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 (اإلسكوا)اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

 
 التنفيذيةاللجنة 

 الثانياالجتماع 
 5142ديسمبر /كانون األول 41-41، عّمان

 
 من جدول األعمال المؤقت( ب) 8البند 

 
 
 

 في اإلسكوا  شبكة التعاون الفني
 

 مقترح لمراجع إسناد الشبكة
 

 موجـز
 
تحديات جديدة أمام الدول األعضاء لتحقيق تنمية أكثر  0202عام ل خطة التنمية المستدامةتطرح  

يتوجب على اإلسكوا االستعداد للعمل بشكل وثيق مع الدول األعضاء لمواجهة هذه و  .إنصافاً واستدامة
لذلك، من الضروري أن يكون برنامج اإلسكوا مرناً ومبنياً على النتائج، وأن يلحظ احتياجات  . التحديات

 .الدول األعضاء
 
االستجابة بهدف تحقيق ر برنامج التعاون الفني وسيلة لتوفير المرونة الالزمة والقدرة على ويوف 

وتشّكل شبكة التعاون الفني إحدى أبرز   .النتائج المتوّقعة من قبل الدول األعضاء وكذلك شعوب المنطقة
األدوات في هذا السياق، باعتبارها وسيلة للتواصل مع الدول األعضاء لتحديث البرنامج بحيث يأخذ في 

 .حد ممكناالعتبار احتياجات المنطقة وأولوياتها إلى أقصى 
 
ن مراجع إسناد شبكة التعاون الفني وسبل مقترحاً بشأوتقدم األمانة التنفيذية لإلسكوا في هذه الوثيقة  

 .تفعيل عمل الشبكة وتقييم أنشطتها
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 المحتويات
 

 الصفحة     الفقرات
 

 0 0-1  ......................................................................................... مقدمة

 
 الفصل

 
 0 8-4  ......................................... مقترح لمراجع إسناد شبكة التعاون الفني 

 
 0 4  ...................................................................... هدافاأل -ألف 

 4 5  ......................................................................... مهامال -باء 

 5 6  ................................................................. ةنشطاألتقييم  -جيم 

 5 7  ...................................................................... عضوّيةال -دال 

 5 8  ................................................................... جتماعاتاال -هاء 
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 ـةمقدم
 
اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي عمالً بقرار كوسيلة لتبادل المعرفة، شبكة التعاون الفني  أُنشئت- 1

إنشاء  وقد جاء في القرار أّن اإلسكوا ستبادر إلى.  0225مايو /أيار 10المؤرخ ( 00-د) 058( اإلسكوا)آسيا 
أهداف األنشطة  شبكة خاصة ببرنامج التعاون الفني بهدف تعزيز دورها في تقديم خدمات فنية تساهم في تحقيق

عاون األعضاء واإلسكوا في كافة أنشطة الت الدولمن خالل التنسيق الشامل بين  ،األعضاء دولالتنموية في ال
 .الفني

 
التنسيق عمليات  تحسينلتأمين منبر  (0)؛ تبادل المعرفةتعزيز ( 1: )إلىشبكة التعاون الفني  تهدفو- 0

  ؛والتواصل وتبادل وجهات النظر حول الخدمات االستشارية وتنفيذ برامج التدريب والمشاريع الميدانية
المبادئ التوجيهية وضع ( 4) ؛احتياجات الدول األعضاء بحسب ما تمليهت األولوية ااألهداف ذتحديد ( 0)

المنفّذة من قبل اإلسكوا والممّولة  من برامج التعاون الفنياالستفادة القصوى األعضاء في  الدوللدعم األساسية 
كذلك، . للتنمية ألمم المتحدةا حساب خارج الميزانّية، ومنموارد من ومن الميزانية العادية للتعاون الفني، من 

المكتسبة التي تساعد على تقوية الخبرات الناجحة و تحسين تبادل المعلومات والتجاربفي  تساهم الشبكة
 .على المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية الجهات المعنيةبين جديدة الشراكات القائمة وخلق شراكات 

 
 الدولطلبات لالسريعة بقدرته على االستجابة في اإلسكوا ويتميز البرنامج العادي للتعاون الفني - 0

في  الفنياإلسكوا ميزة نسبية في تسهيل التعاون وتمتلك   .مكانات المتاحةاإلضمن  هاتلبية احتياجاتاألعضاء و
في  المفاوضات الفعالة( أ: )المجاالت الخمسة التاليةوتحديداً في مجال تنمية القدرات في المنطقة العربية، 

عن المؤتمرات العالمية الصادرة تنفيذ االلتزامات ( ب)اإلقليمية، المحافل المحافل المتعددة األطراف و
بناء وإدارة الشراكات مع المجتمع ( د)؛ الفاعلة سياسات واألطر القانونية والتنظيميةالتنفيذ ( ج)واإلقليمية؛ 

الصادرة عن حرز في تحقيق األهداف والغايات رصد التقدم الم( ه)المدني، بما في ذلك القطاع الخاص؛ و
أهداف التنمية المستدامة الواردة في خطة التنمية ، بما فيها المتحدةالمؤتمرات العالمية واإلقليمية الرئيسية لألمم 

