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شبكة التعاون الفني

) 29-د( 328اعتمدت اإلسكوا القرار 
ا لتفعيل الشبكة وتحديث شروطه

المرجعية

ُحدثت شروطها 
 15المرجعية في 
ديسمبر /كانون األول

2016

  258أُنشئت بموجب قرار اإلسكوا 
 لتيادل المعلومات والمعارف) 23-د(

وتعزيز التنسيق

 12أنشأت في 
  2005 مايو/أيار

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh.

تعمل على تسهيل 
وتعزيز مساهمة 
اإلسكوا في تقديم 

الخدمات الفنية

 هي منبر لتبادل الخبرات والدروس
المستفادة

 منبر لتبادل الدروس
المستفادة والخبرات

شراف تضطلع الشبكة بأنشطتها تحت إ
اللجنة التنفيذية

حت تضطلع بأنشطها ت
يذيةإشراف اللجنة التنف



مهام األعضاء: شبكة التعاون الفني

أثناء تقديم الدعم وبعده مقبل المباشرة بتقديم الدع

نشطة المشاركة في متابعة تنفيذ األا
المتفق عليها 

الفني  تنسيق تقييم خدمات التعاونا
على الصعيد الوطني

تعريف الوزارات واإلدارات العامة ا
بخدمات اإلسكوا

ة األولويات الوطني تنسيقالعمل على ا
يبرنامج التعاون الفنمع  لضمان اتساقها

از التواصل والتنسيق مع اإلسكوا إلبرا
ت الناشئةإلبراز االحتياجات الناشئة

ANNUAL REVIEW 3



ي فلبرنامج التعاون الفني العام  الهدفيتمثل 
تطوير دعم ودفع عجلة العمليات الرامية إلى 

 ، من خالل األفراد والمؤسسات،قدرات الحكومات
ة االقتصاديصياغة سياسات للتنمية من أجل 

واالجتماعية المستدامة وتنفيذها

)A/75/6(SECT. 23)(



أنشطة التعاون الفني

طبيعة األنشطة نوع األنشطة

oخدمات قصيرة األجلا

oنية تستجيب ألولويات وط
واضحة المعالم

oوتندرج في نفس الوقت 
ضمن واليات اإلسكوا 

وعملها

oأنشطة بناء القدراتا

oني الخدمات االستشارية والدعم الف

oالجوالت الدراسية

oالمشاريع

ANNUAL REVIEW 5



حصة اإلسكوا ضمن برنامج التعاون الفني
في األمم المتحدة

من حيث الميزانية

اإلسكوا
12%

سائر 
المنظمات
88%

من حيث الطلبات

اإلسكوا
25%

سائر 
المنظمات
75%



معايير تقييم الطلبات

مالءمة
  

7

استدامة
 

التكامل 
والتعاون 
والشراكة

النشاط مع 
أهداف التعاون 

م الفني في األم
المتحدة

أنشطة 
التعاون 
الفني 

ونواتجها



2022عام 



بناء إلى العودة
  بشكل القدرات

حضوري
 :المستفيدين عدد 

شخص   2200



بعضفيالتعمق
المجاالت

االجتماعية الحماية

صنع لدعم االقتصادية النمذجة  
السياسات

في المطلوبة المهارات رصد  
السوق

ةالرقمي للتنمية الوطنية الخطط  
الرقمية والنفاذية



أول عام من 
التعاون مع 

الصومال
ورشات بناء قرات



الطلب على الدعم

2022عام 
200

20

140

مجموع 
الطلبات

مجموع 
البلدان

الطلبات 
المنجزة

2021عام 
148

20

138

مجموع 
الطلبات

مجموع 
البلدان

الطلبات 
المنجزة

2020عام 

120

19

107

مجموع 
الطلبات

مجموع 
البلدان

الطلبات 
المنجزة



2022: األنشطة المنفذة

الخدمات االستشارية بناء القدرات

139
110



التقييم

تقييم الخدمة 
ما بعد انتهائها 
من قبل الهيئة 

بدعم /الطالبة
من نقطة 
االتصال 
الوطنية

الخدمات 
ةاالستشاري

 تقييم مباشر
من قبل 
المشاركين 
في األنشطة

بناء 
القدرات




