
 

 
 وموارده العام القطاع مؤسسات تعزيز( 62-د) 692القرار 

 الوطنية اإلنمائية األهداف لتحقيق
 
 آسيا، لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة إن 
 
 اإلنسان حقوق من حقا   بالعتباره الحقهذا  كّرس الذي (1)التنمية في الحقبشأن  لعاناإلب تسترشد إذ 

 لأللفية، اإلنمائية األهداف وتحقيق العام القطاع تحديث بين القائم المباشر الترابط وبعاقة للتصّرف، القابلة غير
 
 لعاقة بشأن واالجتمالعي االقتصادي والمجلس العامة الجمعية ومقررات بقرارات أيضا   تسترشد وإذ 

 االقتصادي المجلس وقرار 06/34 العامة الجمعية قرار ماسي ال والتنمية، العامة اإلدارة بين الترابط
 لعلى إيجابي تأثير من القدرات وبناء المؤسسي للتطوير بما واضح اإلقرار حيث ،8662/38 واالجتمالعي

 واالقتصادية، االجتمالعية المجاالت في التنمية
 
 ومتجّددة متواصلة لعملية مواردها وتنمية مؤسساته وبناء وتحديثه العام القطاع تطوير بأنّ  تقر   وإذ 
 نمائية،اإل تالمجاال في األداء تحسين في سهمت
 
ب وإذ   وتحديث بتطوير الخاصة بالبرامج األلعضاء البلدان من متزايد اهتمام من تاحظه بما ترح 

 وموارده، العام القطاع مؤسسات
 
 مؤسسات تطوير في اإلسكوا بها تقوم التي والمبادرات لألنشطة اإليجابي راألث التقدير مع تالحظ وإذ 

 توثيق وفي الوطني، المستوى لعلى والتطوير التنمية جهود توجيه من يتمكن بحيث موارده، وتنمية العام القطاع
 تنمية إلى تهدف التي البرامج لتنفيذ الشراكات وبناء الميزانية، خارج من الموارد زيادة في الناجحة التجارب
 العام، القطاع

 
 طريق لعن وتحديثها العام القطاع مؤسسات تطوير مفهوم تعميم لعلى العمل بالغ باهتمام تالحظ وإذ 

 اإلنمائيةالوطنية  الجهود تعزيز إلى الرامية اإلسكوا استراتيجية في أساسيا   لعنصرا   المؤسسي التطوير العتماد
 واالجتمالعية، االقتصادية المجاالت في
 :إلى األلعضاء البلدان تدعو- 1 
 
 وتحديثها العام القطاع وموارد مؤسسات لتطوير ،، حيث تدلعو الحاجةالجهود مواصلة (أ)  

 والتحديات تدالعياتها ومواجهة والنزالعات االحتال ظروف في الصمود لعلى المؤسسات هذه قدرة وتعزيز
 واإلقليمي؛ العالمي المستويين لعلى المطروحة

 
 حديثهوت العام القطاع تطوير استراتيجيات تطبيق في الناجحة التجارب من االستفادة (ب)  

 السام؛ وبناء النزالعات آثار من للتخفيف كأداة واستخدامها
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 في العاملين لدى القدرات بناء دلعمتلبية طلبات البلدان األلعضاء ل في إضافية موارد استثمار (ج)  
 ؛في البلدان التي ذلك العامة والمالية البشرية الموارد إدارة وتطوير تعزيز مجال في ماسي ال العام، القطاع

 
 :التنفيذية األمانة إلىتطلب - 8 
 
 القطاع تطوير مجال في األلعضاء البلدان اتخذتها بعض التي الناجحة المبادرات متابعة (أ)  

 العالمية لتحدياتل السلبي التأثير والتخفيف من لأللفية، اإلنمائية األهداف تحقيق باتجاه التقّدم زيادة بهدف العام،
 ؛وتدالعياتها الناشئة

 
تعزيز البرامج الهادفة إلى تطوير المؤسسات لعبر دلعم األبحاث التحليلية، والخدمات  (ب)  

االستشارية، والدورات التدريبية، وإدراج مزيد من أنشطة البحث والتحليل ضمن العمل المعياري والتطبيقي، 
ما في قبيل، وال سيات وأنشطة من هذا الومواصلة التعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين في إلعداد مبادر

 بالنزالعات؛ أثرةالبلدان المت
 
االسترشاد بالنماذج الناجحة لعلى المستويين الدولي واإلقليمي ونشر الممارسات الفضلى  (ج)  

 واالستفادة منها في إطار من التعاون مع البلدان األلعضاء؛
 
نشطة المعيارية السعي إلى توفير مزيد من الموارد البشرية والمالية لاضطاع باأل (د)  

 إدارة وتطوير تعزيزما في مجاالت وير القطاع العام وتحديثه، ال سيوالتطبيقية من أجل إلعداد برامج لتط
 ؛العامة والمالية البشرية الموارد

 
 وتنفيذ إلعداد في اإلسكوا تبذلها التي الجهود دلعم إلى المانحة والجهات األلعضاء البلدان تدعو- 3 

 العام القطاع مؤسسات قدرة لتعزيز األلعضاء البلدان في وتحديثه العام القطاع تطوير إلى الهادفة المبادرات
 جهود وتعزيز لأللفية، اإلنمائية األهداف فيها بما الوطنية، اإلنمائية األهداف تحقيق نحو الجهود توجيه لعلى
 السام؛ بناء
 
 التقّدم لعن تقريرا   والعشرين السابعة دورتها في اللجنة إلى يقّدم أن التنفيذي األمين إلى تطلب- 4 

 .وتضمينه اإلنجازات الفعلية التي حققتها اإلسكوا القرار هذا تنفيذ في المحرز
 


