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أكدت سمو األميرة سمية بنت الحسن رئيس الجمعية العلمية الملكية ورئيس مجلس إدارة مركز  -عمان

 اإلسكوا للتكنولوجيا أن العمل جار على صياغة ميثاق خاص ألَخالقيات البحث العلمي في العالم العربي يضع
 ضوابط أَخالقية للبحث العلمي والتطبيقات التكنولوجية.

وبينت سموها بكلمة خالل ترؤسها االجتماع الثامن لمجلس إدارة مركز اإلسكوا للتكنولوجيا في بيروت أن 
من شأن الميثاق العناية بتوفير بيئة محفزة وآمنة للباحثين العرب ويشكل حماية لهم وضمانة لحقوقهم البحثية 

 ي الوقت ذاته مسؤولياتهم وواجباتهم االجتماعية.ويحدد ف
وقال إن العمل والتعاون والتكامل بين الدول وتحديد احتياجاتها ومتطلباتها والعمل على سدّها من خالل 

  (بترا)-التعاون المشترك بين العلماء والباحثين وصانعي القَرار.
  
 

   



  )الكون نيوز( س إدارة مركز اإلسكوا للتكنولوجيااألميرة سميّة بنت الحسن ترأس االجتماع الثامن لمجل
25-11-2018  

  
أّكدت سمو األميرة سميّة بنت الحسن، رئيسة الجمعية العلمية الملكية ورئيسة مجلس إدارة مركز اإلسكوا 

للتكنولوجيا، على ضرورة التركيز على موضوعِ التعاون والتكامل في التصدي للتحديات التي تواجه الدول 
كما أّكدت على اِإليمان المطلق بالقدرة على النجاحِ من خالل عملية تعزيز التنمية قائلة: العربية والعالم أَجمع 

'ان العمل والتعاون والتكامل بين الدول وتحديد احتياجاتها ومتطلباتها والعمل على سدّها من خالل التعاون 
 نوعية الحياة في مجتمعاتنا'. المشترك بين العلماء والباحثين وصانعي القَرار هو الركيزة األساسية لتحسين

 
وقد ترأست األميرة سميّة في مقر الجمعية العلمية بعمان/ االردن، االجتماع الثامن لمجلس إدارة مركز 
االسكوا للتكنولوجيا الذي ضّم ممثلين عن تسع دول عربية وذلك من أجل مناقشة انجازات المركز لعام 

تهلت سموها كلمتها االفتتاحية بشكر أَعضاء مجلس اِإلدارة السابق وإقرار خطة العمل للعام القادم. واس 2018
على جهودهم التي بذلوها وانجازاتهم المتميّزة في خدمة المركز خالل السنوات الماضية إِبّان فترة عضويتهم 

 في مجلس اِإلدارة. ورّحبت بأعضاء المجلس الجديد، متمنّية لهم كل التوفيق والنجاح في مهمتهم وتمثيل
بلدانهم خير تمثيل. وأّكدت على حرص الجمعيّة الشديد والمملكة األُردنية الهاشمية على نجاح أَعمال المركِز 
وعلى استمرار تقديم الدعم له لتحقيق خطته وأهدافه خدمةً للدول العربية بهدف الوصول إلى التنمية الشاملة 

 المستدامة.
 

'المنتدى العربي للعلوم' الذي سيُعقَد مرةً كل عاَمين في ِإحدى  وأشارت صاحبة السمو إلى أّن ِإقرار إِقاَمة
حيث سيكون المنصة العلمية للدول  2017الدول العربية من أَهم نتائجِ وتوصيات المنتدى العالمي للعلوم 

العربية وصوت العلم للمجتمعات العربية والمنبر العربي للتعاون اإلقليمي والدولي. ودعت سموها جميع 
ضاء للتعاون والتنسيق في اِإلعداد لعقد هذا المنتدى العربي والمشاركة في تحديد الموضوعات التي سيتم األع

طرحها ومناقشتها فيه. مشيرة إلى ان هذا المنتدى سيكون األول من نوعه في المنطقة وأن االردن سيستضيف 
 اول نسخة منه خالل العامين القادمين.

