من                                                     المستدامة في المنطقة العربية، في فندق كمبنسكي في عم 

 المشاركون -باء

، األردنسيدة، من البلدان األعضاء في اإلسكوا ) 18                  مشاركا ، من ضمنهم  31حضر ورشة العمل  -39
                                     ية، والسودان، وع مان، وفلسطين، وقطر، راإلمارات العربية المتحدة، وتونس، والجمهورية العربية السوو

 مملكة العربية السعودية، واليمن(. وترد قائمة المشاركين في المرفق بهذا التقرير.والكويت، ولبنان، ومصر، وال

 جدول األعمال -جيم

 ركزت العروض والنقاشات على ثالثة محاور. ويمكن تلخيص جدول أعمال ورشة العمل كما يلي: -40

 كلمات االفتتاح؛ )أ(
 مفاهيم؛التنمية المستدامة: إطار جلسات حول العلم والتكنولوجيا واالبتكار لتحقيق أهداف ال )ب(
 جلسات حول تصميم سياسات االبتكار وتنفيذها؛ )ج(
 جلسات حول رصد سياسات االبتكار وتقييمها. )د(

 الوثائق -دال

قائمة الوثائق والعروض المتعلقة بورشة العمل متاحة على صفحة اإلسكوا على الرابط التالي:  -41
https://www.unescwa.org/events/workshop-innovation-policies-sdgs-arab-region. 

https://www.unescwa.org/events/workshop-innovation-policies-sdgs-arab-region
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 التقييم -هاء

زع استبيان على المشاركين لتقييم ورشة العمل ومدى فعاليتها واألثر الذي أحدثته. وجاءت المالحظات   و  -42
في المائة( أن النوعية العامة لورشة العمل تتراوح بين جيدة وممتازة. كذلك  95معظم المشاركين ) إيجابية، ورأى

المكتسبة                                                                                                    تراوح التقييم بين جيد وممتاز في ما يتعل ق بالفائدة التي حققتها ورشة العمل من حيث المعرفة والمهارات
، وتبادل وخبرتهم عمل المشاركين مجالى ، وأهمية الموضوع بالنسبة إل                             التي تساعدهم في عملهم مستقبال 

 الخبرات.

في المائة من المشاركين أنه من الممكن أن يستخدموا المعلومات المكتسبة وأن يتبادلوها مع  86ورأى  -43
في المائة منهم بأن يحضر أخصائيون آخرون من بلدانهم/مهنهم ورش عمل مماثلة في  95آخرين. وأوصى 

أنشطة للمتابعة في مجال سياسات االبتكار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في  المستقبل. وطلب الجميع إجراء
 المنطقة العربية. وأشار معظم المشاركين إلى أنهم لم يحضروا أي ورشة عمل في موضوع مماثل عقدتها 

 منظمة أخرى.
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 (*)المرفق

 قائمة المشاركين

 منظمات وخبراء الدول  -ألف
 

 ميةالمملكة األردنية الهاش
 

 السيد فواز الكرمي
 اعد للشؤون العلمية والتكنولوجيةاألمين العام المس

 المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا
 karmi@hcst.gov.jofالبريد اإللكتروني: 

 
 السيدة رشا صمادي

 باحثة
 قسم التعاون الدولي

 تكنولوجياالمجلس األعلى للعلوم وال
 rasha.s@hcst.gov.joالبريد اإللكتروني: 

 
 السيد وسام سماره

 باحث
 قسم العالقات العامة

 المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا
 jowisam_samara@hcst.gov.البريد اإللكتروني: 

 
 السيد نزار هلسة

 مستشار التواصل العلمي
 الجمعية العلمية الملكية

 nizar.halasah@rss.joالبريد اإللكتروني: 
 

 السيدة ثروة قطيش
 رئيسة قسم الوحدة المركزية للرصد والبحث العلمي

 الجمعية العلمية الملكية
 tharwh.qutaish@rss.joني: البريد اإللكترو

 
 السيد المؤيد السيد 

 المياهدراسات  رئيس قسم
 الجمعية العلمية الملكية

 almoayied.assayed@rss.joالبريد اإللكتروني: 
 almoayied.assayed@gmail.com 

 
 السيدة رزان الخزاعلة

 مسؤولة اإلرشاد والدعم الفني
                 غرفة صناعة عم ان
 razan@aci.org.joالبريد اإللكتروني: 

 
 
 

 السيد وسيم الهلسة
 مدير مديرية الشؤون الفنية

 بحث العلميصندوق دعم ال
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 wasim.halasah@srf.gov.joالبريد اإللكتروني: 
 whalasah@yahoo.com 

