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  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 لجنة التنفيذيةال
 ثامن االجتماع ال

 2021  األول/ديسمبركانون    24-23،  بيروت

 من جدول األعمال المؤقت  3البند 

 اجتماعها السابع فيالتنفيذية   اللجنة  عن  الصادرة  التوصيات  تنفيذ

 موجـز

كانون  21في    ،اجتماعها السابع افتراضيّا  ت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(  د ق  ع  
األعضاء   دوله إلى الما هو موج   التوصيات، منهامجموعة من في ختامه    اعتمدتو  ،2020  ديسمبر/األول

ه إلى األمانة التنفيذية. وتستعرض هذه الوثيقة اإلجراءات التي اتخذتها األمانة التنفيذية ومنها ما هو موج  
 .هة إليهاالتوصيات الموج   تنفيذل

 .الشأن بهذا    وإبداء الرأي   فذّ  ن   اعلم بمالأخذ  إلى    مدعوةالتنفيذية  واللجنة  
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  اجتماعها السابعفي    التنفيذيةالتوصيات الصادرة عن اللجنة 

 لتنفيذها  واإلجراءات المتخذة  إلى األمانة التنفيذية  هةالموج  

 التوصية )أ(

كوفيد لجائحة  واالجتماعي  االقتصادي  األثر  رصد  على  العمل  العربية،    19-مواصلة  البلدان   على 
األعضاء   قدرات الدول  الغرض، وتعزيز  لهذا  أ نش ئت  التي  المنصات  على  المتاحة  البيانات   وعلى تحديث 
في التعامل مع أثر الجائحة، واعتماد المرونة في تصميم المشاريع لتتناسب مع التطورات االجتماعية واالقتصادية  

 .2021في المنطقة في عام 

 المتخذةجراءات  اإل

   19- كوفيدالدول األعضاء في التعامل مع أثر جائحة  تعزيز قدراتبعت اإلسكوا  تا، 2021خالل عام  
 في مجاالت عديدة:

التنمية المستدامة لعام   )أ( المنتدى تم استعراضها في ورقة خلفية  12  أعدت اإلسكوا :2030خطة 
ع العربي للتنمية المستدامة افتراضيا  في الفترة من  ، الذي   الضوء    وألقت، 2021 آذار/مارس  31إلى    29قد 

العربية، وذلك بالتعاون    بلدان أهداف التنمية المستدامة في الالتقدم نحو  على    19-على التأثير المباشر لجائحة كوفيد
األوراق على ومنظمة إقليمية لألمم المتحدة.   15مع جامعة الدول العربية و اإلجراءات الرئيسية  ركزت هذه 

قدمت توصيات  و بسببها،  انكشافا  على المخاطرزالت أكثر  وعلى الفئات التي ما  الجائحةالمتخذة لمواجهة آثار  
 ؛األزمة الراهنةادة من  حول كيفية البناء على الدروس المستف

يقدم تقييما   الذي    2021تقرير تمويل التنمية المستدامة  وضع  اإلسكوا في    ساهمتتمويل التنمية:  )ب(
تي تفاقمت بفعل  التمويلية وأوجه عدم المساواة ال  ثغراتويحدد ال  19-لجائحة كوفيد  واالقتصاديةلآلثار االجتماعية  

أشد بسبب    اإلسكوا في التقرير العالمي  أوضحتوالجائحة.   أن الحيز المالي في المنطقة العربية شهد تضييقا  
الموارد المحلية واإليرادات الضريبية واالستثمار المباشر والتجارة، وتزايد االنكشاف إزاء احتمال    تضاؤل

. ويعرض التقرير توصيات قابلة للتنفيذ للحيلولة دون  2030م التعرض للديون، ما يفاقم تحديات تمويل خطة عا
حقوق السحب  كما أصدرت اإلسكوا موجز سياسات بعنوان "  .حدوث مزيد من االنتكاسات في تمويل التنمية

ط الضوء على الجوانب الرئيسيّة  يلتسل"  وما بعده 19-الخاصة والدول العربية: تمويل التنمية في عصر كوفيد
للتعامل    مليار دوالر  650ّرها صندوق النقد الدولي لحقوق السّحب الخاصة بقيمة  للمخصّصات التاريخية التي أق

ويقارن الموجز حصة المنطقة العربية من حقوق السّحب الخاصة بحصّة سائر بلدان العالم،    .19-مع جائحة كوفيد
ضمن حصول البلدان  يعرض توصيات تو  ،مع األخذ في االعتبار االحتياجات التمويلية للمنطقة وديونها المستحقة

 ؛العربية النامية على مستويات كافية من السيولة

االجتماعية: )ج( لشؤون  األمم المتحدة لبالتعاون مع إدارة و 2021نفذت اإلسكوا خالل عام    الحماية 
مشروعا  حول    اإلقليميةاللجان  سائر  االقتصادية واالجتماعية ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد( و

حشد استجابةٍ عالمية منس قة لألثر االجتماعي  هدف المشروع إلى  وي  "تعزيز الحماية االجتماعية لمواجهة األوبئة".

http://afsd-2021.unescwa.org/index-ar.html
http://afsd-2021.unescwa.org/index-ar.html
http://afsd-2021.unescwa.org/index-ar.html
http://afsd-2021.unescwa.org/index-ar.html
https://developmentfinance.un.org/sites/developmentfinance.un.org/files/FSDR2021_Overview.pdf
https://developmentfinance.un.org/sites/developmentfinance.un.org/files/FSDR2021_Overview.pdf
https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/financing-development-era-covid-19-beyond-arabic.pdf
https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/financing-development-era-covid-19-beyond-arabic.pdf
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الوطنية على تصميم وتنفيذ سياسات حماية اجتماعية من أجل    القدرات وإلى تعزيز    للجائحة،  واالقتصادي والماليّ 
مواجهة اآلثار السلبية للصدمات  على  ، وعرضة  للمخاطرما للفئات السكانية األكثر  سي ، الهاالتعافي السريع من

