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 ،إن اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

بشأن التعاون الفني من أجل  2016كانون األول/ديسمبر  15المؤرخ  )29-د( 328بقرارها  إذ تذكر
تلبية احتياجات البلدان وأولوياتها، وفيه تقر بأهمية برامج التعاون الفني، وتدعو إلى تفعيل شبكة التعاون الفني 

  باعتبارها منبراً لتنسيق مثل هذه البرامج،

 ً  243/71، و2012كانون األول/ديسمبر  21المؤرخ  226/67بقرارات الجمعية العامة  وإذ تذكر أيضا
التي اعتمدتها في سياق ، 2018أيار/مايو  31المؤرخ  72/279و، 2016ول/ديسمبر كانون األ 21المؤرخ 

االستعراض الشامل الذي يجري كل أربع سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة األمم 
المتحدة من أجل التنمية، وفيها تشجع المنسقين المقيمين وأفرقة األمم المتحدة القطرية على االستفادة بقدر أكبر 

ليمية في مجال دعم إرساء المعايير ومن خبرات اللجان في مجال من العمل الذي تضطلع به اللجان اإلق
السياسة العامة، وتسلم بإسهام اللجان اإلقليمية والتعاون دون اإلقليمي واإلقليمي واألقاليمي في التصدي 

ؤكد دور ومهام منظومة األمم المتحدة اإلنمائية على الصعيد اإلقليمي، بما في ذلك تللتحديات اإلنمائية، و
اللجان االقتصادية اإلقليمية واألفرقة اإلقليمية لمنظومة األمم المتحدة اإلنمائية، وتشدد على ضرورة مواصلة 

 ،2030جعلها مهيأة لتحقيق الغرض المنشود منها في دعم تنفيذ خطة عام 

 ستدامة سيما تلك المرتبطة بتنفيذ خطة التنمية الم التحديات الناشئة في المنطقة العربية، ال وإذ تعي
  ،)1(2030لعام 

إمكانية تحسين عملية التخطيط ألنشطة التعاون الفني في اإلسكوا على المدى الطويل،  وإذ تؤكد على
ضماناً لالستغالل األمثل للموارد وتعزيزاً للمساءلة في التنفيذ، مع أهمية الحفاظ على المرونة في تقديم األنشطة 

  ،حسب الطلب

جهود األمانة التنفيذية، مستفيدةً من مزاياها النسبية، في ربط عملها في أنشطة التعاون  تثمن  -1  
الفني بما تقوم به من وظائف أساسية أخرى في البحث والتحليل وبناء التوافق لدعم عملية صياغة السياسات، 

  جات المتزايدة للدول األعضاء؛وتالحظ مع التقدير ما تبذله األمانة التنفيذية من مساع إضافية لتلبية االحتيا

مع أفرقة األمم المتحدة القطرية لتطوير أنشطة التعاون الفني بين األمانة  بالتنسيق القائم تشيد  -2  
العاملة في اإلنمائية كيانات األمم المتحدة  لدعمألولوياتها، وبالجهود التي تبذلها  التنفيذية والدول األعضاء وفقاً 

 ؛قعها في الريادة الفكريةمن موالمنطقة العربية 

إلى األمانة التنفيذية االستفادة من دورها في التنسيق بين كيانات األمم المتحدة اإلنمائية  تطلب  -3  
  اإلقليمية في تطوير آليات لتوجيه أنشطة التعاون الفني مع الدول األعضاء وتعزيز أثرها.
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