
 إنشاء مرآز اإلسكوا للتكنولوجيا) 24-د (274
  

  ،إن اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  
  

ا جاء            إذ تدرك      دة، آم دور العلم والتكنولوجيا في تسريع التنمية وأنهما يشكالن إحدى أولويات األمم المتح
ول 16 المؤرخ  60/1في قرار الجمعية العامة    بتمبر  / أيل ائج   2005س شأن نت ام      ب المي لع ة الع ؤتمر القم ، 2005م

م               واردة في إعالن األم ة ال ا لتحقيق األهداف اإلنمائي م والتكنولوجي وفي تقرير األمين العام عن تعزيز تطبيق العل
ة  شأن األلفي اعي ،)19(المتحدة ب صادي واالجتم رار المجلس االقت اني5 المؤرخ 2004/68 وق شرين الث وفمبر / ت ن

  التكنولوجيا ألغراض التنمية، بشأن تسخير العلم و2004
 

ار 12 المؤرخ  )23-د (254 إلى قرار اللجنة    وإذ تشير    ايو  / أي ة      2005م ة التنفيذي ى األمان ذي يطلب إل  ال
اء              تقديم تقرير إلى الدورة الرابعة والعشرين للجنة       ى بن شطة تهدف إل وم بأن عن إنشاء مرآز إقليمي للتكنولوجيا يق

ة   ة الوطني درات التكنولوجي صادية     الق ة االقت ز التنمي ة وتعزي ة لأللفي داف اإلنمائي ق األه ي تحقي ا ف وتوظيفه
  واالجتماعية والتعاون اإلقليمي والدولي في مجاالت التكنولوجيا،

  
درك    ارف      وإذ ت ى المع ستند إل ذي ي ة ال ى المعرف ي عل صاد المبن و االقت ه نح المي يتوّج صاد الع أن االقت

ار ا ة واالبتك ة والتكنولوجي ستدامة  العلمي ة الم داف التنمي ق أه دة لتحقي افس وقاع ًا للتن ا أساس وجي، ويعتبره لتكنول
  على الصعيد الوطني، وخاصة بالنسبة إلى توليد فرص العمل والحد من الفقر،

  
ًا   ذ علم ان اإلقليموإذ تأخ أن بعض اللج دول    ب ساندة ال ز متخصصة لم شأت مراآ د أن دة ق م المتح ة لألم ي

ا                    األعضاء في سعيها نحو بناء قدراتها الذاتية في مجاالت العلم والتكنولوجيا التي توليها األولوية في تحقيق تنميته
  المستدامة،

 
اء ا              ضرورة إنشاء وإذ تدرك      ة في بن درات في    مرآز مماثل في منطقة اإلسكوا لمؤازرة الجهود الوطني لق

  مجال العلم والتكنولوجيا، وتنسيق التعاون على الصعيدين اإلقليمي والدولي،
  

ا          وإذ تستند    ة       )20( إلى دراسة الجدوى التمهيدية حول إنشاء مرآز اإلسكوا للتكنولوجي ى توصيات لجن ، وإل
شاء           دعم إن ا الثالث       اإلسكوا االستشارية للتنمية العلمية والتكنولوجية واالبتكار التكنولوجي ب ز، في اجتماعه  المرآ

 ،2006مارس / آذار7 و6في بيروت، يومي 
  

على إنشاء مرآز اإلسكوا للتكنولوجيا آما جاء تعريفه في دراسة الجدوى          من حيث المبدأ،  توافق،    -1  
  ؛)21(التمهيدية

  
ب  -2   أمي       تطل ز وت ضافة المرآ صوص است ضاء بخ دول األع ع ال ة م ة المتابع ة التنفيذي ى األمان ن  إل

 مصادر تمويله؛
  

                                                      
  )19( E/CN.16/2004/2.  

  )20( E/ESCWA/ICTD/2006/WP.1.  

  .المرجع نفسه )21(  



ب   -3   ضًاتطل ذا   أي ي ه ر ف ديم تقري ز وتق شاء المرآ ة إلن اذ الخطوات الالزم ة اتخ ة التنفيذي ى األمان إل
  .الشأن إلى اللجنة في دورتها الخامسة والعشرين

  
  الجلسة العامة السابعة

  2006مايو / أيار11
  

 