أداة تتبّع الحزم التحفيزية  "  في إطار المشروعاإلسكوا    ، أطلقت2021آب/أغسطس   2في  و  .الخارجية المستقبلية
حول التدابير المالية وتدابير الحماية  يتضمن معلومات تفصيلية دولي   مرصدهي  و  "19-المنفّذة استجابة  لكوفيد

 ؛للتصدي آلثار الجائحةدول العالم  االجتماعية التي اتخذتها  

رصد األثر االقتصادي    جهود  إطارفي   الجائحة: تعزيز صمود المدن في وجه التنمية الحضرية و )د(
اللجان اإلقليمية    سائر بالتعاون مع  ،قامت اإلسكوا  مها للتصدي لها،ع ود  جائحة على البلدان العربيةلواالجتماعي ل

التابعة لألمم المتحدة وبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية وصندوق األمم المتحدة للمشاريع اإلنتاجية،  
على تعزيز القدرات    المشروع بعدها. وركزما  و  19-خالل جائحة كوفيد  لتعزيز صمود المدن بتنفيذ مشروع  
  أداة، من خالل استخدام  وبيروت ومدينة الكويت  ،كندرية )مصر(هي اإلس ةعربي 3منها  ،مدينة 16المحلية في  

يانات المصنفة وتحليلها،  جمع البتركز على  للتشخيص والتخطيط لبناء القدرة على الصمود االقتصادي في المدن،  
  الجائحة   خصوصا  بالنسبة إلى الفئات السكانية التي قد تكون معرضة بوجه خاص للصدمات االقتصادية الناجمة عن 

  وبيئة  العمل،  سوق   ظروفوتقيس األداة  سيما النساء اللواتي تضررن أكثر من غيرهن من األزمة.   ، والوالصدمات 
  االقتصادية  المرونة  األداة  وترصد  ،والنفاذ  للخدمات  التحتية  والبنية  المالية،  بيئةوال  االقتصادية،  والحوكمة  العمل،

  للمدينة  والضعف  القوة  نقاط   لتحديد  ا  فرعي  مؤشرا    59و  أساسيا    مؤشرا    17  خالل  من   التعافي   على  والقدرة  الحضرية
 ؛طويرالت  مجاالت ل  اتاقتراح  توفرو  الموضوع،  حول

حزيران/يونيو    البيئة: (ه) إلى  نيسان/أبريل  من  الفترة  اإلسكوا خالل    ن وبالتعاو  ، 2021نظمت 
ألمم المتحدة  ل  واللجان اإلقليمية األخرى التابعة (UNEP FI)ومبادرته للتنمية  برنامج األمم المتحدة للبيئة  مع  

إعادة البناء و  19-آثار جائحة كوفيدهج الترابط لمعالجة  حول ن ندوات افتراضية  سلسلة  ،  االقتصادية واالجتماعية
"التسريع اإلقليمي للعمل المناخي وإزالة الكربون" وأدوات  بشأن دراسات  ، استعرضت خاللها  أفضل على نحوٍ 

  ا  اجتماع   2021آذار/مارس   10في  األمم المتحدة للبيئة ج برنامكما نظمت اإلسكوا و  صنع السياسات المتكاملة.
يزال بمقدورنا الدفع نحو تحقيق   هل التحت عنوان "  لخطة التنمية المستدامةحول األبعاد البيئية  افتراضيا     ا  تشاوري
ر  المناقشات على حلول السياسات والتدابي   تركزحيث  ،  "؟جائحة كورونا في المنطقة العربية  ظلفي    12الهدف  

 . وعقدت اإلسكوا  المتكاملة الخاصة بالمنطقة التي تضمن االنتعاش االقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية
كمحرك للتنمية المستدامة    االستخراجية تحت عنوان "الصناعات   ةافتراضي حلقة نقاش  2021أيار/مايو  25في 

في المنطقة العربية في أعقاب    االستخراجية الناشئة في الصناعات    العربية"، استعرضت االتجاهاتفي المنطقة  
المالي لسوق العمل    واالستقرارالضريبية    اإليرادات  في مجاالتقابلية التأثر المتعددة    ، وأوجه19-جائحة كوفيد
 ؛البيئية  واالستدامة  واالقتصادي   االجتماعي  واالبتكار واإلدماجوالتكنولوجيا    اإلنتاجية  والسالسل

نظمت اإلسكوا، بالشراكة مع إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم    القدرات المؤسسية: )و(
في الفترة من كانون األول/ديسمبر  افتراضية  المتحدة ومكتب األمم المتحدة للمنسق المقيم، أربع ورشات عمل  

الثاني/يناير    2020 كانون  التعافي  ،  2021إلى  سياسات  كوفيدحول  جائحة  من  خطة    19-المتكاملة   لتحقيق 
لل2030عام   وناقش المشاركون التحديات   .والسودان ولبنان ومصر العراق   التالية: بلدان ، خصصت كل منها 

