
  التعاون الفني وتنمية الشراآات وتعبئة الموارد) 24-د (275
  

  ،إن اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  
  

ا    ا منه دان        ل إدراآ ساعدة البل ة وم صادية واالجتماعي ة االقت ز التنمي ي تعزي ة ف ة التنفيذي سؤولية األمان م
  يين،األعضاء فيها في تحقيق المزيد من التعاون والتكامل اإلقليم

  
ة                    واقتناعا منها    ا لتحقيق األهداف اإلنمائي دانها األعضاء دعم ة لبل  بدور اإلسكوا في تعزيز القدرات الفني

  ،1992لأللفية وتنفيذ نتائج مؤتمرات األمم المتحدة الرئيسية واالتفاقات الدولية منذ عام 
  

ذآر   ا وإذ ت ؤرخ ) 23-د (258 بقراره ار12الم ايو / أي ز 2005م شأن تعزي ي  ب ي ف اون الفن   التع
شطة                    ة وأن سياسة العام اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، وأهمية التعاون الفني، وتحديدا المشورة في ال

  بناء القدرات، لتلبية احتياجات البلدان األعضاء في مجال التنمية االقتصادية واالجتماعية،
  

وارد        2005مايو  /يار أ 12المؤرخ  ) 23-د (263بقرارها   أيضًا وإذ تذآر    ة الم  بشأن تعزيز الشراآة وتعبئ
  لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة في المنطقة وتعزيز التكامل اإلقليمي،

  
ا     درات                  وإدراآا منه اء الق شطة بن ى أن ة الطلب عل ة لتلبي ر آافي ادي لإلسكوا غي امج الع ة البرن أن ميزاني  ب

  حليلي والمعياري،وأنها مخصصة أساسا للعمل الت
  

د   ن    وإذ تؤآ ة م ة التنفيذي يمكن األمان ا س اد عليه ن االعتم ة يمك ارج الميزاني ن خ ا م وارد إليه دفق م  أن ت
  مواصلة وتطوير أنشطتها العملية،

  
 بجهود األمانة التنفيذية في ما ُأحرز من تقدم في تنفيذ استراتيجية التعاون الفني لإلسكوا وإعداد                 وإذ تشيد   

  خطة التمويل المقترحة لسنوات متعددة،
  

ب   -1   ى األمتطل ة إل زم        ةالتنفيذيان ا يل اذ م كوا واتخ ي لإلس اون الفن تراتيجية التع ذ اس لة تنفي    مواص
  لومات والمعرفة في مجال التعاون الفني؛من تدابير إلطالق شبكة تبادل المع

 
ز                      تدعو    -2   ة لتعزي ة التنفيذي شاط في عمل األمان ى المشارآة بن انحين إل البلدان األعضاء ومجتمع الم

ائج                      اون الفني لإلسكوا، وبالخصوص لتطبيق نت المزيد من الشراآات وتعبئة الموارد بهدف تنفيذ استراتيجية التع
  يلية؛األعمال المعيارية والتحل

 
دان األعضاء والجهات المانحة، داخل                    توافق    -3   ى البل ددة وتطلب إل على خطة التمويل لسنوات متع

سنوية   ساهمات ال ة، وهي الم ثالث آاف ر الطرق ال ساهم عب ا، أن ت دة وخارجه م المتح ة األم ةمنظوم ي الطوعي  ف
شاريع    ات الم ة، واتفاق شطة اإلقليمي تئماني لألن كوا االس ندوق اإلس ة األن/ص ات المانح كوا والجه ين اإلس  ،شطة ب

  واتفاقات التعاون والدعم العينيين؛
  

   إعداد خطة عمل محددة لتنمية الشراآات وتعبئة الموارد؛ة التنفيذيانةإلى األمتطلب   -4  
  

ذي تطلب   -5   ين التنفي ى األم رًا إل دم تقري رارأن تق ذا الق ذ ه ى  عن تنفي ي إل ة ف ادوراللجن سة ته  الخام
  .والعشرين
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