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 مقدمـة

إنطائه رار ق الذي يطتمل عليه ،لمركز اإلسكوا للتكنولوجياساسي ألالنظام ل استجاب يأتي هذا التقرير  -0
يقدم األمين التنفيذي للجن   نأ ينص على وهو، 2/8101رقم  المجلس االقتصادي واالجتماعيالصادر عن 

 .في دوراتها العادي  تقريراً عن عمل المركز الوزاري  إلى اللجن )اإلسكوا( آسيا  ياالقتصادي  واالجتماعي  لغرب

، التي اطتملت على 2017-2016فترة السنتين التي ُنفذت خالل  نطة واأل نجازاتيستعرض التقرير اإلو -8
 لمطروعالمراحل المنجزة ل يوجزو اسات وتقارير فني  ومطاريع وورش عمل وطراكات.خدمات استطاري  ودر

س، تونلٍّ من كفي  التكنولوجياوتةوير نظام وةني لنقل  إنطاء حول الممول من حساب التنمي  التابع لألمم المتحدة
 علىيطتمل كما  .من هذه الدولمحليين بالتعاون مع طركاء  ،، وموريتانياالمغربومصر، ولبنان، وُعمان، و

 .قليمي  والدولي المركز مع المؤسسات والمنظمات الوةني  واإلقائم  الطراكات التي عقدها 

، الصادرة عنها هم القراراتأو دارةاإل مجلسالدوري  لجتماعات االعن  اً ملخصويتضمن التقرير  -3
ل خةة عموضع هم التوصيات التي اتخذتها في أجتماعات اللجن  الفني  للمركز وعن اموجز لى إضاف  باإل

دارة في اجتماعه السابع بتاريخ اإلعلى مجلس  ترضالتي عُ  8102لعام خة  عمل المركز  ويطمل أيضاً  المركز.
 .2019-2018 السنتينلفترة  اإلسكواامج عمل برن ليطملهاقرت حيث أُ  ،8102ثاني/نوفمبر التطرين  82

وفقاً  دجدي دارةإلى تطكيل مجلس اجتماع اللجن  الوزاري  الثالثين إ خاللص التقرير إلى الدعوة يخلُ و -4
 .2021-2018ساسي للمركز للسنوات الثالث القادم  لنظام األل

 وأهدافه المركز مهمة -أوالا 

 الدعم للبلدان تقديمهي  للتكنولوجيا اإلسكوا لمركزساسي  األ مهم ال أن النظام األساسي علىنّص ي -2
التنمي  االقتصادي   أعمالالعام  والخاص  القتناء األدوات والقدرات الالزم  لتسريع  والمؤسساتاألعضاء 

واالجتماعي  بهدف تحقيق التكافؤ التكنولوجي مع بلدان ومناةق العالم والمساهم  في تحويل اقتصادات البلدان 
 .عضاء إلى اقتصادات قائم  على المعرف  العلمي  والتكنولوجي األ

على تةوير وإدارة  اعن ةريق تعزيز قدراته اإلسكوا في عضاءالبلدان األ ويهدف المركز إلى مساعدة -6
في مجال تةوير التكنولوجيا ونقلها وتكييفها وتةبيقها؛ وتحديد التكنولوجيات المناسب  للمنةق   الوةني  ظمالنُ 

ي العلمي المحتوى المعرف تحسين، وكذلك إلى الالزم هيل تةويرها ونقلها وتحسين األةر القانوني  والتجاري  وتس
 .والتكنولوجي للقةاعات االقتصادي  الرئيسي  في البلدان األعضاء

 نجازات المتوقعة إلا حسبالمركز  أنشطة -ثانياا 
 2017-2016فترة السنتين خالل 

اطتملت على خدمات استطاري  ودراسات وتقارير فني  ومطاريع وورش  نطة األنفذ المركز عدداً من  -2
 عضاء.في عدد من الدول األ قليمي  ودولي إعمل وطراكات وةني  و

http://www.un.org/en/ecosoc/docs/2010/res%202010-5.pdf
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 على المستوى الوطني المركز أنشطة -لفأ