 .0202لعام  المستدامة
 

 مقترح لمراجع إسناد شبكة التعاون الفني
 

 دهداف األ  -ألف
 
 :ما يلي في أهداف شبكة التعاون الفني تتمّثل- 4
 
 امج نفي المسائل المتعلقة ببراألعضاء واإلسكوا  الدولبين تعزيز التواصل والمتابعة  (أ) 

 التعاون الفني؛
 
  دعم عملية التخطيط لبرنامج التعاون الفني في اإلسكوا؛أجل األعضاء من  الدولتمكين  (ب) 
 
استحداث آلية لتبادل وجهات النظر والمعلومات والخبرات والتعرف على أهداف وأولويات  (ج) 

 ؛التعاون بين بلدان الجنوبأداء برنامج التعاون الفني وتعّزز تساعد في تحسين األعضاء التي  الدول
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تطوير استحداث وعلى تبادل المعرفة والتجارب الناجحة التي تساعد صناع القرار في المنطقة  (د) 
تصادات تستند على أساس اقاالستراتيجيات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبناء مجتمع المعلومات 

 لمساهمة في تحسين اإلنتاجية والنمو المستدام؛لإلى المعرفة 
 
األعضاء من  الدولتتمكن من أداء برنامج التعاون الفني، ل التركيز على النشاطات التي تحّسن (ه) 

في مجال صياغة السياسات وبناء القدرات وإيجاد الحلول التنموية للمشكالت  مستفادةاالستفادة من الدروس ال
 التي تواجهها؛

 
األعضاء من خالل تعزيز التنسيق مع مسؤولي االتصال الوطني  الدولاالستجابة الحتياجات  (و) 

 باستخدام وسائل االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات كاإلنترنت وغيرها من وسائل االتصال الحديثة؛
 
 األعضاء، وكذلك التعاون بين المنظمات الدولية  الدولتعزيز التكامل اإلقليمي والتنسيق بين  (ز) 

 .في المنطقة
 

  مهامال  -باء
 
 :بالتالي شبكة التعاون الفني وتتمّثل مهام- 5
 
وتعزيز مساهمة اإلسكوا في واإلسكوا، األعضاء  الدولبين والتعاون التواصل والتنسيق  تسهيل (أ) 

 ؛ة بين أعضاء الشبكةمشتركال هتماماال مجاالتتقديم خدمات التعاون الفني في 
 
في العمل  بشكل دورّي لمناقشة أداء برنامج التعاون الفني والتقّدم المحرز عقد اجتماعات الشبكة (ب) 

 األعضاء؛ وتقديم المشورة للدول
 
 األعضاء من تنفيذ خطة عمل الشبكة؛ الدولتمكين  (ج) 
 
المعنية في كّل من  فني إلى مسؤول االتصال في الوزاراتإرسال تقرير اجتماع شبكة التعاون ال (د) 

 األعضاء والى رئيس شعبة التعاون الفني في اإلسكوا؛ الدول
 
الخاصة بالشبكة، ونشر  ااضطالع برنامج التعاون الفني في اإلسكوا بأعمال السكرتاري (ه) 

التجارب الناجحة والدروس حول األنشطة وعلى الموقع اإللكتروني الخاص ببرنامج التعاون الفني المعلومات 
 ؛لصلةالمستفادة والتقارير ذات ا

 
مراجعة الموقع اإللكتروني الخاص بالشبكة بغية تعزيز التواصل والتنسيق بين مسؤولي  (و) 

 األعضاء وبرنامج التعاون الفني؛ الدولاالتصال في 
 
 الحرص على اتساق نشاطات الشبكة وبرنامج التعاون الفني المتفق عليه مع اإلسكوا؛ (ز) 
 
 .الفني والبعثات المرتبطة به وتقديم التوصيات لتحسينهامراجعة أداء برنامج التعاون  (ح) 
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 ةنشطاألتقييم   -جيم
 
 :التعاون الفني من خالل أنشطةيتم تقييم - 6
 
 تقييم البعثات؛ (أ) 
 ؛(اإلقليمية اإلقليمية ودون)تقييم ورش العمل  (ب) 
 خارج الميزانية؛موارد من تقييم المشاريع الممّولة من حساب التنمية لألمم المتحدة ومن  (ج) 
 .اجتماعات شبكة التعاون الفنيتقيم  (د) 
 

 عضوّية ال  -دال
 
يفضل في شبكة التعاون الفني، و ااألعضاء في اإلسكوا ترشيح اسَمْين لتمثيله الدولمن دولة على كّل - 7

أعضاء شبكة التعاون الفني بمهام مسؤولي  كما يضطلع  أن يكون أحدهما عضواً في اللجنة التنفيذية لإلسكوا؛
 .االتصال في بلدانهم

 
 جتماعات اال  -دهاء

 
مع اجتماعات يفضل انعقادها بالتوازي مّرة في السنة على األقّل، واجتماعات شبكة التعاون الفني  ُتعقد- 8

وسائل االتصال باستخدام  ، يمكن ألعضاء الشبكة االجتماعوإذا اقتضت الضرورة اللجنة التنفيذية لإلسكوا؛
 (.عبر الفيديو)اإللكترونية 

 
----- 

 