 
على ان العمل جار على صياغة ميثاق خاص ألَخالقيات البحث العلمي في كما ونوهت سمو األميرة سمية 

العالم العربي يضع ضوابط أَخالقية للبحث العلمي والتطبيقات التكنولوجية ويُعنى بتوفير بيئة محفزة وآمنة 
تهم للباحثين العرب ويشكل حماية لهم وضمانة لحقوقهم اْلبحثية ويحدد في الوقت ذاته مسؤولياتهم وواجبا

 االجتماعية.
 

وبصفتها مبعوث اليونسكو الخاص للعلم من أَجل السالم أشارت سموها إلى كلمتها التي القتها خالل إِعالن 
الذي ُعقد هذا العام في باريس تحت شعار 'العلم  2018انطالق اليوم العالمي للعلوم من أجل السالم والتنمية 

ى أَهمية تعزيز وتوطيد عالقة حقوق اِإلنسان بالعلوم وأَّن الوقت حق من حقوق اإلنسان'، والتي أَّكدت فيها عل
قد حان ِإلعادة تركيز الجهود بهدف تمكين العلوم في كافة المجتمعات وضمان تبادل جميع الشعوب واألمم 

حول العالم لفوائد المشاركة والمعرفة العلمية، خاصة وأَّن هذا العام يصادف الذكرى السنوية السبعين 
 عالن العالمي لحقوق اِإلنسان.لإلِ 
 

من جهتها، رّحبت السيدة رلى مجدالني، نائب األمين التنفيذي لدعم البرامج بالوكالة في اللجنة االقتصادية 
واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا)، بأعضاء مجلس اإلدارة برئاسة سمو األميرة سميّة، ممثلة الحكومة 

. وشكرت سمو األميرة على دعمها 2021- 2018لس بعد تشكيلته لألعوام األردنية، في االجتماع األول للمج



المتواصل للمركز منذ إنشائه كما شكرت معالي الدكتور خالد الشريدة، األمين العام للمجلس األعلى للعلوم 
 والتكنولوجيا لمساندته ودعمه القيّم للمركز.

 
ا بمهامها في مساندة دولها األعضاء ودعم وذكرت مجدالني أّن اإلسكوا تقوم ومنذ خمسة وأربعين عامً 

التكامل العربي اإلقليمي وأّن لها تاريخ طويل في العمل التنموي على المستوى االقتصادي واالجتماعي 
والبيئي والتواصل مع المعنيّين في مختلف القطاعات من خالل لجان حكومية ومراكز فكر وبحوث وممثلين 

 من المجتمع المدني.
 

منها بمحورية دور التكنولوجيا كقاطرة أساسية للتنمية المستدامة، أّسست اإلسكوا مركزها للتكنولوجيا وإيمانًا 
 بقرار من المجلس االقتصادي واالجتماعي بهدف: 2010عام 

 
تفعيل الشراكة والتعاون بين مراكز البحوث والتكنولوجيا في المنطقة العربية في مجال البحث العلمي وبناء  -

 . القدرات
 
 تسليط الضوء ونشر قصص نجاح في تطبيق التكنولوجيات المالئمة بيئيًا واقتصاديًا واجتماعيًا. -
 
تبنّي ودعم مبادرات رائدة ومبتكرة في استخدام التكنولوجيات الخضراء من خالل مجّمعات وحاضنات  -

 العلوم والتكنولوجيا.
 