ات ذ مسح وتحليل وتحسين مكونات األنظم  الوةني  لتةوير ونقل التكنولوجيا والتطريعات :0نجاز المتوقع إلا
 .الصل  للوصول إلى منظومات أكثر إنتاجي  وأةر قانوني  أكثر تماسكاً في دعم التنمي  االقتصادي  الطامل 

 نجازاتاإل

  وةنيظم نُ  تفعيلل حساب التنمي ممّول من مطروع ، على بالتعاون مع طركاء محليين ،المركز عمل -2
لمغرب، اومصر، ولبنان، وُعمان، وتونس، وال سيما في  ،العربي  البلدانومراكز لنقل التكنولوجيا في عدد من 

دول المستفيدة لى الإموريتانيا  تمّ وضُ . على العمليات التطغيلي الطركاء  لدىاالتصال تدريب نقاة لى إ باإلضاف 
 ازاتاإلنج ومن .يسيسكو(إبي  والعلوم والثقاف  )سالمي  للترمن هذا المطروع من خالل التمويل من المنظم  اإل

طريعات المتعلق  لتاتحديث ؛ ومكاتب وطبكات وةني  لتةوير ونقل التكنولوجيا في الدول الطريك تفعيل المحقق  
راس  دمات وةني  مترابة  بناًء على وبالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار والسياسات ذات الصل  للوصول إلى منظ

، طارك في الدول الم  ظم االبتكار الوةني  ةريق لنُ خارةإعداد و التطريعات الوةني ؛ القائم  في الفجوة تحليل
 ملكي  ونقل التكنولوجيا على مستوى المؤسسات.الحقوق  سياس ل نماذجعدت أُ كما 

 نطة األ

ظم الوةني  لتةوير عقد المنتدى اإلقليمي حول النُ  2017-2016المركز خالل فترة السنتين  أنطة طملت  -9
؛ وإصدار دراس  حول الفرص التكنولوجي  8102ونقل المعرف  والتكنولوجيا في بيروت في تطرين الثاني/نوفمبر 

ني  لنقل ةوتقرير عن األنظم  الو ،ر المناخيفي سياق تنفيذ أهداف التنمي  المستدام  واتفاقي  باريس حول التغي  
رش و ز خمسم المرك. كما نظ  مان، ولبنان، ومصر، والمغرب، وموريتانياتونس، وعُ في  واالبتكار التكنولوجيا

 نّظم 8102. وفي عام 8106عمل حول تحليل سياسات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار والبيئ  التطريعي  في عام 
ورش عمل وةني  حول  أربع فعال  لنقل التكنولوجيا، وكذلكالوةني  النظم  األورش عمل وةني  حول  خمس

 واستثمار اإلبداع التجديدي". اي موح"إدارة التكنولوجيا 

تعزيز المحتوى العلمي للقةاعات االقتصادي  الهام ، والتكنولوجيات المالئم  لتحقيق : 8نجاز المتوقع اإل
الصمود االجتماعي  التي تعزز األمن الغذائي والتنمي  الخضراء والةاق  المستدام  وموارد المياه

 واالقتصادي في الدول األعضاء.

 نجازاتاإل

من الدراسات والتقارير الفني  في مجاالت التكنولوجيات الناطئ  والمالئم   اً عدد أصدر المركز -01
 أ عدداً وأنط ؛هداف التنمي  المستدام أفي تنفيذ  تساهمالتي  ،العربي  البلدانجيات الخضراء في ووالتكنول

  ،استخدام التكنولوجيات الناطئ  والخضراء زت مع القةاعات االقتصادي  في سبيل تعزيز وتحفيمن الطراكا
والمنظم  العربي  للتنمي  الصناعي   ،ردناأل في بوغزال أالمركز اتفاقي  مطترك  مع مجموع  ةالل  عوقّ حيث 

لةاق  الل ااستغالنانو لتحلي  المياه وحول جدوى التصنيع للمطاريع القائم  على تقني  جراء دراس  والتعدين إل
 .الدول العربي في الطمسي  
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 نطة األ

