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 إن اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا،  
 

لتبادل المعلومات أنُشئت بموجبه شبكة  ي، الذ2005مايو أيار/ 12)، 23-(د 258بقرارها  إذ تذكر  
حقيق والبلدان األعضاء والمساهمة في تلتوثيق تنسيق األنشطة بين االسكوا  يالفنالتعاون والمعارف في مجال 

  أهداف البلدان اإلنمائية،
 

ً بقرارها  وإذ تذكر     بشأن التعاون الفني وتنمية الشراكات  2006مايو أيار/ 11) 24-(د 275أيضا
 وتعبئة الموارد،

  
كل أربع سنوات  ييجر يالذحول االستعراض الشامل  67/226 إلى قرار الجمعية العامة وإذ تشير  

لسياسة األنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة األمم المتحدة من أجل التنمية، وفيه تشجع الجمعية العامة 
المنسقين المقيمين وأفرقة األمم المتحدة القطرية على االستفادة بقدر أكبر من العمل الذي تقوم به اللجان 

ن خبرات اللجان في مجال السياسة العامة، وتطلب إلى اللجان اإلقليمية في مجال دعم إرساء المعايير وم
اإلقليمية مواصلة تطوير قدراتها في مجال التحليل لدعم المبادرات المتخذة في مجال التنمية على المستوى 

 ،يالقطر
  

  أهمية برامج التعاون الفني التي تُنفذ من خالل الخدمات االستشارية وبناء القدرات  وإذ تدرك  
دل المعرفة، في تلبية احتياجات الدول األعضاء في وضع وتنفيذ سياسات للتنمية االقتصادية واالجتماعية وتبا

  الشاملة والمستدامة،
  

التحديات الطارئة في المنطقة، وكذلك تحديات التنفيذ التي تطرحها خطة التنمية المستدامة  وإذ تعي  
  خدمات التعاون الفني للدول األعضاء،، وكلها تتطلب مضافرة الجهود في تقديم 2030لعام 

  
أن أنشطة التعاون الفني بطبيعتها تحدد حسب الطلب، ولكن ذلك ال ينفي إمكانية التخطيط  وإذ تالحظ  

  على المدى الطويل لتحقيق التقارب بين هذه األنشطة وقدرات البلدان وأولوياتها، وتحسين مستوى المساءلة،
  

  تعاون سكوا في مجال الالتعاون الفني في تعزيز فعالية برنامج اإل لشبكة يالحيوبالدور  وإذ تسلم  
  وتحقيق أهدافه،

  
متزايدة على لتلبية الطلبات ال يسكوا ال تكفللتعاون الفني لإل يبأن ميزانية برنامج العمل العاد وإذ تقر  

  :2030أنشطة وخدمات التعاون الفني وال سيما في إطار تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 

جهود األمانة التنفيذية في إرساء الترابط بين عملها في أنشطة التعاون الفني وعملها في  تثمن -1
  البحث والتحليل وبناء التوافق لدعم السياسات؛

األمانة التنفيذية على مواصلة بناء الشراكات االستراتيجية بين برامج التعاون الفني لألمم  تحث -2
بين بلدان الجنوب في دعم خطة اإلقليمي وكذلك التعاون  المتحدة والدول األعضاء، وتوطيد التعاون والتكامل

  وخطة عمل أديس أبابا؛ 2030التنمية المستدامة لعام 

يرتكز على خطط محددة بعيدة المدى للتعاون  ياعتماد نهج برنامجفيذية التنمانة إلى األ تطلب -3
  سكوا والبلدان األعضاء؛الفني بين اإل



إلى تفعيل شبكة التعاون الفني باعتبارها منبراً لتنسيق أنشطة التعاون الفني، وفقاً للشروط  تدعو -4
  المرجعية الجديدة لعملها (مرفق الشروط المرجعية المحدثة)؛

الدول األعضاء في األمم المتحدة والشركاء الوطنيين واالقليميين والدوليين في مجال  من تطلب -5
 .سكوابرنامج التعاون الفني في اإلألنشطة  يالتنمية زيادة دعمها المال

  
  ملحق
  

  الشروط المرجعية لدور أعضاء شبكة التعاون الفني
 

التنفيذية لإلسكوا ومتابعتها، مع األخذ في االعتبار قرارات الجهات تضطلع شبكة التعاون الفني بأنشطتها تحت إشراف اللجنة 
 .الرسمية في كل دولة في تحديد نقطة االتصال للشبكة

  
  اختصاصات شبكة التعاون الفني

  
 منبر لتبادل الخبرات والدروس المستفادة؛ •

ات المواضيع والقضايا ذتسهيل وتعزيز مساهمة اإلسكوا في تقديم خدمات التعاون الفني للدول األعضاء في  •
 االهتمام المشترك.

  
  المهام المحدثة ألعضاء شبكة التعاون الفنى

  
  تعريف الوزارات واإلدارات العامة في الدول األعضاء بخدمات التعاون الفني التي تقدمها اإلسكوا؛ •
  الفني؛العمل مع الجهات المعنية على تحديد أولوياتها ضمن اإلطار العام لبرنامج التعاون  •
  التواصل والتنسيق مع اإلسكوا لمتابعة احتياجات الدول األعضاء؛ •
  تنسيق عملية تطوير خطة التعاون الفني مع اإلسكوا وتحديثها بشكل مستمر؛ •
  المشاركة في متابعة تنفيذ برامج اإلسكوا التي يتم االتفاق عليها مع الدولة المعنية؛ •
  ي التي تقدمها اإلسكوا ومتابعتها مع الجهات المعنية.المساهمة في تنسيق تقييم خدمات الدعم الفن •

  
  االجتماعات

  
تعقد شبكة التعاون الفني اجتماعها سنوياً، ومتى اقتضت الحاجة، بحيث تكون اجتماعاتها سابقة الجتماعات اللجنة التنفيذية 

  وذلك لعرض توصياتها على اجتماعات اللجنة التنفيذية.
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