ل دعم المؤسسات العامة والمجتمع المدني على وضع خطط التعافي المستدام  ب آثار الجائحة وس  التنموية الناتجة عن  
 التعثر الذي سببته الجائحة على المسار نحو أهداف التنمية المستدامة.وتنفيذها لمعالجة  

https://www.unescwa.org/ar/news/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%AF%D9%8B%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%AA%D9%8E%D8%AA%D9%8E%D8%A8%D9%91%D9%8F%D8%B9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/news/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%AF%D9%8B%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%AA%D9%8E%D8%AA%D9%8E%D8%A8%D9%91%D9%8F%D8%B9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/news/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%AF%D9%8B%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%AA%D9%8E%D8%AA%D9%8E%D8%A8%D9%91%D9%8F%D8%B9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9
https://urbanresiliencehub.org/wp-content/uploads/2021/03/Resilience-Diagnostic-Planning-Tool-Feb2021.pdf
https://www.unepfi.org/about/
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 التوصية )ب(

أ طر تمويل التنمية في البلدان والمنطقة  ألهداف التنمية المستدامة بما في ذلك  تطوير المنصة المخصصة  
نفيذية في هذا الملف الحاسم  العربية، وإتاحتها للدول األعضاء لتعظيم االستفادة من الجهود التي تبذلها األمانة الت

نجازات  اإللتحقيق التنمية المستدامة، ودعم الدول األعضاء في إنشاء وتطوير منصات وطنية مخصصة لمتابعة  
 .في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

 المتخذةاإلجراءات  

المرصد  سيما  الو  ،بوابة أهداف التنمية المستدامةتطوير ، تابعت اإلسكوا العمل على 2021خالل عام  
ير  في تطو  ةدول  15 ـالدعم الفني لكما قدمت اإلسكوا  واألدوات المتعلقة بهما.   العربي ألهداف التنمية المستدامة

ضمان  تدقيق في البيانات الوطنية ورفع الكفاءات والتدريب لوال  وطنية لرصد أهداف التنمية المستدامةال هامنصات
ممثال  لألجهزة    75ضمت ما يقارب اجتماع ثنائي   100أكثر من  ت في هذا اإلطاروقد عقداستدامة المنصات.  

الراعية لمؤشرات أهداف    األمم المختصة  مع وكاالت  ةافتراضي  دورة  26سكوا  الوطنية. كما نظمت اإل  اإلحصائية
بناء و   من مؤشرات التنمية المستدامةمؤشرا    50احتساب    لرفع الكفاءات في وممثلي الدول المستدامة  ةالتنمي

إلطار    إلكترونيا    دليال    أصدرت اإلسكوا كذلكو  .مؤشرات األقل إنتاجا  في المنطقة العربيةبشأن الالقدرات الوطنية  
 .العربية واإلنكليزية أهداف التنمية المستدامة والبيانات الوصفية باللغتين 

اإلو تطوير  كذلك  سكوا  تعكف  التنمية  لقضايانية  ولكتراإلبوابة  العلى  العربية   تمويل  المنطقة   ،  في 
أهداف  المستدامة،التي هي جزء من بوابة  خاللها التحليالت الكمية والنوعية التي تجريها  و  التنمية   تقدم من 
توفر البوابة نماذج محاكاة مختلفة لتشخيص قنوات التمويل المتاحة للمنطقة  وفي مختلف مسارات تمويل التنمية.  

تقدير الكلفة    من القرار  النماذج التفاعلية لتمكين صانعي  من  وتتضمن مجموعة    ، قليميعلى المستويين الوطني واإل
األدوات المكاسب   الوطنية. وتلتقط مجموعة أخرى من  أهداف التنمية  أن تتأتى  المرتبطة بتحقيق   التي يمكن 

لهدف  احتساب حجم ومتطلبات التمويل  من خالل    ، بين أهداف التنمية المستدامة المختلفة  مامن احتساب الروابط  
  7. وتستعرض اللجنة التنفيذية في إطار البند صعيد األهداف المرتبطة بهمعيّن والتقدم الذي يحدث تنفيذه على 

من جدول األعمال المؤقت الجتماعها الثامن التقدم المحرز في تطوير بوابة أهداف التنمية المستدامة، في مكّو نيها  
 اإلحصائي والتمويلي.

توفير  ل لمعرفة والتعلمامنصة   سكوااإل  روط في إطار بوابة اإلسكوا ألهداف التنمية المستدامة، توأيضا  
مواد بصرية  أدوات و، فضال  عن  من المنطقة والعالم  باللغتين العربية واإلنكليزية  للجميعمواد تعليمية وتدريبية  

لمجموعة الممارسين   ركنا  المنصة  تخصص و  تفاعلية. تسهيل  الستعراضات الوطنية الطوعية بهدف  لتفاعليا  
 لتجارب والخبرات والتعلم من األقران.ل  المستمر  تبادلال

 التوصية )ج(

تعزيز العمل على إنتاج المعرفة والبيانات والتحليالت بشأن أثر تغيُّر المناخ على الموارد المائية واألمن  
البلدان العربية، واالسترشاد بها القتراح التوصيات والبرامج والسياسات المناسبة للتكيُّف    الغذائي وس ب ل العيش في

http://arabsdggateway-ar.unescwa.org/
https://arabsdgmonitor-ar.unescwa.org/
https://arabsdgmonitor-ar.unescwa.org/
https://arabsdgmonitor-ar.unescwa.org/
https://arabsdgmonitor-ar.unescwa.org/
https://arabsdgmonitor-ar.unescwa.org/
https://arabsdgmonitor-ar.unescwa.org/
https://www.unescwa.org/ar/tools/sdg-metadata
https://arabsdgs.unescwa.org/ar
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والتخفيف من األثر على المستويين اإلقليمي والوطني، ومواصلة العمل على مبادرة التخفيف من عبء الديون  
 .2020في مقابل تمويل العمل المناخي التي أطلقتها اإلسكوا في كانون األول/ديسمبر  