الملتقى العربي لتةبيقات النانوتكنولوجي في ك، عدد منهاوطارك في  من االجتماعات اً المركز عدد نّظم -00
المنظم  زال  وبوغمجموع  ةالل أتحلي  المياه والةاق  الطمسي  في الدول العربي  الذي عقده المركز بالتعاون مع 

؛ ومؤتمر العلم واإلسالم الذي عقده 8102 أكتوبر/العربي  للتنمي  الصناعي  والتعدين في عّمان في تطرين األول
؛ واجتماع الخبراء حول النهوض 8106المركز بالتعاون مع الجمعي  العلمي  الملكي  في عّمان في أيار/مايو 

بالتكنولوجيا الخضراء من خالل التفاعل بين العلم والسياسات بالتعاون مع قسم سياسات الغذاء والبيئ  الذي عقده 
 .8102في بيروت في نيسان/أبريل  اإلسكواالمركز في مقر 

ريراً الصناعي  والتعدين تق والمنظم  العربي  للتنمي بوغزال  مع مجموع  ةالل أوأصدر المركز بالتعاون  -08
. الدول العربي  فيلةاق  الطمسي  استغالل اجدوى التصنيع للمطاريع القائم  على تقني  النانو لتحلي  المياه وعن 

 الخضراء في الدول العربي . دراس  حول تصنيف تةبيقات التكنولوجيا 8102وكذلك أصدر في عام 

ن بالتعاو ، ورط  عمل من أجل التمكين للتنمي  الطامل ، بطراك  مع مؤسس  مصر الخيروعقد المركز -03
 .8106مع أكاديمي  البحث العلمي والتكنولوجيا في القاهرة في تطرين األول/أكتوبر 

تسهيل التعاون اإلقليمي في مجاالت البحث والتةوير واالبتكار في مواجه  التحديات : 3نجاز المتوقع اإل
 ر المناخ.اإلقليمي  مثل المياه والةاق  والغذاء والتخفيف من آثار تغي  ألولويات التنمي  المستدام  

 اإلنجازات

عقد عدد من من خالل  بين بلدان المنةق تعزيز روابة التكامل والتعاون واصل المركز جهوده ل -04
التعاون دور  حوللخبرات اتبادل االجتماعات  هذه ويّسرت ؛في مجال البحث العلمي واالبتكاراالجتماعات 
م  ءموا، والعمل على مواجه  التحديات التي تواجه التنمي  المستدام  فيالبحث والتةوير اإلقليمي في 

 التنمي  المستدام  في مجال العلوم والتكنولوجيا. مقاصدمع الوةني  االستراتيجيات والخةة 

 نطة األ

 ق  الخبراء خالل فترة اإلنجاز المتوقع، عقد المركز عدداً من اجتماعات أفرهذا في إةار  -02
  للتنمي  ظم  العربيبالتعاون مع المن قدالذي عُ " واالبتكار والتنافسي  لإلبداعالمؤتمر العربي "وهي:  2016-2017

 ،وجياالعلمي والتكنولكاديمي  البحث أو المصري ، وزارة التعليم العالي والبحث العلميالصناعي  والتعدين، و
الجلس  الحواري  الخاص  حول دور التعاون ؛ و8106في القاهرة في أيار/مايو  الفلزاتومركز بحوث وتةوير 

ي فقليمي في تحقيق أهداف التنمي  المستدام  في الدول العربي ، في المنتدى العالمي للعلوم العلمي والتكامل اإل
ان ت تةبيقاب   المتعلق العلميث والبح في خالقياتاألاجتماع خبراء حول ؛ و8102طرين الثاني/نوفمبر في ت عم 

في  بيروتي فاليونسكو والمجلس الوةني للبحث العلمي  بالتعاون معقد الذي عُ التكنولوجيا في المنةق  العربي  
 .8102تموز/يوليو 
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اللقاء التطاوري العربي للمطورة العلمي  المركز عدداً من ورش العمل والحلقات التدريبي ، وهي:  ونّظم -06

