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المركزعننبذة

لتكنولوجيالاالسكوامركز(االسكوا)آسيالغربيواالجتماعيةاالقتصاديةاللجنةنشأتأ

.2010يوليو/تموز20فيالصادر2010/5واالجتماعياالقتصاديالمجلسبقرارعملا 

تكار؛االبونُُظمالتكنولوجياوإدارةتطويرفياألعضاءالدولقدراتلبناءوذلك

لنقلالتجاريوالقانونياإلطاروتحسين؛وتطبيقهاونقلهاالملئمةالتكنولوجياوتطوير

.الرئيسيةيةاالقتصادالقطاعاتفيوالتكنولوجيةالعلميةالمعرفةوزيادةالتكنولوجيا،

.ياللتكنولوجاإلسكوامركزلكريمةاستضافةالهاشميةاألردنيةالمملكةتقدمو

https://undocs.org/ar/E/2010/INF/2/Add.1
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للتكنولوجيااالسكوامركزأهداف

مساااعدة الاادول اءععااار علاار رساام يارفاام الفريااو  اال مجااال الولااوم والتكنولوجيااا واالبتكااار  وتفااوير 
التكنولوجيا  ونقلها للمساهمم  ل تحقيو التنميم المستدامم؛

مياام للتنمياام تحساين المور اام والقاادرات والتواااون افيليماال  اال مجاال التكنولوجيااا  وذلااإل لتنفيااذ اليفاام افيلي
؛2030المستدامم 

ياا ورياادة تمكين الشباب والنسار الورب  من يالل تفوير المهارات واءدوات التفاعليم  ل مجاالل التكنولوج
اءعمال؛

لوربيام  وعع إفار عملل لتحسين يدرات المؤسسات المتناهيم الصارر والصاريرة والمتوسافم  ال المنفقام ا
لادول لتمكينها من تيفايف أعمالهاا وإدارتهاا وتوسايع نفايهاا  وتحقياو االساتدامم الماليام؛ وبناار يادرات ا

.اءععار علر تصميم وتنفيذ البرامج واليدمات التل تلبل احتياجات رياديل اءعمال
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اجتماعات 5
اقليمية 

ورشة عمل 1
اقليمية

دراسة دولية2 مشروعات 3

التعاون مع جامعة 
الدول

التعاون مع 
مجموعة تيسير 

التكنولوجيا

تحضير المشروع 
اإلقليمي 

تحضير المواد 
االرشادية

تحضير المنصة 
االقليمية

الدول األعضاء على رسم خارطة الطريق في مجاال مساعدة : الهدف األول

ساام ة فاي العلوم والتكنولوجيا واالبتكار، وتطوير التكنولوجيا، ونقلهاا لل 

تحقيق التن ية ال ستدامة؛
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اجتماعات 9
اقليمية 

ورش عمل 3
اقليمية

دراسة بحثية3

مشروعات 3
التعاون مع قطاعات 

مكملة 
تحضير صناديق 

أدوات معرفية

التعاون مع 
مجموعة من الدول 

األعضاء

تحضير مشروع 
إقليمي لنشر 

المعرفة

تحضير المنصة 
االقليمية

ال تحساايا ال عرفااة والقاادراع والتعاااوي اي لي ااي فااي مجاا: الهاادف الناااني

؛2030التكنولوجيا، وذلك لتنفيذ الخطة اي لي ية للتن ية ال ستدامة 
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اجتماعات اقليمية 3 ورش عمل اقليمية3 دراسة بحثية2 مشروعات 3

ة/شاب300تدريب 
تحضير صناديق 

أدوات معرفية

التعاون مع العديد 
من شركاء القطاع 

الخاص

التقديم على 
مشروعات دولية

تحضير المنصة 
االقليمية

اع ت كيا الشباب والنساء العارب، ماا خاتل تطاوير ال هاار: الهدف النالث

واألدواع التفاعلية في مجالي التكنولوجيا وريادة األع ال؛
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اجتماعات 3
اقليمية 

ورش عمل 5
اقليمية

دراسة بحثية3 مشروعات 4
الشراكة مع غرفة 

التجارة الدولية

إنشاء مركز ريادة 
األعمال

المبادرة اإلقليمية 
لرقمنة مليون شركة 

ناشئة 

بناء منصة إقليمية 
دولية 

تحضير مشروع 
إقليمي

ة إطااار ع لااي لتحساايا  اادراع ال مسساااع ال تناميااوضاا  : الراباا الهاادف 

خطاي  الصغر والصاغيرة وال توساطة فاي ال نطقاة العربياة، لت كينهاا ماا ت

أع الهاااا وإدارتهاااا وتوساااي  نطا هاااا، وتحقياااق االساااتدامة ال الياااة؛ وبنااااء 

لباي  دراع الدول األعضااء علاى تصا يم وتنفياذ البارامخ والخادماع التاي ت

.احتياجاع رياديي األع ال
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المشاركم  ل 
مشروعات 

المركز

تقيم ورسم 
يارفم 
الفريو

بنار 
المنصات 
المور يم 

دعم 
وتدريب 
الحكومات

دعم 
وتدريب 
المجتموات

تمكين 
الشباب 
والمرأة

التواون 
افيليمل 
والدولل

للمشاركمدعوة



شكًرا لحسا است اعكم

كريم حسا 
kareem.hassan@un.org:اي يل
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