 المتخذةاإلجراءات  

هذه التوصية  وتقدم األمانة   ،المركز العربي لسياسات تغيُّر المناخمن خالل تعمل اإلسكوا على تنفيذ 
ألنشطة المركز العربي لسياسات تغيُّر المناخ    وثيقة مخصصةالتنفيذية إلى اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثامن 

 من جدول األعمال المؤقت. 9في إطار البند    2021و  2020في عامي  

عبء الديون في مقابل تمويل العمل المناخيأما فيما يتعلق ب   فقد شكلت اإلسكوا  ،مبادرة التخفيف من 
أجل تفعيل مؤلفةلجنة استشارية ام الحالي خالل الع خبراء دوليين من     األول  هااجتماع ت  وعقد المبادرة  من 

  األداءالبحوث لوضع إطار إقليمي موحد لمؤشرات  اإلسكوا في االضطالع ب  . وتستمر2021آذار/مارس    14  في
في العمل المناخي المستدامةو الرئيسية المتصلة بالتقدم  المشاريع  ذات الصلة أهداف التنمية  أجل تقييم  ، من 

 عائدات الديون.  مالستخدا  ناسبةوالبرامج الم

هذه اآللية، تم اختياره كبلد نموذج الختباروبعد أن أبدى   دعمت اإلسكوا  و. هااألردن اهتماما  باعتماد 
وال وطني  تعاون الدولي في األردن إلوزارة التخطيط  عمل  حددت المشاريع والبرامج  في البلد ونشاء فريق 

المانحين،    ناسبةالم من  اللتمويل  التكيُّ  سيما  بالمياه.  فمشاريع  األول    المتعلقة  اجتماعه  الفريق   وعقد 
مسات األخيرة  لوضع الل  ، ويسرت اإلسكوا المناقشات2021في آب/أغسطس والثاني في تشرين الثاني/نوفمبر 

عن اهتمامهما    ومصر   تونس  أعربتو  .مؤشرات األداء الرئيسيةلمع تحديد إطار    لألردن   على اقتراح مبادلة الديون 
 .بهذا الخصوص  مناقشات مع السلطات المعنيةال  حاليا    جرى ت  و،  بهذه اآللية

 التوصية )د(

ض فئات سكانية كالنساء  تكثيف الجهود لتعزيز ن ظ م الحماية االجتماعية في ظّل   تفاقم البطالة والفقر وتعرُّ
كوفيد جائحة  المخاطر بسبب  من  المزيد  إلى  السن  وكبار  اإلعاقة   سيما   ، ال19-والشباب واألشخاص ذوي 

من خالل العمل على أدوات مكافحة الفقر ورصد اإلنفاق االجتماعي وتقييم السياسات على أ سس المساواة والعدالة  
رتها اإلسكوا، وغيرها من األدوات والبرامج المناسبةاالجتماعية ا  .لتي طو 

 المتخذةاإلجراءات  

تقييم "أداة    إعداد  استكملت اإلسكواعلى صعيد تقييم السياسات على أسس المساواة والعدالة االجتماعية،  
العدالة االجتماعية مبادئ  مع  العامة  والبرامج  السياسات  توافق  مدى  في  صيغتيها  "  الثغرات    الورقيةفي 

استعرضت س ب ل    ثم  ،2020كانون الثاني/ديسمبر    22طلقتها في اجتماع إقليمي رفيع المستوى في  أواإللكترونية، و
إقليمية في  عقدت ورشة  ف. 2021في عام  عمل إقليمية ووطنية   اتورشسلسلة  استخدامها عبر     15و  14عمل 
الوطنية إلطالق دراسة إقليمية حول سياسات األجور وحماية    اتورشالتلتها مجموعة من   2021نيسان/أبريل 

ورشة عمل مع دولة فلسطين لتعميم    اإلسكوا  العمال في المنطقة العربية عبر استعمال األداة المذكورة. كما عقدت
لتعميم استخدام   ا؛ وورشة عمل مع موريتاني2021تموز/يوليو    29اعية في  استخدام األداة في االستراتيجيات القط 

https://www.unescwa.org/ar/acccp
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9%D8%8C-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D8%AB%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
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السودان لتعميم استخدام   في؛ وورشة عمل 2021أيلول/سبتمبر   15في  19-األداة في سياسة التعافي من كوفيد
. كما استعرضت اإلسكوا أداة  2021ن األول/أكتوبر  يتشر 6و 5األداة في سياسة التمكين االقتصادي للمرأة في  

التقييم في ورشة عمل حول "قياس الالمساواة االجتماعية واالقتصادية وتطوير سياسات وبرامج اجتماعية تستند 
 .2021رين األول/أكتوبر  تش  13و  12مصر في    فيلى المساواة"  إ

الحماية االجتماعيةظ  مجال تعزيز ن   يوف نظمت اإلسكوا، بالشراكة مع مكتب منظمة العمل الدولية   ،م 
جتماعية،  الحماية اال  ألةاإلقليمي للدول العربية واليونيسف وفي إطار ائتالف األمم المتحدة اإلقليمي القائم على مس

  ن عن الحماية االجتماعيةيوالشؤون االجتماعية في الدول العربية المسؤول منتدى رفيع المستوى لوزراء العمل  
جائحة،  الما بعد فترة  هدف إلى تحديد أولويات سياسة الحماية االجتماعية ل،  2021نوفمبر  تشرين الثاني/ 30في  
االستجابة لها. وو األول/أكتوبر  21في    اجتماع فني تحضيري   المنتدى   سبق توجيه العمل لدعم  جمع    تشرين 