، بالطراك  مع الجمعي  العلمي  الملكي  ومؤسس  البحث والتةوير المدني األمريكي  الدولي  اتفي صناع  السياس
انفي  والطبك  الدولي  لتقديم المطورة العلمي  للحكومات، المركز، عقد . كما 8106كانون األول/ديسمبر  في عم 

لمي حول ربة مؤسسات البحث الع إقليمي ورط  عمل بالتعاون مع المنظم  العربي  للتنمي  الصناعي  والتعدين، 
حول أثر البحث على  أخرىورط  و ؛8106تطرين األول/اكتوبر ان في في عم  بقةاع الصناع  في الدول العربي  

 .8106تطرين الثاني/نوفمبر ان في في عم   بالتعاون مع مؤسس  قةر، ،المجتمع

 الخدمات االستشارية -باء

، استفاد منها كلٌّ من األردن ولبنان. 2017-2016 السنتينفترة  استطاري  خاللخدمات  أربعالمركز  قّدم -02
مي  لتنلورط  عمل وةني  حول تسخير الةاقات الوةني  في العلوم والتكنولوجيا د المركز وفي األردن، عق  

ع للمجلس التاب ، وساعد المركز الوةني للبحث والتةويربالتعاون مع وزارة التخةية والتعاون الدولي المستدام 
العلماء طبك  دعم مطروع استراتيجي  البحث والتةوير"؛ كما "في إعداد  والتكنولوجيااألعلى للعلوم 

ردنيين في الخارج الذي يضةلع به المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا بغي  ربة العلماء األ كنولوجيينوالت
. وفي لبنان، ساهم في األردنومراكز البحوث  ئهمنظراردنيين في دول المهجر مع األ التكنولوجيا وخبراء

المركز، بالتعاون مع وزارة الةاق  والمياه، في تحديد المكونات الرئيسي  لخارة  ةريق لنقل التكنولوجيا في 
 الصناعات المتعلق  بالغاز في لبنان.

 الشراكات -جيم

 المؤسساتبالتعاون والطراك  مع عدد من ه أنطةت، نفذ المركز العديد من 2017-2016 السنتينخالل فترة  -02
من يتضقليمي  ودولي ، وإمنظمات لى إ، إضاف  عضاءالحكومي  والخاص  ومنظمات المجتمع المدني في الدول األ

 قائم  بهذه المؤسسات والمنظمات: 0 الجدول

 2017-2016 السنتينخالل فترة  أنشطتهتنفيذ المؤسسات التي تعاون معها المركز في   -0 الجدول

 البلد/المؤسس  األم اسم المؤسس /المنظم  رقمال
 األردن الجمعي  العلمي  الملكي  0
 األردن المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا 8
 األردن وزارة التخةية والتعاون الدولي 3
 األردن وزارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 4
 األردن العلوم والتكنولوجيا األردني جامع   2
 قةر مؤسس  قةر 6
 الكويت معهد الكويت لألبحاث العلمي  2
 جامع  الدول العربي  المنظم  العربي  للتنمي  الصناعي  والتعدين 2
 مجموع  إقليمي  مقرها األردن مجموع  ةالل أبوغزال  9

 مصر أكاديمي  البحث العلمي والتكنولوجيا 01
 لبنان المجلس الوةني للبحوث العلمي  00
 لبنان وزارة الةاق  والمياه 08
 المغرب المركز الوةني للبحث العلمي والتقني 03
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 )تابع( 0الجدول 

 البلد/المؤسس  األم اسم المؤسس /المنظم  رقمال
 ُعمان مجلس البحث العلمي 04
 موريتانيا والةب جامع  العلوم والتكنولوجيا 02
 تونس الوكال  الوةني  للنهوض بالبحث العلمي 06
 جامع  الدول العربي  المنظم  العربي  للتربي  والثقاف  والعلوم 02
 مصر مؤسس  مصر الخير 02
 األردن أكاديمي  العالم اإلسالمي للعلوم 09