 
 السيد معتصم زيد الكيالني

 رئيس قسم التنمية المستدامة
 رة التخطيط والتعاون الدوليوزا

 mutasim.k@mop.gov.joالبريد اإللكتروني: 
 

 السيد فكادو طرفه
 أخصائي برنامج النمو الشامل والتنمية المستدامة

      عم ان، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
 fekadu.terefe@undp.orgالبريد اإللكتروني: 

 
 اإلمارات العربية المتحدة

 
 السيدة راضية يحيى الهاشمي
 مديرة إدارة التنمية المستدامة
 قطاع االستراتيجية واالبتكار
 مكتب رئاسة مجلس الوزراء

 radheya.alhashmi@pmo.gov.aeالبريد اإللكتروني: 
 

 السيدة ميرا الشيخ
 مدير مشروع

 ةدبي الذكيمدينة مكتب 
 meera.alshaikh@smartdubai.aeالبريد اإللكتروني: 

 
 الجمهورية التونسية

 
 السيدة سعاد بوسعيد

 لتكنولوجيامهندسة رئيسة مكلفة بالتنسيق بين مكاتب نقل ا
 الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي

 souad.boussaid@gmail.comالبريد اإللكتروني: 
 souad.boussaid@anpr.tn 

 
 امديالسيدة مريم جوادي ح

 مهندسة رئيسة مكلفة بإدارة مشاريع البحث والتجديد
 الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي

 mariem.jaouadi@anpr.tnالبريد اإللكتروني: 
 mariem.jaouadi@gmail.com 

__________________ 

 )*( صدر هذا المرفق كما ورد من القسم المعني. 
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 مهورية العربية السوريةالج
 

 السيدة فاطمة بدر
 نائب رئيس الجامعة لشؤون التعلم مدى الحياة

 الجامعة اإلفتراضية السورية
 fatima.bader@outlook.comالبريد اإللكتروني: 

 
 السيد محمد سعيد طراب

 المعلوماتم   ظ                             رئيس قسم هندسة البرمجيات ون 
  ،كلية الهندسة المعلوماتية

 جامعة دمشق
 m.s.trab@hotmail.comالبريد اإللكتروني: 

 
 جمهورية السودان

 
 السيد محمد أبو بكر طالب عبد الرحمن

 مدير إدارة التكنولوجيا والتنمية 
 مدينة أفريقيا التكنولوجية

 talibmoh9@gmail.comتروني: البريد اإللك
 

 السيد راشد عبد الحليم سعيد
 نائب رئيس هيئة البحث العلمي واالبتكار

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 eng_rashid@mohe.gov.sdالبريد اإللكتروني: 
 eng_rashid@hotmail.com 

 
 مان        سلطنة ع 

 
 السيدة زكية العزري

 مشاريع ةمحلل
 مجلس البحث العلمي

 zakiya.alazri@trc.gov.omالبريد اإللكتروني: 
 

 دولة فلسطين
 

 عبد الفتاح نصررانية السيدة 
 مديرة السياسات واالستراتيجيات

 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
 raniajj@hotmail.comالبريد اإللكتروني: 
 rania.jaber@mtit.pna.ps 

 
 السيد ليث قسيس

 ير التنفيذيالمد
 الحديقة التكنولوجية الفلسطينية

 laithkassis@technopark.psالبريد اإللكتروني: 
 
 

 السيدة سماح أبو عصب
  ةمساعد ةأستاذ

 جامعة بيرزيت
 sassab@birzeit.eduالبريد اإللكتروني: 

 
 دولة قطر

 
 السيد خالد القراضغي

 م المعرفة واالبتكار  ظ        مدير ن 
 مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع

 kalquradaghi@qf.org.qaالبريد اإللكتروني: 
 

 دولة الكويت
 

 السيدة فاتن يوسف الجبشة
 إدارة الدعم العلمي والتقني بأعمال مدير ةالقائم

 معهد الكويت لألبحاث العلمية
 fjabsheh@kisr.edu.kwالبريد اإللكتروني: 
 applecider69@hotmail.com 

 
 الجمهورية اللبنانية

 
 السيد أحمد الجمال

 مدير العامال
 المديرية العامة للتعليم العالي
 وزارة التربية والتعليم العالي

 ajammal@ieee.orgالبريد اإللكتروني: 
 ajammal@higher-edu.gov.lb 

 
 السيد مهدي معتوق

 ا المعلوماتمسؤول تكنولوجي
 المجلس الوطني للبحوث العلمية

 mahdi.maatouk@cnrs.edu.lbالبريد اإللكتروني: 
 

 جمهورية مصر العربية
 

 السيدة فجر عبد الجواد
 قسم بحوث تلوث المياه ةرئيس

 المركز القومي للبحوث
 fagrabdlgawad@nrc.sci.egالبريد اإللكتروني: 
 fagrabdlgawad@gmail.com 