  الحماية االجتماعية في أربعة مجاالت  اتإجراءات سياسوناقش  في الدولالحماية االجتماعية   المسؤولين عن 
توفير الحق في الحماية االجتماعية للجميع من خالل أنظمة الحماية االجتماعية الشاملة    ، أوأ( التغطية)أساسية:  
تعزيز القدرة على تحمل أنظمة الحماية االجتماعية للصدمات   ، أوللصدماتب( االستجابة  )؛  إهمال أحدلعدم  

كوفيد)المستقبلية؛   جائحة  بعد  والمستدامة  والكافية  الشاملة  االجتماعية  الحماية  ألنظمة  التمويل  ؛  19-ج( 
 أكبر. ا  حدث تأثيروالتي تج الحماية االجتماعية المتكاملة والمنسقة  ن ه    ، أوالحوكمة د(و)

، نفذّت اإلسكوا بالتعاون مع هيئة 2021تشرين األول/أكتوبر    5أيلول/سبتمبر إلى   27وفي الفترة من  
قدرات اللجنة الفرعية    رفعاألمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وجامعة الدول العربية برنامجا  ل

الجنسين ب  المعنية بين  المستدامة  المساواة  التنمية  ت  وأهداف  والحماية  في  الرعاية  سياسات  وإصالح  طوير 
أعضاء    إلى، باإلضافة  البرنامج   االجتماعية لتمكين المرأة اقتصاديا  وتعزيز مشاركتها في سوق العمل. وشارك في

مكاتب اإلحصاء في الدول العربية ووزارات العمل والمؤسسات الوطنية المعنية   اللجنة الفرعية، ممثلون عن 
 بالحماية االجتماعية.

دول  "الحماية االجتماعية المستهدفة في الت اإلسكوا ورقة فنية حول  صدرأ،  2021وفي أيلول/سبتمبر 
أزمة كوفيد تقدم لمحة عامة عن برامج الحماية االجتماعية في بلدان عربية مختارة    ،"19-العربية قبل وأثناء 

وتناقش اإلصالحات األخيرة التي خضعت لها هذه البرامج، مع التركيز على مناهج تحديد الفئات السكانية الفقيرة  
 وأنظمة المعلومات اإلدارية المستخدمة إلدارة هذه البرامج.  معرضة للمخاطر،وال

داعمة الحتساب دليل الفقر    خالل العام تطوير  اإلسكوافاستكملت لحد من الفقر،  مجال اي أما ف ''أداة 
ى احتساب األدلّة الوطنية للفقر المتعدد األبعاد وتقييم البدائل المطروحة أمام صانعي  إلتهدف    األبعاد'' المتعدد

في    رن ب مبأسلولمكافحة الفقر السياسات  إلىوشفاف وتشاركي. وتساعد األداة  خصائص الفئات    التعرف 
المختلفة، كتحديد الطبقة الوسطى أو غيرها، ويمكن مواءمتها لتحديد الفقر الذي يطال مجموعة محدّدة    االجتماعية

اعية ورشة  ونظمت اإلسكوا بدعم من إدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتم  من السكان، مثل النساء.
المكاتب اإلحصائية الوطنية ووزارات الشؤون االجتماعية   عن  إقليمية هدفت إلى تعريف ممثلين  دون  عمل 

الحتساب نسب الفقر الوطنية وتقييم البدائل السياسية المتاحة لمكافحته، باستضافة    األداة  استخداموالتخطيط على  
كانون األول/ديسمبر    11إلى    9في عم ان، من ء على الفقر  لدراسات السياسات االجتماعية والقضاالمركز العربي  

(:  2021-2019لبنان )  ي"الفقر متعدد األبعاد فورقة حول  إلعداد  وعلى الصعيد الوطني، تم استخدام األداة    .2021
متعدد  الللحد من الفقر   تعمل اإلسكوا مع دولة فلسطين على وضع استراتيجية وطنيةو. واقع اليم وآفاق مبهمة"

https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19
https://mpi.unescwa.org/
https://mpi.unescwa.org/
https://www.unescwa.org/sites/default/files/news/docs/21-00601_-_multidimensional_poverty_in_lebanon-_policy_brief-ar.pdf
https://www.unescwa.org/sites/default/files/news/docs/21-00601_-_multidimensional_poverty_in_lebanon-_policy_brief-ar.pdf
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مناقشة  ل  2021  سبتمبر/أيلول  26و  25  فيمع األطراف الفلسطينية    ي العمل بعقد اجتماع تشاور  تواستهل  ،األبعاد
متعدد  الوطنية لخفض الفقر    استراتيجيةواحتياجات دولة فلسطين لوضع    ،أهم التحديات التنمويةوالوضع الراهن  

 والعمل جاٍر مع العراق ومصر في هذا المجال كذلك.  الزمة.الخطوات العملية الو  بعاداأل

 التوصية )ه(

المؤسسات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص للنهوض بقطاع   العالقات والتشبيك مع  مواصلة بناء 
 .األعمال الصغيرة ليكون أكثر مرونة لمواجهة الصدمات واألزمات ولخلق فرص عمل الئق للشباب العربي

 المتخذةاإلجراءات  

حصر  لالدول العربية،  في  بيئة ريادة األعمال وضع    دراسةسكوا للتكنولوجيا بقام مركز اإلخالل العام،  
هيئات  . وحددت الدراسة  جميع الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية وغير الحكومية الداعمة لرواد العمال

هيئات التسويق  و  هيئات الدعم المالي،و  اء القدرات،هيئات التدريب وبنو  هيئات الدعم الفني واإلرشاد،و  االبتكار،
عمل لتشبيك    اتورش  سلسلة زكونفذ المر.  في البلدان العربية قيد الدرس  والتشبيك، وهيئات التنظيم والتشريع

و األعمال الصغيرة هاواجهيالتحديات التي  مناقشة الهيئات المعنية   على المستوى الوطني   والمتوسطة  قطاع 
أيلول/سبتمبر   30،  2021آب/أغسطس    24  ،2021تموز/يوليو    27 ورشات عمل في أربع) األردن في كل من  

  17من    ة ورشات عمللسلس)  لبنان ، والسودان ، والجزائر و،  تونسو،  (2021تشرين األول/أكتوبر    12و،  2021
ويمكن االطالع في روابط االجتماعات على خارطة    .مصر، و(2021تشرين الثاني/نوفمبر   4آب/أغسطس إلى  

 بيئة األعمال لهذه البلدان.

