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.مسبق إذن على الحصول غير من منها جزء أي أو المادة هذه طبع أو استخدام إعادة تجوزال  .لإلسكوا محفوظة الطبع حقوق جميع©

 اإلنجازات والمخرجات  وفقا لإلنجازات المتوقعة
الخدمات االستشارية و الشراكات
اجتماعات مجلس اإلدارة واللجنة الفنية
 خطة عمل المركز

محتويات العرض

.مسبق إذن على الحصول غير من منها جزء أي أو المادة هذه طبع أو استخدام إعادة تجوزال  .لإلسكوا محفوظة الطبع حقوق جميع©

*)وريتانيالبنان، مصر، تونس، المغرب، ُعمان، م(وطنية لتطوير و نقل التكنولوجيانظم  لتفعيتم 

)ورشة عمل واجتماعات وطنية واجتماع إقليمي  14(من الدول المشاركة  الشركاءتطوير قدرات 

: تتضمنإعداد تقارير حول النظم الوطنية لنقل التكنولوجيا واالبتكار 

دراسة تحليلية للتشريعات الوطنية لتحديد الفجوات القائمة
إعداد نماذج لسياسة حقوق الملكية ونقل التكنولوجيا على مستوى المؤسسات في هذه الدول

تحديث التشريعات والسياسات المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار/توصيات بتعديل
خارطة طريق لنظم نقل التكنولوجيا و االبتكار الوطني في كل الدول العربية المشاركة

)إيسيسكو(ُضّمت موريتانيا إلى الدول المستفيدة من هذا المشروع من خالل التمويل من المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة * 

 مسح وتحليل وتحسين مكونات األنظمة الوطنية لتطوير ونقل التكنولوجيا والتشريعات ذات: 1اإلنجاز المتوقع 
الصلة للوصول إلى منظومات أكثر إنتاجية وأطر قانونية أكثر تماسكاً في دعم التنمية االقتصادية الشاملة
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المالئمة عدداً من الدراسات والتقارير الفنية في مجاالت التكنولوجيات الناشئة وإصدار 
والتكنولوجيات الخضراء في الدول العربية

في تحلية  الجدوى الصناعية لتطبيقات تكنولوجيا النانو"وعقد ملتقى حول  إصدار تقرير
 )ردناأل( أبوغزالةمع مجموعة طالل بالتعاون  "المياه والطاقة الشمسية في الدول العربية

2017 والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين

لعلم اجتماع الخبراء حول النهوض بالتكنولوجيا الخضراء من خالل التفاعل بين اعقد 
أبريل /نيسان، بيروت –اإلسكوا ، والسياسات بالتعاون مع قسم سياسات الغذاء والبيئة

2017.

حقيق األمن تعزيز المحتوى العلمي للقطاعات االقتصادية الهامة، والتكنولوجيات المالئمة لت: 2اإلنجاز المتوقع 
اديالغذائي والتنمية الخضراء والطاقة المستدامة وموارد المياه التي تعزز الصمود االجتماعي واالقتص
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2016مايو /في القاهرة في أيار" المؤتمر العربي لإلبداع واالبتكار والتنافسية"  

ان" ربط مؤسسات البحث العلمي بقطاع الصناعة في الدول العربية"عقد ورشة العمل العربية   األردن، – عمَّ
2016اكتوبر /تشرين األول

بالتعاون مع  "يةأخالقيات البحث العلمي وتطبيقات التكنولوجيا في المنطقة العرب"حول  عربي اجتماع خبراءعقد 
2017يوليو /تموز ،بيروت ، اليونيسكو والمجلس الوطني للبحث العلمي

المستدامة في  دور التعاون العلمي والتكامل اإلقليمي في تحقيق أهداف التنمية"الجلسة الحوارية الخاصة حول عقد 
2017نوفمبر /في تشرين الثانياألرين،  –، البحر الميت المنتدى العالمي للعلومضمن "الدول العربية

حديات تسهيل التعاون اإلقليمي في مجاالت البحث والتطوير واالبتكار في مواجهة الت: 3اإلنجاز المتوقع 
ناخآثار تغيّر المألولويات التنمية المستدامة اإلقليمية مثل المياه والطاقة والغذاء والتخفيف من 
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تنمية تسخير الطاقات الوطنية في العلوم والتكنولوجيا في ال"ورشة عمل وطنية حول عقد 
ماء العل"دعم مشروع ، واألردنية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي "المستدامة

األعلى للعلوم  للمجلس "استراتيجية البحث والتطوير"إعداد و" والتقنيين األردنيين في الخارج
  والتكنولوجيا األردني

قة بالغاز في تحديد المكونات الرئيسية لخارطة طريق لنقل التكنولوجيا في الصناعات المتعل.
لبنان بالتعاون مع وزارة الطاقة والمياه