 
 السيدة هيام حلمي إبراهيم محمود

 مديرة مكتب الدعم الفني والتقييم ومتابعة األداء 
 حث العلمي والتكنولوجياأكاديمية الب

 haiamhelmy@gmail.comالبريد اإللكتروني: 
 tsmiao.asrt@gmail.com 
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 )تابع( جمهورية مصر العربية
 

 السيدة هالة أحمدي إسماعيل أحمد
مدير عام التخطيط والمتابعة ومدير البرنامج القومي 

  للحاضنات التكنولوجية
 أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

 hala.ahmedy.asrt@gmail.com البريد اإللكتروني:
 

 السيدة رشا الطنطاوي
 مديرة إدارة دعم ريادة األعمال

 بداع التكنولوجي وريادة األعمالمركز اإل
 rtantawy@tiec.gov.egتروني: البريد االلك

 rashatantawy99@gmail.com 

 المملكة العربية السعودية
 

 السيدة حنان إدريس
 مستشارة

 وزارة االقتصاد والتخطيط
 hedrees@mep.gov.saالبريد اإللكتروني: 
 hanan.edrees@gmail.com 

 
 
 
 
 

 
 المنظمات اإلقليمية والدولية  -باء

 
 السيد ديمو كالوفسكي

 خبير أقدم في سياسات االبتكار
 (UNCTAD)مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية 

 dimo.calovski@un.org اإللكتروني: البريد
 

 السيدة شيماء رماني
 باحث زميل

 (UNU-Merit)جامعة األمم المتحدة 
 ramani@merit.unu.eduالبريد اإللكتروني: 

 
 السيد لودوفيكو ألكورتا

 لباحث زمي
 (UNU-Merit)جامعة األمم المتحدة 

 alcorta@merit.unu.eduالبريد اإللكتروني: 
 

 السيد أنطوني ارونديل
 باحث زميل

 (UNU-Merit)جامعة األمم المتحدة 
 a.arundel@maastrichtuniversity.nlالبريد اإللكتروني: 

 
 يالسيد كلوفيز فرير

 مسؤول اقتصادي في تحليل السياسات
  إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم المتحدة

(UNDESA) 
 freire@un.orgالبريد اإللكتروني: 

 
 السيدة تمارا نانايكارا

 مستشارة
 سم دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة األعمالق

 (WIPO)المنظمة العالمية للملكية الفكرية 
 tamara.nanayakkara@wipo.int البريد اإللكتروني:

 السيد فرناندو سانتياغو رودريغيز
 مسؤول السياسات والبحوث الصناعية

 (UNIDO)ة األمم المتحدة للتنمية الصناعية منظم
 f.santiagorodriguez@unido.org البريد اإللكتروني:

 
 السيد ريتين كوريا

 خبير مساعد، االبتكار
 (UNIDO)منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 

 r.koria@unido.orgالبريد اإللكتروني: 
 

 السيد أليساندرو بلو
مسؤول مشروع العلوم والتكنولجيا والهندسة والرياضيات 

(STEM)  ومشروع النهوض بالنوع االجتماعي(SAGA) 
 (UNESCO)منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 

 a.bello@unesco.orgالبريد اإللكتروني: 
 

 السيد كورنيليا تزينوفا
 أخصائية مساعدة في برنامج اليونسكو

 قسم السياسة العلمية وبناء القدرات
 (UNESCO)منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 

 k.Tzinova@unesco.orgالبريد اإللكتروني: 
 

 غييرمو لومارشانالسيد 
 مستشار ومحقق رئيسي

 قسم السياسات العلمية وبناء القدرات
 (UNESCO)منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 

 ga.lemarchand@unesco.orgالبريد اإللكتروني: 
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 سكوا(اإللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )ال  -جيم
 

 السيد حيدر فريحات
 مدير

 إدارة التكنولوجيا من أجل التنمية
 Fraihat@un.orgالبريد اإللكتروني: 

 
 السيدة نبال إدلبي

 رئيسة قسم االبتكار
 إدارة التكنولوجيا من أجل التنمية

 Idlebi@un.org اإللكتروني: البريد
 

 السيدة ريم نجداوي
 المدير التنفيذي

 (ETC)سكوا للتكنولوجيا مركز اإل
 nejdawi@un.orgالبريد اإللكتروني: 

 لسيدة مايا حمودا
 مساعدة باحثة

 قسم االبتكار
 نولوجيا من أجل التنميةإدارة التك

 hammoudm@un.orgالبريد اإللكتروني: 
 

                   السيد نائل الم لكي
 موظف وطني

 سكوا للتكنولوجيامركز اإل
 almulki@un.orgالبريد اإللكتروني: 
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