  نتدى افتراضيّا  م  ،بالتعاون مع غرفة التجارة العالمية،  2021كانون األول/ديسمبر    9و  8في  وعقد المركز  
األلالقتصاد  ا  إقليميّ ريادة  إقليمية لتعزيز قطاع   ووضع في المنطقةعمال ، ركز على دعم بيئة  خارطة طريق 

 األعمال الصغيرة وجذب االستثمارات األجنبية.

  اإلسكوا بالشراكة مع منظمة العمل الدولية  ولدعم البلدان العربية في إيجاد فرص العمل الالئق، تعمل
هو دعم   األداةوالهدف الرئيسي من   .في البلدان العربيةوالمهارات  أداة الحتساب الطلب على العمل  تطوير   على

والثورة الصناعية    التطورات التكنولوجية في إطار  المطلوبة  في الوظائف والمهارات  اترللتغيُّ  ستعدادالدول لال
العمل في  عقدت اإلسكوا اجتماع خبراء افتراضيّا  بشأن  مراعاة الخصائص الوطنية. و  ، معالرابعة "مستقبل 

المهارات" مرصد  من  العربية: دليل  األول  21في    المنطقة  األداة.  2021 أكتوبر/تشرين     الستعراض نتائج 
حلل  يواقع المهارات في الدول العربية،   عن يصدر قريبا  تقرير إقليمي    عدادالنتائج إلهذه  استخدمت اإلسكوا  وقد  

تمت مناقشة  الوظائف المطلوبة بالثورة الصناعية الرابعة والعصر الجديد للتنمية االقتصادية. وارتباط و  هاارتباط 
 خبراء إقليميون ودوليون. ، ساهم فيه2021آب/أغسطس    10لتقرير في اجتماع خبراء ع قد في  األولية لمسودة  ال

"نحو  بعنوان  وموجز سياسات كما أعدت اإلسكوا، بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، تقريرا  إقليميا   
يتناول س ب ل تنمية القطاع الخاص وخلق فرص  ،  مسار منتج وشامل: استحداث فرص العمل في المنطقة العربية"

بلدان    ثمانيةالعمل، ودور االبتكارات في القطاع الخاص وتأثيرها على الطلب على العمالة في مجموعة من  
 .نها البياناتتوفرت ع  عربية

https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A-%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A-%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A-%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://www.unescwa.org/ar/node/39727
https://www.unescwa.org/ar/node/39727
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%A2%D9%A0%D9%A2%D9%A1
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%A2%D9%A0%D9%A2%D9%A1
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%A2%D9%A0%D9%A2%D9%A1
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87-%D9%88%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87-%D9%88%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A-%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A-%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A-%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A-%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A-%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://2go.iccwbo.org/icc-escwa-regional-economic-forum.html
https://2go.iccwbo.org/icc-escwa-regional-economic-forum.html
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/productive-inclusive-path-job-creation-arab-region-arabic.pdf
https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/productive-inclusive-path-job-creation-arab-region-arabic.pdf
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دفع  "دراسة بعنوان   2021  حزيران/يونيو  أصدرت اإلسكوا فيولدعم مشاركة المرأة في سوق العمل،  
تبحث في الدور الذي    ،المرأة إلى ريادة األعمال في المنطقة العربية: دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت"

، وذلك من خالل  الحاضر والمستقبلفي دعم رائدات األعمال  االتصاالت  و  تكنولوجيا المعلومات  ؤديهيمكن أن ت
 تناول المشهد األوسع لريادة األعمال ومستوى مشاركة المرأة في هذا المجال في المنطقة العربية والتحديات  

كما تنفذ اإلسكوا بالشراكة مع منظمة    على التصدي لهذه التحديات.  ال التي قد تساعدهب التي تواجهها، وتحديد الس  
   ، وتعمل في إطارهالعربية  بلدان شخاص ذوي االعاقة في سوق العمل في الاألالعمل الدولية مشروعا  إلدماج  

،  الوطنية المتعلقة بإدماج األشخاص ذوي اإلعاقة في سوق العمل   السياسات والتشريعات  فيالفجوات  على تحديد  
 هم.توظيفلوشركات القطاع الخاص  القطاع العام  مؤسسات    التي تواجههات  العوائق والعقباواستكشاف  

 التوصية )و(

أنشطة الوعي    االستمرار في  نشر  السياسات والممارسات اإلسرائيلية    بشأن الرصد والتحليل بهدف 
، خاصة  والشعب العربي السوري في الجوالن المحتلّ   وتداعياتها المباشرة والطويلة األمد على الشعب الفلسطيني

 . تلك السياسات التي تهدف إلى توطيد سيطرة إسرائيل على األرض الفلسطينية وإبقاء االقتصاد الفلسطيني تابعا  لها 

