( 803د )27-البعد اإلقليمي للتنمية
إن اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا،
إذ تقر بأهمية البعد اإلقليمي للتنمية في مواجهة التحديات والقضايا المتزايدة العابرة للحدود وإيجاد
حلول فعّالة ومنسّقة ،وباألهمية المتزايدة للتدابير التي ت ّتخذ على الصعيد اإلقليمي للوقاية من الصدمات
واألزمات العالمية،
وإذ تؤكد أن التدابير التي تتخذ على الصعيد اإلقليمي هي ركن أساسي في النظام العالمي،
إذ هي الرابط بين التدابير التي تتخذ على المستوى العالمي والتدابير التي تتخذ على المستوى الوطني،
ال سيما في سياق المناقشات الجارية بشأن اعتماد نهج متكامل للتنمية المستدامة وفي سياق الجهود الرامية إلى
تنفيذ خطة التنمية لما بعد عام ،5102
وإذ تشدد على الدور الهام الذي تضطلع به اللجان اإلقليمية بوصفها ركنا ً أساسيا ً من اإلطار المؤسسي
في مناطق حضورها ،وذلك في وضع القواعد والمعايير ونشرها ،وتنفيذ المهام التحليلية ،ونقل وجهات نظر
هذه المناطق بشأن القضايا العالمية وتنسيق مواقف البلدان على صعيد كل منطقة،
وإذ تشير إلى قرار الجمعية العامة  512/25المؤرخ  01آذار/مارس  5112بشأن االستعراض الشامل
الذي يجري كل ثالث سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة األمم المتحدة من أجل التنمية،
وفيه تشجع الجمعية العامة جهاز األمم المتحدة اإلنمائي على توثيق التعاون مع المنظمات الحكومية الدولية
و اإلقليمية ودون اإلقليمية والمصارف اإلقليمية ،حسب االقتضاء وبما يتسق مع والية كل منها ،وتطلب من
اللجان اإلقليمية االستمرار في تطوير قدراتها التحليلية لدعم المبادرات اإلنمائية على المستوى القطري بناء
على طلب البلدان األعضاء ،ولدعم التدابير الرامية إلى توثيق التعاون بين الوكاالت على الصعيدين اإلقليمي
ودون اإلقليمي،
وإذ تشير أيضا ً إلى قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي  12/0992المؤرخ  10تموز/يوليو ،0992
وفيه يؤكد المجلس على أن الدور القيادي للجان اإلقليمية يتطلب منها عقد اجتماعات مشتركة بين الوكاالت في
كل منطقة من أجل تحسين التنسيق بين برامج عمل منظمات األمم المتحدة في تلك المنطقة،
وإذ تشير كذلك إلى الدراسة المستقلة حول البعد اإلقليمي للتنمية ومنظومة األمم المتحدة التي أشرفت
على إعدادها اللجان اإلقليمية،
 -0ترحب بالتوصيات التي خلصت إليها الدراسة المستقلة ،وتدعو هيئات األمم المتحدة العاملة على
الصعيدين العالمي واإلقليمي إلى دعم تنفيذها؛
 -5تدعو األمانة التنفيذية إلى العمل بالتشاور مع المنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية ومع آلية
التنسيق اإلقليمي ،حيثما كان ذلك مناسبا ً ،لضمان تنفيذ هذه التوصيات ،بحيث يكون عمل منظومة األمم المتحدة
مع المنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية منتظما ً ومنسقا ً ،ويسهم في تحقيق أهداف استراتيجية ،ويندرج ضمن نهج
شامل يشكل دعامة لجهود التكامل اإلقليمي؛

-5 -1تطلب إلى األمين التنفيذي أن يق ّدم إلى اللجنة في دورتها الثامنة والعشرين تقريراً عن التق ّدم
المحرز في تنفيذ هذا القرار.
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