ستفادة من ثورة التكنولوجيا وتسخيرها لخدمة الجميع من وفي هذا السياق قالت مجدالني: 'إنه ال بد لنا من اال
دون استثناء وتهيئة بيئة لتطوير ونقل واستيعاب التكنولوجيات الخضراء وتوطين ما هو مالئم منها لتعزيِز 

القطاعات الحيوية، من مياه وطاقة وإنتاِج الغذاء والتكيّف مع آثاِر تغيّر المناخ'. وقالت إّن اإلسكوا نّظمت 
لدورة الوزارية الثالثين في منتصف هذا العام تحت شعار 'التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة في المنطقة ا

العربية' حيث وّجهت الدول خاللها دعوة صريحة لجميع المعنيين لاللتزام بوضع التكنولوجيا واالبتكار في 
 قلب مسار التنمية الشاملة والمستدامة في المنطقة العربية.

 
قد صدر عن الدورة الوزارية وثيقة 'توافق بيروت' التي رّكزت على موضوع التكنولوجيا واالبتكار للعمل و

الالئق وتحسين اإلنتاجية وتمكين الشباب العربي. كما دعت الدورة الى وضع سياسات وطنية وإقليمية تدعم 
ن 'توافق بيروت' طلب الدول تطوير نُظم تكنولوجية ُمكيّفة حسب الظروف في البلدان العربية. وتضمَ 

األعضاء من اإلسكوا مواصلة أنشطتها بالتركيز على التكنولوجيا واالبتكار من أجل التنمية المستدامة 
وباألخص دعم الدول األعضاء في اعتماد التكنولوجيات الخضراء الناشئة للتصدي للتحديات اإلقليمية وتغير 

 المناخ.
 

ّن المنطقة العربية تحتاج اليوم وأكثر من أي وقت مضى إلى ترسيخ وأشارت مجدالني في كلمتها إلى أ
التعاون في األبحاث العلمية وحوكمة مجّمعات العلوم الحديثة وتطبيق أوسع للحلول العلمية بهدف الحد من 
ل مخاطر الكوارث وبناء القدرة للتصدي لها' وخاصة بعد أن بدأنا نتلّمس اآلثار الصعبة لتغيّر المناخ من خال

ما شهدته مؤخًرا المملكة األردنية الهاشمية وغيرها من الدول العربية من حاالت مناخية قصوى مثل 
 فيضانات وسيول جارفة نأسف أنها أودت بحياة أطفال وشباب'.

 



وقدّمت السيدة ريم النجداوي، المديرة التنفيذية للمركز، عرضاً تناولت فيه نشاطات وأعمال المركز للعام 
 ، وأشادت بأعضاء مجلس اإلدارة لهذه االنجازات والنشاطات.2017-2018

 
وفي الجلسة الثانية، تمت إعادة انتخاب سمو األميرة سميّة بنت الحسن كرئيسة لمجلس إدارة المركز للعام 

ن، ، كما تّم انتخاب الدكتور معين حمزة، األمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنا2018-2019
 نائبًا للرئيس.

 
وقدّم السيد نائل الملقي، المسؤول الوطني للمركز، عرًضا عن نتائج الدورة الوزارية الثالثين لإلسكوا 

ومساهمة المركز في هذه الدورة. وأشار خالل استعراضه إلى وثيقة 'توافق بيروت' التي اعتمدت كركيزة 
، والذي يتم خالله 2018خالل شهر تشرين األول/أكتوبر أساسية في اجتماع اللجنة الفنية للمركز الذي ُعقد 

 تحديد مسارات وتوجهات عمل المركز للعام القادم.
 

ونائب الرئيس للدراسات العليا  2018وعرضت الدكتورة رحمة المحروقي، رئيس اللجنة الفنية للمركز للعام 
جنة الفنية وقدمت ملخصاً شامالُ عن والبحث العلمي في جامعة السلطان قابوس في ُعمان، نتائج اجتماع الل

 الجلسات النقاشية التي تمت خالل االجتماع.
 

التي عرضتها السيدة ريم النجداوي وتضمنت  2019وفي نهاية االجتماع تم إقرار خطة عمل المركز للعام 
إلى إعداد  إعداد دراسات وتقارير فنية وعقد اجتماعات خبراء اقليمين وعقد شراكات إقليمية، هذا باإلضافة

مقترحات مشاريع حول تكنولوجيات التصدي آلثار التغير المناخي ومنصة تشاركية حول التكنولوجيات 
 المالئمة وقصص نجاح تطبيق هذه التكنولوجيات في المنطقة العربية.