 دارةاإلمجلس  -ثالثاا 

 .2018-2016 لألعوامدارة المركز إعضاء مجلس أقائم  ب المرفق األّول يتضمن -09

 2016-2017خالل فترة السنتين  دارةاجتماعات مجلس اإل

ثاني/نوفمبر في الجمعي  العلمي  التطرين  04 في 8106لعام  السنوي هاجتماعالمركز  دارةإمجلس  عقد -81
على الترابة بين المياه  اتهمنقاطركز المطاركون في و .دول  عربي  08ان، بحضور ممثلين عن الملكي  في عم  

دام . إدارة سياسات التنمي  المستب وصلتهالمجال  اهذر المناخ ودور العلوم والتكنولوجيا في والةاق  والغذاء وتغي  
  في المبادرات التكنولوجي دمجتوضيح األهداف االستراتيجي  وكيفي   هدفهارة وأقر المجلس تطكيل لجن  مصغّ 

 اه والةاق مجاالت الميالمجلس ضرورة تحفيز وتةبيق استخدامات التكنولوجيات الناطئ  في  أّكدهذا الترابة. كما 
والغذاء، حيث ترتبة هذه المجاالت بمقومات الحياة اليومي ، وخصوصاً للمناةق التي تواجه مطاكل أمني  أو 

 في، اجتماعاً اإلسكوا المصغرة للمركز، بحضور ممثلين عن على توصي  المجلس عقدت اللجن  نزاعات. وبناءً 
في عّمان، لمناقط  التوجه المعدل لعمل المركز ودور العلوم والتكنولوجيا في الترابة بين  8102 مايويار/أ 88

جن  وصت اللأ، وفي اإلسكوا سياسات التنمي  المستدام  بطعب صلته ر المناخ والمياه والةاق  والغذاء وتغي  
 والنجاحات المحقق  في  المركز في ضوء عملالمرون ، وخصوصاً بضرورة الدعم والتمويل والطراك  و

 .سابق السنوات ال

. وحضر االجتماع في بيروتثاني/نوفمبر التطرين  82 في 8102ه لعام دارة المركز اجتماعإوعقد مجلس  -80
، ومسارات العلوم 8102أنطة  المركز خالل عام . واستعرض المطاركون دول عربي  01ن عن وممثل

وجز عن م جرى استعراضالتنمي  المستدام  العربي  ومؤطراتها. كما  مقاصدوالتكنولوجيا واالبتكار في تحقيق 
رضت الخة  المقترح  من المنظور اإلقليمي، وعُ  8109 لعام عملي  إعداد التقرير العالمي للتنمي  المستدام 
عضاء وتسخير التكنولوجيا لتحقيق التنمي  المستدام  م الدول األألعمال المركز في ضوء التوجهات الجديدة لدع

متابع  ل إقليمي همي  وضع خة  أاالجتماع على  خاللوالطامل . وركزت أبرز التوصيات واالقتراحات التي دارت 
ل العربي . وهداف التنمي  المستدام  وتبادل الخبرات، وايجاد صندوق لتنفيذ أهداف التنمي  المستدام  في الدأتنفيذ 

قليمي في مجال . كما دعا المجلس إلى تعزيز التعاون اإل8102كما وافق المجلس على خة  عمل المركز لعام 
 فيلدول الخارج  من النزاعات والحروب، وفي مجاالت علمي  وتكنولوجي  أخرى، وال سيما في اعمار عادة اإلإ
دعا المجلس أيضاً إلى االستفادة من نقل ودارة النفايات الصلب ، ومحاول  إيجاد دعم مالي لهذا الموضوع المهم. إ

 التكنولوجيا في إيجاد الحلول للمطاكل الملح  والمستمرة في الدول العربي ، مثل المياه والزراع  والمخلفات.
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 اللجنة الفنية -اا رابع

 2016-2017فترة السنتين خالل  جتماعات اللجن  الفني ا

 ، طارك فيه 8106كتوبر أول/األان في تطرين اجتماعين: األول في عم   للمركزعقدت اللجن  الفني   -88
ولويات المنةق  العربي  المرتبة  أعدة مسائل منها  وناقش المطاركون في االجتماعدول  عربي .  08خبيراً من  31