 ةالمتخذاإلجراءات  

حول االنعكاسات االقتصادية واالجتماعية    2021لعام    مذكرة األمين العاملإلسكوا    أعدت األمانة التنفيذية
لالحتالل اإلسرائيلي على األحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس  

قرار المجلس االقتصادي  عمال  ب،  (A/76/94-E/2021/73)  الشرقية، وللسكان العرب في الجوالن السوري المحتل
العامة    2020أيلول/سبتمبر    14المؤرخ    4/2021واالجتماعي   الجمعية  كانون   21المؤرخ    75/236وقرار 
  المجلس االقتصادي واالجتماعي والجمعية العامةوعرضت األمانة التنفيذية التقرير على    .2020األول/ديسمبر  

 على كافة الدول األعضاء.  وعممتهعن التقرير    كما أعدت ملخصا    ،لألمم المتحدة لمناقشته

للنساء والفتيات    االقتصادي و  االجتماعي  "الوضع  ا  بعنوان أصدرت اإلسكوا تقرير،  2021ضا  في عام أيو
عن هذا    2003العاشر منذ عام   الدوري   ر، وهو التقري"2020حزيران/يونيو    –  2018تموز/يوليو    الفلسطينيات:
المرأة    التقرير  وثق يوالموضوع.  الجنسين وتمكين  المساواة بين  وضع  دولة فلسطين تطّور    ستعرضيو  في 
وقد تم ظل االحتالل اإلسرائيلي.    فيالقطاعات القانونية والسياسية واإلنمائية واإلنسانية    في  المتصلة  التطورات

آذار/مارس    26-15) والستين للجنة وضع المرأة في األمم المتحدة  خامسةهامش الدورة الإطالق التقرير على 
 آذار/مارس.  18في حدث افتراضي جانبي ع قد بالشراكة مع وزارة شؤون المرأة في دولة فلسطين في  ،  (2021

في األرض    1967منذ عام    اإلسرائيليةالممارسات  ولمسح السياسات  ناقشت اإلسكوا مسودة دراسة تعدها  
،  القتصاد إسرائيل   تهتبعي سيما الو  ،الفلسطينية المحتلة وتداعياتها على االقتصاد الفلسطيني ومكوناته األساسية

 .2021تموز/يوليو    26  قد فيع   افتراضياجتماع  خالل  وذلك  

الجنسين  تحليل سريبشأن    تين، األولىفني  تين ورق كذلكاألمانة التنفيذية  أعدتو ع لقضايا المساواة بين 
  حول التفاوتات في االحتياجات والقدرات واستراتيجيات التصدي  2021هجوم أيار/مايو   بعد  معلوماتاللجمع 
؛  )أ رسل إلى وزارة شؤون المرأة في دولة فلسطين وقد كانت اإلسكوا أعدته بناء  على طلبها(   النساء والفتياتلدى  

https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://digitallibrary.un.org/record/3932266?ln=en
https://undocs.org/ar/E/RES/2021/4
https://undocs.org/ar/A/RES/75/236
https://undocs.org/ar/A/RES/75/236
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-2018-2020
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-2018-2020
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
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نمذجة    قترحت  هي دراسة و  ،المتعدد األبعاد في األرض الفلسطينية المحتلة  لفقردليل الالتنبؤ اآلني   الثانية بشأن و
  أثر أو  19-تقلّبات نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي أو الصدمات الخارجية مثل كوفيد االعتبار  فيتأخذ 

 االحتالل اإلسرائيلي.

 التوصية )ز(

امها في المساهمة لتحقيق أهداف التنمية  مواصلة حشد الموارد لصندوق اإلسكوا لدعم فلسطين، واستخد
وفك تبعيته   2030المستدامة ووضع إطار تنموي لدعم االقتصاد الفلسطيني في إطار خطة التنمية المستدامة لعام  

 .القتصاد اإلسرائيليل

 المتخذةاإلجراءات  

سكوا لدعم الشعب  اإل  مواردمنصة  "ليصبح    فلسطين   لدعم  اإلسكواصندوق    مفهوم  يذيةفالتن  األمانة  طورت
في    بماالفلسطيني"،  والمعرفية التي تساهم  معيارية وبحثية تساعد    تنفيذيسمح بحشد الموارد العينية  أنشطة 

طويلة األمد  الالمؤسسات الفلسطينية والجهات المعنية بالتنمية في تخطيط وتنفيذ سياسات وبرامج تحد من اآلثار  
 . التنمية المستدامة في األرض الفلسطينية المحتلة تدعم  اإلسرائيلية على الشعب الفلسطيني وللسياسات والممارسات  

األبدأت األمانة التنفيذية، و من  عدد  مع المؤسسات الفلسطينية المعنية، بتنفيذ   نشطة الممولة  بالتنسيق 
  2023-2020مية الوطنية  ، بما في ذلك مراجعة خطة التنواالجتماعي االقتصادي  نماءالعربي لإل الصندوق من  

وإعداد توصيات حول    ومقاصدها،  واالستراتيجيات القطاعية المرتبطة بها من منظور أهداف التنمية المستدامة
مجموعات العمل الوطنية لمتابعة  ل؛ وتحديد االحتياجات الفنية  2030  خطة عاممع  الوطنية  مواءمة خطة التنمية 

سكوا بتنفيذ أنشطة تهدف إلى رفع  بدأت اإل  ،. وفي السياق ذاتهدعم تنفيذهاو  أهداف التنمية المستدامة التقدم نحو
الخدمات   واقع تقديم  في ذلك تقييم  جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز قدرتهم على الوصول إليها، بما 

قدرة المؤسسات  سرائيلية على  األساسية للفلسطينيين في ظل االحتالل اإلسرائيلي وأثر السياسات والممارسات اإل
 الفلسطينية في هذا المجال، وذلك تحضيرا  لتطوير استراتيجية لتحسين الخدمات العامة.