 
نقاط وأّكد المشاركون على ضرورة البناء على ما تّم إنجازه في المراحل والسنوات السابقة واالستفادة من 

  القوة لدى المركز والمحافظة على تميّز خدماته ونشاطاته عن المؤسسات األخرى التي تعمل في المنطقة.
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الحسن، رئيسة الجمعية العلمية الملكية ورئيسة مجلس إدارة مركز اإلسكوا  قالت األميرة سميّة بنت
للتكنولوجيا، ان العمل والتعاون والتكامل بين الدول وتحديد احتياجاتها ومتطلباتها والعمل على سدّها من 

ية الحياة في خالل التعاون المشترك بين العلماء والباحثين وصانعي القَرار هو الركيزة األساسية لتحسين نوع
 مجتمعاتنا.

ونوهت سموها خالل ترؤسها في مقر الجمعية العلمية االجتماع الثامن لمجلس إدارة مركز االسكوا 
ان العمل جار على صياغة ميثاق خاص ألَخالقيات » للتكنولوجيا الذي ضّم ممثلين عن تسع دول عربية الى

لبحث العلمي والتطبيقات التكنولوجية ويُعنى بتوفير البحث العلمي في العالم العربي يضع ضوابط أَخالقية ل
بيئة محفزة وآمنة للباحثين العرب ويشكل حماية لهم وضمانة لحقوقهم اْلبحثية ويحدد في الوقت ذاته 

 ».مسؤولياتهم وواجباتهم االجتماعية
ل بلدانهم خير ورّحبت سموها بأعضاء المجلس الجديد، متمنّية لهم كل التوفيق والنجاح في مهمتهم وتمثي

تمثيل، مؤكدة حرص الجمعيّة الشديد والمملكة األُردنية الهاشمية على نجاح أَعمال المركِز وعلى استمرار 
 تقديم الدعم له لتحقيق خطته وأهدافه خدمةً للدول العربية بهدف الوصول إلى التنمية الشاملة المستدامة.

الذي سيُعقَد مرةً كل عاَمين في ِإحدى الدول العربية من » للعلومالمنتدى العربي «وأشارت إلى أّن إِقرار إِقاَمة 
حيث سيكون المنصة العلمية للدول العربية وصوت العلم  2017أَهم نتائجِ وتوصيات المنتدى العالمي للعلوم 

 للمجتمعات العربية والمنبر العربي للتعاون اإلقليمي والدولي. ودعت جميع األعضاء للتعاون والتنسيق في
اِإلعداد لعقد هذا المنتدى العربي والمشاركة في تحديد الموضوعات التي سيتم طرحها ومناقشتها فيه، مشيرة 
إلى ان هذا المنتدى سيكون األول من نوعه في المنطقة وأن االردن سيستضيف اول نسخة منه خالل العامين 

 القادمين.
بالوكالة في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا من جهتها، رّحبت نائب األمين التنفيذي لدعم البرامج 

(اإلسكوا)، رلى مجدالني، بأعضاء مجلس اإلدارة برئاسة األميرة سميّة، ممثلة الحكومة األردنية، في 
، وشكرت األميرة سمية على دعمها المتواصل 2021- 2018االجتماع األول للمجلس بعد تشكيلته لألعوام 

 للمركز منذ إنشائه .
- 2017وقدّمت المديرة التنفيذية للمركز ريم النجداوي، عرضاً تناولت فيه نشاطات وأعمال المركز للعام 

 ، وأشادت بأعضاء مجلس اإلدارة لهذه االنجازات والنشاطات.2018
- 2018وفي الجلسة الثانية، تم إعادة انتخاب األميرة سميّة بنت الحسن كرئيسة لمجلس إدارة المركز للعام 