مكاني  ربةها بخة  عمل المركز القادم . وتمحورت أبرز التوصيات حول التنسيق مع إبالعلوم والتكنولوجيا و
د اجتماع قالبحث والتةوير التكنولوجي وإيجاد نقاة تواصل معها. وعُ في مجال المنظمات العربي  والدولي  العامل  

يمثلون منظمات إقليمي   دول  عربي  04خبيراً من  30 ، ضم  8102خر للجن  الفني  في بيروت في أيار/مايو آ
أعضاء اللجن  خة  عمل المركز لفترة السنتين فيه ناقش و ،ومؤسسات علمي  ومراكز بحثي  وصناعي  مختلف 

التي ستعرض في اجتماع مجلس اإلدارة. وتمحورت أبرز التوصيات حول ضرورة التركيز على  2018-2019
أةر تنظيمي  طامل  لسد الفجوة بين البحوث والقةاع الخاص، السياسات والحوكم  والثقاف  والتوعي ، والحاج  إلى 

ترابة العلم والسياسات، والنهوض بالبرامج المحلي  المالئم  الستراتيجي  التنمي  واالبتكار التي في والتنسيق 
 تدعم حلول الةاق  الخضراء، والترابة بين المياه والةاق  والغذاء.

 وتوجهاته نحو التنمية المستدامة 8102خطة عمل المركز لعام  -ساا خام

ستنفذ ، (8102يار/مايو أ 6-2، الرباة) في اجتماعها الثالث لإلسكوالى توصيات اللجن  التنفيذي  إاستناداً  -83
الخدمات  لى تقديمإضاف  إدراسات وورش عمل تدريبي  ومتعلق  بالتكنولوجيا تطمل مطاريع عدة أنطة   اإلسكوا

 .عضاءألالدول إلى ااالستطاري  الفني  

تجاب  اس ،نهج يحفز العمل العربي المطترك، بالطراك  مع المعنيين بناًء على خة  عمل المركز عدتوأُ  -84
ة الدول العربي  : "استمرار األمان  التنفيذي  في مساندتوصي  اللجن  التنفيذي  المتعلق  بالتكنولوجيا التي تنص علىل

واستثمار التكنولوجيا من أجل التنمي ، بما يدعم تحقيق التنمي  تسخير لتضمين خةةها الوةني  وسائل في 
ام بداع الطباب لتحقيق النمو الطامل، وإيالء اهتمإالمستدام  ويطجع التوجه لالقتصاد الرقمي والمجتمعات الذكي  و

 ."الطباب في هذا اإلةاربطمول خاص 

دارة المركز في اجتماعه إمجلس  هاضها وأقرااستعرجرى التي  عملالبنود خة  أهم  8جدول الويوضح  -82
 لفترة السنتين اإلسكوابرنامج عمل  المتوافق  مع ،في بيروت 8102ثاني/نوفمبر التطرين  82 فيالسابع 

 .8109نطة  سيستمر خالل عام ن تنفيذ بعض األأعلماً ب .2018-2019

 8102 عامالمركز لهم بنود خطة عمل أ  -8 الجدول

 ت الخدمات االستشارية من البلدانواالستجابة لطلبا الجهات المعنية تعزيز قدرات

 لألولويات وفقاً والبحث في كيفي  االستجاب  لها  لخدمات الفني ا ةلباتتلقي  -

 الممارسات الجيدة ، ونشر المعلومات وتعزيزتطوير المنتجات المعرفية وإجراء البحوث والدراسات

 في البلدان العربي  ينوتكييفها لتحقيق االستهالك واإلنتاج المستدامنقل التكنولوجيا  -
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 حول الموضوعتقرير وضع  -

 الجهات المعني اجتماع خبراء إقليمي للتحقق من صح  النتائج والتوصيات مع عقد  -

 دراسات حال  في إدارة النفايات والمياه والةاق  إجراء  -

 ر المناخثار تغي  آة قةاع الزراع  على الصمود أمام دراس  حول التكنولوجيات المبتكرة لتحسين قدر -

 دعم األعضاء في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

تكنولوجيا العلوم وال تسخير من خاللبفعالي  أكبر الدفع نحو تحقيق أهداف التنمي  المستدام  في المنةق  العربي   -
 لتحقيق أهداف التنمي  المستدام 