الخدمات االستشارية المقدمة الى الدول األعضاء
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المؤسسة األم/البلدالمنظمة/اسم المؤسسةرقم
األردنالجمعية العلمية الملكية1
األردنالمجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا2
األردنوزارة التخطيط والتعاون الدولي3
األردنوزارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت4
األردنجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية5
قطرمؤسسة قطر6
الكويتمعهد الكويت لألبحاث العلمية7
جامعة الدول العربيةالمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين8
مجموعة إقليمية مقرها األردنمجموعة طالل أبو غزالة9

مصرأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا10
لبنانالمجلس الوطني للبحوث العلمية11
لبنانوزارة الطاقة والمياه12
المغربالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني13
ُعمانمجلس البحث العلمي14
موريتانياجامعة العلوم والتكنولوجيا والطب15
تونسالوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي16
جامعة الدول العربيةالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم17
مصرمؤسسة مصر الخير18
األردنأكاديمية العالم اإلسالمي للعلوم19

ته خالل المؤسسات التي تعاون معها المركز في تنفيذ أنشط: تطوير الشراكات
2017-2016فترة السنتين 
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التركيز على دور العلوم 
بين  الترابط والتكنولوجيا في مجال

، لمناخالمياه والطاقة والغذاء وتغيُّر ا
ا إليجاد واالستفادة من نقل التكنولوجي

ة الحلول للمشاكل الملحة والمستمر
مثل شح المياه وتحديات الزراعة 

والمخلفات

تركيز عمل المركز في مسارات 
التي  العلوم والتكنولوجيا واالبتكار

ة تساهم في تحقيق غايات التنمي
تخدام المستدامة ومتابعة التنفيذ باس
المؤشرات الموضوعة

كز متابعة تنفيذ برامج وخطط المر
والموافقة على الخطط المقترحة 

و  2017عامي (ألعمال المركز
2018  (

أطر تنظيمية المساهمة في دعم 
 شاملة لسد الفجوة بين البحوث

رابط والقطاع الخاص، والتنسيق لت
ضرورة مع  العلم والسياسات

 كمةوالحوالتركيز على السياسات 
والثقافة والتوعية

 تعزيز التعاون اإلقليمي وتبادل
الخبرات في المجاالت العلمية 

خاصة في مجال ( والتكنولوجية  
إعادة اإلعمار للدول الخارجة من 

)النزاعات والحروب

التنسيق مع المنظمات العربية 
ير والدولية العاملة بالبحث والتطو

التكنولوجي

 بناء المزيدوالمركز ضرورة دعم و
اتالشراكمن 

اجتماعات لمجلس إدارة المركز، واجتماعين للجنة الفنية للمركز خالل  3تم عقد 
:،  أبرز النقاشات والتوصيات 2017 – 2016
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نية االستجابة لطلبات الخدمات الف: تعزيز قدرات الجهات المعنية واالستجابة لطلبات الخدمات االستشارية من البلدان

من خالل تسخير العلوم والتكنولوجيادعم األعضاء في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

إعداد مقترح لمشروع•
التكنولوجيا واالستثمار: تطوير أوراق علمية حول ُسبل تحقيق التنمية المستدامة•

سكوا في بيروتأثناء االجتماع الوزاري الثالثين لإل" التكنولوجيا للتنمية الشاملة في المنطقة العربية" عقد جلسة بعنوان 

:  2017تطوير الشراكات والتنسيق مع الشركاء اإلقليميين والدوليين، ومتابعات أنشطة عام 

UNDP، بالتعاون مع " ُسبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة"اجتماع خبراء إقليمي حول   عقد•
IDMOبالتعاون مع" مجمعات العلوم والحاضنات التكنولوجية حوكمة"إجراء ورشة عمل حول •

تطوير المنتجات المعرفية وإجراء البحوث والدراسات، ونشر المعلومات وتعزيز الممارسات الجيدة

، وعقد اجتماع خبراء إقليمي للتحقق من صحة النتائج والتوصيات مع  SCPوضع تقرير حول نقل التكنولوجيا وتكييفها لتحقيق •
الجهات المعنية

دراسة حول التكنولوجيات المبتكرة لتحسين قدرة قطاع الزراعة على الصمود أمام آثار تغيُّر المناخ•

وتوجهاته  نحو التنمية المستدامة 2018أهم بنود خطة عمل المركز للعام 
استناداً إلى توصيات اللجنة التنفيذية لإلسكوا في اجتماعها الثالث 
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2021 - 2018أعضاء مجلس اإلدارة 
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)تابع( 2021 – 2018أعضاء مجلس اإلدارة 
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شكراً على كرم االستماع
مركز اإلسكوا للتكنولوجيا

ريم النجداوي

MF1