 ، كما تّم انتخاب د. معين حمزة، األمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان، نائبًا للرئيس.2019
وقدّم السيد نائل الملقي، المسؤول الوطني للمركز، عرًضا عن نتائج الدورة الوزارية الثالثين لإلسكوا 

 2018لجنة الفنية للمركز للعام ومساهمة المركز في هذه الدورة.  وعرضت د. رحمة المحروقي، رئيس ال
ونائب الرئيس للدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة السلطان قابوس في ُعمان، نتائج اجتماع اللجنة 

 الفنية وقدمت ملخصاً شامالُ عن الجلسات النقاشية التي تمت خالل االجتماع.
  عرضتها ريم النجداوي.التي  2019وفي نهاية االجتماع تم إقرار خطة عمل المركز للعام 

   



  )الواقع أونالين( أخبار األردن : األميرة سمية تؤكد ضرورة التعاون والتكامل في التصدي للتحديات
25-11-2018  

  
معية العلمية الملكية ورئيس قالت سمو األميرة سمية بنت الحسن رئيس الج -تشرين الثاني (بترا) 25عمان 

مجلس إدارة مركز اإلسكوا للتكنولوجيا إن العمل والتعاون والتكامل بين الدول وتحديد احتياجاتها ومتطلباتها 
والعمل على سدّها من خالل التعاون المشترك بين العلماء والباحثين وصانعي القَرار هو الركيزة األساسية 

 تنا.لتحسين نوعية الحياة في مجتمعا
وأّكدت سموها، خالل ترؤسها االجتماع الثامن لمجلس إدارة مركز اإلسكوا للتكنولوجيا في بيروت، ضرورة 

 التركيز على موضوعِ التعاون والتكامل في التصدي للتحديات التي تواجه الدول العربية والعالم أَجمع.
مناقشة إنجازات المركز للعام الحالي، وأشارت في االجتماع الذي ضّم ممثلين عن تسع دول عربية بهدف من 

وإقرار خطة العمل للعام المقبل، إلى أّن إِقرار إِقاَمة المنتدى العربي للعلوم الذي سيعقَد مرة كل عاَمين في 
فيما سيكون المنصة العلمية  2017اِحدى الدول العربية يعد من أَهم نتائج وتوصيات المنتدى العالمي للعلوم 

 صوت العلم للمجتمعات العربية والمنبر العربي للتعاون اإلقليمي والدولي.للدول العربية و
ودعت سموها جميع األعضاء للتعاون والتنسيق في اِإلعداد لعقد هذا المنتدى العربي والمشاركة في تحديد 

ة، الموضوعات التي سيتم طرحها ومناقشتها فيه، مشيرة إلى أن المنتدى سيكون األول من نوعه في المنطق
 وسيستضيف األردن أول نسخة منه خالل العامين المقبلين.

ونوهت بأن العمل جار على صياغة ميثاق خاص ألَخالقيات البحث العلمي في العالم العربي يضع ضوابط 
أَخالقية للبحث العلمي والتطبيقات التكنولوجية، ويُعنى بتوفير بيئة محفزة وآمنة للباحثين العرب ويشكل 

 مانة لحقوقهم البحثية ويحدد في الوقت ذاته مسؤولياتهم وواجباتهم االجتماعية.حماية لهم وض
وقالت نائب األمين التنفيذي لدعم البرامج بالوكالة في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) 

عضاء ودعم التكامل رلى مجدالني، إن اإلسكوا تقوم منذ خمسة وأربعين عاًما بمهامها في مساندة دولها األ
العربي اإلقليمي، ولها تاريخ طويل في العمل التنموي على المستوى االقتصادي واالجتماعي والبيئي 

 والتواصل مع المعنيّين في مختلف القطاعات.
، 2018و  2017وعرضت المديرة التنفيذية للمركز ريم النجداوي، لنشاطات وأعمال المركز في عامي 

 اإلدارة لهذه اإلنجازات والنشاطات.مشيدة بأعضاء مجلس 
وأعيد خالل جلسات االجتماع انتخاب سمو األميرة سميّة بنت الحسن كرئيسة لمجلس إدارة مركز اإلسكوا 

، كما تّم انتخاب األمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان 2019-2018للتكنولوجيا للعام 
 الدكتور معين حمزة، نائبًا للرئيس.