 ر المناخ، من خالل التعاون فيما بين بلدانف مع تغي  تعزيز قدرة البلدان العربي  على التكي   لمطروعمقترح  إعداد -
 في نقل التكنولوجيات الزراعي الجنوب 

 : بل تحقيق التنمي  المستدامحول سُ  تينعلمي وثيقتينإعداد  -

 التكنولوجيا لتسريع تحقيق التنمي  المستدام  )أ( 

 التنمي من أجل  االستثمار )ب( 

ن لإلسكوا يأثناء االجتماع الوزاري الثالث العربي  المنةق  في المستدام تنمي  لمن أجل ا االتكنولوجيحول جلس  عقد  -
 8102 /يونيوحزيران 28-25في بيروت في 

 اإلقليميين والدوليين الشركاءتطوير الشراكات والتنسيق مع 

مج األمم برنال قليميالتنمي  المستدام ، بالتعاون مع المكتب اإلبل تحقيق أهداف سُ عن اجتماع خبراء إقليمي  عقد -
 وطركاء آخرين المتحدة اإلنمائي

بالتعاون مع المنظم  العربي  للتنمي  حوكم  مجمعات العلوم والحاضنات التكنولوجي " " حولورط  عمل إجراء  -
 الصناعي  والتعدين

 8102نشطة عام أ ةمتابع

 ، على هامش المؤتمر الصناعي العربي الدولي والمعرض المصاحب8102خالل طهر أيار/مايو عقد اجتماع خبراء  -
 ير  في متابع  التوصيات الواردة في تقر للبحثبعنوان "خةوات نحو التنمي  االبتكاري  المستدام " في القاهرة،  له
 استخدامات تكنولوجيا النانو في تحلي  المياه والةاق  الطمسي  في الدول العربي  عن 8102خالل عام  عدّ أُ 

 2021-2018 لألعوامدارة تشكيل مجلس اإل -اا سادس

 . وسيعتمد2021-2018 لألعوامدارة جديد إتطكيل مجلس  حالياً  ييجر ،ساسي للمركزلنظام األوفقاً ل -86
عدد من من طيحات ترال وقد استلمت. 8102 يونيو/حزيرانعقد في خالل الجلس  الوزاري  التي ستُ المجلس الجديد 

 .2021-2018 للفترة مجلس إدارة المركزل أسماء المرّطحينبعض  المرفق الثاني ويتضّمن .األعضاءالدول 
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 لوالمرفق األ

