
 إنشاء مركز اإلسكوا اإلقليمي للتكنولوجيا  (45-د) 482
 
 ،إن اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 
 
5002نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام إلى  إذ تشير 

، وقرار المجلس االقتصادي واالجتماعي (1)
التي تجعل من تعزيز  (5)بشأن األلفيةاألمم المتحدة ، وإعالن 5002نوفمبر /تشرين الثاني 2المؤرخ  5002/86

 العلم والتكنولوجيا أولوية من أولويات األمم المتحدة، 
 
أهمية العلم والتكنولوجيا واالبتكار في التعجيل بوتيرة التنمية، وبناء االقتصادات التي تقوم  وإذ تؤكد 

التنمية المستدامة على المستويين الوطني واإلقليمي، وإيجاد  وتحسين القدرة التنافسية، وتحقيق لمعرفةعلى ا
 جديدة تؤدي إلى الحد من الفقر،عمل فرص 

 
، الذي توافق فيه، من حيث 5008مايو /أيار 11المؤرخ ( 52-د) 572إلى قرار اإلسكوا  وإذ تشير 

ض التنمية، وتطلب إلى األمانة التنفيذية اتخاذ الخطوات الالزمة المبدأ، على إنشاء مركز التكنولوجيا ألغرا
 وتقديم تقرير في هذا الشأن، 

 
باالستنتاجات الواردة في تقرير اإلسكوا عن مركز التكنولوجيا الذي صدر في كانون  وإذ تسترشد 

والذي " التنفيذ تقييم مفصل للحاجات واألولويات اإلقليمية وتحديد آليات"بعنوان  5007ديسمبر /األول
اللجنة االستشارية للتنمية العلمية والتكنولوجية واالبتكار  كما استعرضتهاستعرضه عدد من أفرقة الخبراء 

 التكنولوجي التابعة لإلسكوا في اجتماعها الرابع، 
 
ه بتوصية اللجنة المضي في إعداد ترتيبات إنشاء مركز التكنولوجيا الذي ينبغي ربط وإذ تسترشد أيضا   

باإلسكوا ودعمه دعماً فعاالً وتمويله من قبل البلدان األعضاء، على أن تكون بنيته التشغيلية وفقاً لقواعد األمم 
 المتحدة وأنظمتها وممارساتها الفضلى،

 
العروض األولية التي وردتها من بعض البلدان األعضاء الستضافة المركز عندما تطلب  وإذ تشجعها 

 لى زيادة الدعم اإلقليمي لهذه األنشطة، اإلسكوا ذلك، وسعياً إ
 
 :األمانة التنفيذية إلى تطلب- 1 
 

 أن تنجز الترتيبات المتعلقة باختيار الدولة المضيفة للمركز؛ (أ)  
 

أن تتولى التنسيق مع البلدان األعضاء لالتفاق على الترتيبات الخاصة بتشكيل مجلس  (ب)  
 إدارة المركز؛

 
ءات الالزمة إلعداد األنظمة اإلدارية للمركز تمهيداً إلقرارها من قبل أن تتخذ اإلجرا (ج)  

 مجلس إدارة المركز؛

                                                      

 .80/1قرار الجمعية العامة   (1)

 .22/5قرار الجمعية العام   (5)



 -5- 

داخل اإلسكوا لتقديم الدعم  متعدد التخصصاتاألمانة التنفيذية أن تنشئ فريقاً  إلى تطلب أيضا  - 5 
 ؛يمول من خارج الميزانية العاديةالفني لتشغيل المركز ورصد سير العمل فيه على أن 

 
إلى األمين التنفيذي أن يقدم إلى اللجنة في دورتها السادسة والعشرين تقريراً عن التقدم  تطلب- 3 

 .المحرز في تنفيذ هذا القرار
 

 