وقدّم المسؤول الوطني للمركز نائل الملقي، عرًضا عن نتائج الدورة الوزارية الثالثين لإلسكوا ومساهمة 
 المركز في هذه الدورة.

ولفت إلى وثيقة توافق بيروت التي اعتمدت كركيزة أساسية في اجتماع اللجنة الفنية للمركز خالل شهر 
 ات وتوجهات عمل المركز للعام المقبل.تشرين األول الماضي والذي تم خالله تحديد مسار

ونائب الرئيس للدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة  2018وعرضت رئيس اللجنة الفنية للمركز للعام 
السلطان قابوس في ُعمان الدكتورة رحمة المحروقي، لنتائج اجتماع اللجنة الفنية، وقدمت ملخصاً شامالُ عن 

 خالل االجتماع.الجلسات النقاشية التي تمت 
وأّكد المشاركون في االجتماع ضرورة البناء على ما تّم إنجازه في المراحل والسنوات السابقة، واالستفادة من 

نقاط القوة لدى المركز والمحافظة على تميّز خدماته ونشاطاته عن المؤسسات األخرى التي تعمل في 
  المنطقة.

   



  )األنباط(مل في التصدي للتحديات األميرة سمية تؤكد ضرورة التعاون والتكا
26-11-2018 

  
قالت سمو األميرة سمية بنت الحسن رئيس الجمعية العلمية الملكية ورئيس مجلس إدارة مركز اإلسكوا 

احتياجاتها ومتطلباتها والعمل على سدّها من خالل للتكنولوجيا إن العمل والتعاون والتكامل بين الدول وتحديد 
التعاون المشترك بين العلماء والباحثين وصانعي القَرار هو الركيزة األساسية لتحسين نوعية الحياة في 
مجتمعاتنا. وأّكدت سموها، خالل ترؤسها االجتماع الثامن لمجلس إدارة مركز اإلسكوا للتكنولوجيا في 

على موضوعِ التعاون والتكامل في التصدي للتحديات التي تواجه الدول العربية  بيروت، ضرورة التركيز
والعالم أَجمع. وأشارت في االجتماع الذي ضّم ممثلين عن تسع دول عربية بهدف من مناقشة إنجازات 

لوم الذي سيعقَد المركز للعام الحالي، وإقرار خطة العمل للعام المقبل، إلى أّن إِقرار ِإقاَمة المنتدى العربي للع
فيما  2017مرة كل عاَمين في ِاحدى الدول العربية يعد من أَهم نتائج وتوصيات المنتدى العالمي للعلوم 

سيكون المنصة العلمية للدول العربية وصوت العلم للمجتمعات العربية والمنبر العربي للتعاون اإلقليمي 
ق في اِإلعداد لعقد هذا المنتدى العربي والمشاركة في والدولي. ودعت سموها جميع األعضاء للتعاون والتنسي

تحديد الموضوعات التي سيتم طرحها ومناقشتها فيه، مشيرة إلى أن المنتدى سيكون األول من نوعه في 
المنطقة، وسيستضيف األردن أول نسخة منه خالل العامين المقبلين. ونوهت بأن العمل جار على صياغة 

بحث العلمي في العالم العربي يضع ضوابط أَخالقية للبحث العلمي والتطبيقات ميثاق خاص ألَخالقيات ال
التكنولوجية، ويُعنى بتوفير بيئة محفزة وآمنة للباحثين العرب ويشكل حماية لهم وضمانة لحقوقهم البحثية 

