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نائل الملقي

مركز اإلسكوا للتكنولوجيا

مركز االسكوا للتكنولوجيا
واهداف اللجنة الفنية مهام
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انشاء مركز اإلسكوا للتكنولوجيا-

للتكنولوجيامركز اإلسكوا واهداف رسالة -

وظائف المركز -

االطار التنظيمي للمركز-

2021-2018مجلس االدارة -

مهامها واهدافها-للمركز اللجنة الفنية تشكيل -

(رحمة المحروقي. د)اللجنة الفنية السابقة وتوصياتها -

موجز
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2010عامالمركزانشاءتم

المملكةحكومةمعاتفاقية

الهاشميةاالردنية

عيةالجمقبلمنالمركزاستضافة

عمان-الملكيةالعلمية

الجمعيةمنوماديفنيدعم

ىاالعلوالمجلسالملكيةالعلمية

االردن-والتكنولوجياللعلوم

المركزإنشاء
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للتكنولوجيااالسكوامركزرسالة

:علىوالخاصةالعامةوالمنظماتوالمؤسساتاالعضاء،الدولمساعدة

تماعيةاالجبالتنميةللتعجيلالالزمةوالقدراتاألدواتاكتساب

ولالدمعالتكنولوجيالتكافؤتحقيقأجلمنواالقتصادية

اقتصاداتتحويلفيواإلسهامالعالم،فياألخرىوالمناطق

ةالعلميالمعارفعلىتقوماقتصاداتإلىاألعضاءالبلدان

.والتكنولوجية
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للتكنولوجيااالسكوامركزاهداف

:علىاالعضاءالدولمساعدة

تعزيز قدراتها على وضع نظم وطنية وإدارتها 

لتكنولوجيا تطوير التكنولوجيا ونقلها وتكييفها وتطبيقها؛ وتحديد ا
المناسبة للمنطقة

لتكنولوجياوتيسير تطويرها وتحسين اإلطار القانوني والتجاري لنقل ا

قتصادية تحسين مضمون المعارف التكنولوجية والعلمية للقطاعات اال
الكبرى في البلدان األعضاء
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:المركزوظائف 

تحقيق أهداف التنمية دعم 
المستدامة 

اء إجر)تطوير المنتجات المعرفية 
(ذات العالقةالبحوث والدراسات

ات نشر المعلومات وتعزيز الممارس
الجيدة من خالل اجتماعات حكومية

وغير حكومية 

ذوي العالقة واالستجابة تعزيز قدرات

دان لطلبات الخدمات االستشارية من البل

مع وتطوير الشراكات والتنسيق
يين  اإلقليميين والدول: الشركاء 
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االطار التنظيمي للمركز

Based on ECOSOC Res. No. 2010/5

الحالة اإلدارية والمالية للمركز

اقرار برنامج العمل 

متابعة تنفيذ برنامج العمل

مجلس 
االدارة

ةاللجنة الفني
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2021-2018االدارةمجلس

االردن

سمو االميرة سمية بنت الحسن

الجمعية العلمية الملكية

رئيس مجلس االدارة

تونس

فريخة السيد منير

المدرسة العليا للمواصالت
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2021-2018االدارةمجلس



Page 10

للمركزالفنيةاللجنةواهدافومهامتشكيل

المنظمات ومن مؤلفة من خبراء من الدول األعضاء فنية اللجنة ال

الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية

يذي نية مسؤولية إسداء المشورة إلى المدير التنففتتولى اللجنة ال
عمليات نية األخرى المتعلقة بفبشأن صياغة برنامج العمل والمسائل ال
المركز

لى تقدم تقارير جلسات اللجنة الفنية ومالحظات المدير التنفيذي عليها إ
مجلس االدارة في دورته التالية

نية بأغلبية أصوات أعضاء فينتخب رئيس في كل اجتماع للجنة ال
نية الحاضرين الذي أدلوا بأصواتهمفاللجنة ال
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انتخاب رئيس اللجنة الفنية

القاضيهالةدكتورةز1.

سراب.د2.

احملروقيرمحة.د3.

مسحانزغلولاملهندس4.