 2018-2016 للفترة أعضاء مجلس اإلدارة

 المؤسس  الُمسمى الوظيفي االسم الدول  رقمال

 األردني  الهاطمي المملك   0
سمو األميرة سمي  بنت 

 الحسن
رئيس الجمعي  العلمي  

 الملكي 
 الجمعي  العلمي  الملكي 

 اإلمارات العربي  المتحدة 8
 السيد عبدهللا سلةان

 الطامسي
الوكيل المساعد لطؤون 

 الصناع 
 وزارة االقتصاد

 مملك  البحرين 3
الدكتورة الطيخ  رنا بنت 

 عيسى آل خليف 

الوكيل المساعد للطؤون 
العربي  واآلفروآسيوي  

 والمنظمات
 وزارة الخارجي 

4 
الجمهوري  العربي  

 السوري 
 وزارة االتصاالت والتقان  وزير سابق الدكتور محمد جاللي

 جمهوري  السودان 2
الدكتور عيسى ترتيب 

 طاةر
مدير إدارة التخةية 

 االستراتيجي
 التجارةوزارة 

 الدكتور حسين داوود العراقجمهوري   6
مدير عام دائرة التعاون 

 الدولي
 وزارة التخةية

 سلةن  ُعمان 2
الدكتور عبيد بن محمد 

 السعيدي
 مجلس البحث العلمي مدير دائرة البرامج

 مستطار الوزير السيد محمد بدر دول  فلسةين 2
وزارة االتصاالت وتكنولوجيا 

 المعلومات

 اإلبراهيمالدكتور حمد  دول  قةر 9
نائب الرئيس التنفيذي 

 للبحوث والتةوير
 مؤسس  قةر

 معهد الكويت لألبحاث العلمي  المدير العام د. سميرة السيد عمر دول  الكويت 01

 أمين عام الدكتور معين حمزة الجمهوري  اللبناني  00
المجلس الوةني للبحوث 

 العلمي 

 كهيالدكتور إبراهيم ت ليبيا 08
مدير االدارة العام  للعلوم 

 التكنولوجياو
الهيئ  الليبي  للبحث والعلوم 

 والتكنولوجيا

 جمهوري  مصر العربي  03
الدكتور محمود محمد 

 صقر
 رئيس

أكاديمي  البحث العلمي 
 والتكنولوجيا

 الدكتور عبد الحق مرادي المملك  المغربي  04
مدير البحث العلمي 

 واالبتكار
لعالي والبحث وزارة التعليم ا

 العلمي

 المملك  العربي  السعودي  02
الدكتور متعب بن 

 عبدالعزيز
مدير معهد االبتكار 
 والتةوير الصناعي

مدين  الملك عبدالعزيز للعلوم 
 والتقني 

 المركز الوةني للمعلومات رئيس الدكتور يحي الريوي الجمهوري  اليمني  06

 
  



E/ESCWA/30/9 

 
-00- 

 
 المرفق الثاني

 2021-2018لألعوام أسماء مرشحي الدول األعضاء لمجلس اإلدارة الجديد 

 المؤسس  الُمسمى الوظيفي االسم الدول  رقمال

 رئيس سمو األميرة سمي  بنت الحسن األردن 0
الجمعي  العلمي  

 الملكي 
    اإلمارات العربي  المتحدة 8
    البحرين 3
    تونس 4

 السيدة فاديا سليمان السوري الجمهوري  العربي   2
المدير العام للهيئ  الوةني  

 لخدمات الطبك 
وزارة االتصاالت 

 والتقان 

 السيد أحمد حسن فحل السودان 6
رئيس هيئ  البحث العلمي 

 واالبتكار
وزارة التعليم العالي 

 والبحث العلمي

 السيد حسين علي داوود العراق 2
مدير عام دائرة تخةية 

 القةاعات
 وزارة التخةية

    ُعمان 2

  السيد محمد بدر فلسةين 9
وزارة االتصاالت 

 وتكنولوجيا المعلومات
    قةر 01
    الكويت 00
    لبنان 08

 السيد أبو القاسم محمد المطاي ليبيا 03
أستاذ  –كبير باحثين 

 مطارك

 هيئ  –وزارة التعليم 
أبحاث العلوم الةبيعي  

 والتكنولوجيا
    مصر 04

 مدير الكهرباء السيد محمد حجرون المغرب 02
وزارة الةاق  

والمعادن والتنمي  
 المستدام 

    المملك  العربي  السعودي  06

 موريتانيا 02
السيد محمد يحي الةالب أحمد 

 الديده

المدير العام المساعد 
للسياسات واستراتيجيات 

 التنمي 

وزارة االقتصاد 
 والمالي 

 رئيس الريوي محمد علي يحيى السيد اليمن 02
المركز الوةني 

 للمعلومات

----- 


	مقدمـة
	أولاً- مهمة المركز وأهدافه
	ثانياً- أنشطة المركز حسب الإنجازات المتوقعة  خلال فترة السنتين 2016-2017
	ألف- أنشطة المركز على المستوى الوطني
	باء- الخدمات الاستشارية
	جيم- الشراكات

	ثالثاً- مجلس الإدارة
	رابعاً- اللجنة الفنية
	خامساً- خطة عمل المركز لعام 2018 وتوجهاته نحو التنمية المستدامة
	سادساً- تشكيل مجلس الإدارة للأعوام 2018-2021
	المرفق الأول
	أعضاء مجلس الإدارة للفترة 2016-2018
	المرفق الثاني
	أسماء مرشحي الدول الأعضاء لمجلس الإدارة الجديد للأعوام 2018-2021