برامج بالوكالة ويحدد في الوقت ذاته مسؤولياتهم وواجباتهم االجتماعية. وقالت نائب األمين التنفيذي لدعم ال
في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) رلى مجدالني، إن اإلسكوا تقوم منذ خمسة وأربعين 
عاًما بمهامها في مساندة دولها األعضاء ودعم التكامل العربي اإلقليمي، ولها تاريخ طويل في العمل التنموي 

والتواصل مع المعنيّين في مختلف القطاعات. وعرضت  على المستوى االقتصادي واالجتماعي والبيئي
، مشيدة بأعضاء 2018و  2017المديرة التنفيذية للمركز ريم النجداوي، لنشاطات وأعمال المركز في عامي 

مجلس اإلدارة لهذه اإلنجازات والنشاطات. وأعيد خالل جلسات االجتماع انتخاب سمو األميرة سميّة بنت 
، كما تّم انتخاب األمين العام 2019- 2018إدارة مركز اإلسكوا للتكنولوجيا للعام الحسن كرئيسة لمجلس 

للمجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان الدكتور معين حمزة، نائبًا للرئيس. وقدّم المسؤول الوطني للمركز 
ذه الدورة. ولفت إلى نائل الملقي، عرًضا عن نتائج الدورة الوزارية الثالثين لإلسكوا ومساهمة المركز في ه

وثيقة توافق بيروت التي اعتمدت كركيزة أساسية في اجتماع اللجنة الفنية للمركز خالل شهر تشرين األول 
الماضي والذي تم خالله تحديد مسارات وتوجهات عمل المركز للعام المقبل. وعرضت رئيس اللجنة الفنية 

والبحث العلمي في جامعة السلطان قابوس في ُعمان ونائب الرئيس للدراسات العليا  2018للمركز للعام 
الدكتورة رحمة المحروقي، لنتائج اجتماع اللجنة الفنية، وقدمت ملخصاً شامالُ عن الجلسات النقاشية التي 

تمت خالل االجتماع. وأّكد المشاركون في االجتماع ضرورة البناء على ما تّم إنجازه في المراحل والسنوات 
تفادة من نقاط القوة لدى المركز والمحافظة على تميّز خدماته ونشاطاته عن المؤسسات السابقة، واالس

  األخرى التي تعمل في المنطقة.
   



Jordan- Princess Sumaya highlights role of inter-state cooperation to counter 
challenges (MENAFN) 
11/25/2018 
 
Amman, Nov. 25 (Petra)-Princess Sumaya Bint Al-Hassan, President of the Royal 
Scientific Society (RSS) and Chairman of the ESCWA Technology Center (ETC), 
highlighted the crucial role of collaboration and integration among countries to 
identify their needs and to meet them through cooperation of scientists, researchers 
and decision-makers, which is the core pillar of improving life quality in our 
societies.  
 
The princess, who chaired ESCWA's 8th Meeting in Beirut, stressed the need to 
focus on the issue of cooperation and integration in addressing the challenges 
facing the Arab countries and the world at large.  
 
The princess noted the launch of the Arab Science Forum, which is held every two 
years in one of the Arab countries, is one of the most important outcomes of the 
World Science Forum 2017, and would be the scientific platform for Arab 
countries and the voice of science for Arab societies and the Arab platform for 
regional and international cooperation.  
 
The princess also called on all members to cooperate and coordinate in preparation 
for holding this Arab gathering and to participate in identifying the topics that will 
be discussed, adding :" the forum will be the first of its kind in the region and 
Jordan will host its first edition in the next two years."  
 
On future steps, she said preparations are under way to draft a special ethics charter 
of scientific research in the Arab world to establish ethical criteria for scientific 
research and technological applications, which provides a stimulating and safe 
environment for Arab researchers, and would protect their research rights and set 
their social responsibilities and duties.  
 
In turn, Raleh Majdalani, Deputy Executive Secretary of ESCWA Program 
Support, said for the past 45 years, the organization has been supporting its 
member states and backing regional Arab integration and has a long history of 
development effort at the economic, social and environmental levels. 

 
  

 