 (حالتوصية )

تكثيف الجهود لدعم الدول األعضاء وتطوير قدراتها في عمليات تحضير االستعراضات الوطنية الطوعية  
 التنمية المستدامة.التشاركية مع أصحاب المصلحة، وفي متابعة تنفيذ أهداف  

 المتخذةاإلجراءات  

في   اإلسكوا  واصلت ورشجهودها  االستعراضات الوطنية الطوعية  اإلعمل  ال  اتتنظيم   قليمية حول 
في المنطقة العربية بالتعاون مع جامعة الدول العربية وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم المتحدة.  

آذار/مارس    10و 9وفي  تونس والعراق وقطر ومصر.    2021ستعراضاتها في عام وكانت الدول المعنية بتقديم ا
اإلسكوا2021 أحد، وعملية  التي ركزت على   الورشة اإلقليمية الرابعةوشركاؤها  ، عقدت  إهمال  عدم  مبدأ 

 .2030يانات خطة عام االستقرار، وب  انعداماالستعراض في سياق  

https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A4-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D8%8C-2021
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D8%8C-2021
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D8%8C-2021
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والممار   الممارسين  شبكة  ألعضاء  افتراضيا   تشاوريا   اجتماعا   اإلسكوا  نظمت  المعنية  كما  سات 
تحديد الموضوعات    هتمّ خالل  ،2021آب/أغسطس    16باالستعراضات الوطنية الطوعية في المنطقة العربية في 

 .2022عام في  ورشات العمل اإلقليمية    فيتناولها   الشبكة  ذات األولوية التي يرغب أعضاء

الورشة اإلقليمية الخامسة حول  اإلسكوا وشركاؤها  ، نظمت  2021تشرين األول/أكتوبر   21و 20وفي 
إلى االطالع على تجارب البلدان العربية التي  هدفت  التي  ،  االستعراضات الوطنية الطوعية في المنطقة العربية

دّ لتقديم استعراضاتها في عام   2021استعراضاتها في عام قدّمت   ،  2022وعلى العملية التحضيرية للبلدان التي ت ع 
مواضيع تعزيز التنسيق حول البيانات، واعتماد آليات  وهي األردن وجزر القمر وجيبوتي. كما تناولت الورشة  

 ر األجهزة العليا للرقابة في إعداد االستعراضات. وأدوات التقييم لرفع فعالية االستعراضات الوطنية الطوعية، ودو

اإلسكوا  أخرى، تعمل  ناحية  عام  كل  ومن  منذ  إدارة الشؤون االقتصادية  وب ،2018عام  مع  التعاون 
إلى اللغة  السنوي ترجمة "دليل إعداد االستعراضات الوطنية الطوعية"    على ،واالجتماعية في األمم المتحدة

 .أتاحته إلى الدول األعضاءو  2021 دليل عامترجمت    قدو  .العربية

إعداد التقارير الطوعية على المستوى المحلي، وليس فقط الوطني،  موضوع   علىحاليا   اإلسكوا   عملوت
 ، باعتماد نهج الشمول والمشاركة. مع األردن في صدد إعداد أول تقرير من هذا النوع في المنطقة العربية  وهي  

 (طالتوصية )

 لمخاطر واألزمات.تكثيف الجهود لدعم الدول األعضاء وتطوير قدراتها المؤسسية في مواجهة ا

 المتخذةاإلجراءات  

حول نهج الترابط    في السودان   وزارة التنمية االجتماعيةعقدت اإلسكوا ورشة عمل وطنية بالشراكة مع 
، في الخرطوم، ركزت على أهمية  2021  يونيو/حزيران   27و  26بين إدارة الكوارث والحماية االجتماعية، يومي  

المؤسسات الحكومية ذا دارة مخاطر الكوارث، وضرورة  إت الصلة ببرامج الحماية االجتماعية والتنسيق بين 
العمل على تطوير وسائل اإلنذار والتدخل المبكر والتقييم الدقيق لالحتياجات، وتعزيز برامج الوقاية والحماية  

 واالستجابة وربط الحماية االجتماعية بإدارة خطر الكوارث.

بتطوير برنامج لرفع القدرة على التخطيط في ظروف الهشاشة، وفقا  لنهج  سكوا،  قامت اإلوخالل العام،  
مرن ومراعي للنزاع يساهم في تحديد األولويات الظرفية بشكل دقيق، ويستثمر الموارد المحدودة بأسلوب يحقق  

ن الدول  أكبر من الفوائد المتنوعة. وعرضت اإلسكوا هذا البرنامج وناقشته، في مرحلة أولى، مع عدد م ا  قدر
، وذلك خالل  اليمن كالجمهورية العربية السورية والعراق والسودان ودولة فلسطين ولبنان وليبيا والعربية المعنية  

في   االستراتيجي و.  2021نيسان/أبريل    28ورشة افتراضية عقدتها  التخطيط  تكامل برنامج  التركيز على     تم 
القدرات المؤسسية  في ظروف الهشاشة  منهجية تقييم  ق ، الم  مع  ق عدة من  تكييفها من  والتي يتم  بل  بل اإلسكوا، 

لحاحا  والموارد األهم لسدّها. كما نفذت اإلسكوا، في مرحلة  إالمؤسسات العامة المعنية ذاتها لتعيين الثغرات األكثر  
  16- 13)ورشتي عمل افتراضيتين في  ثانية، برنامج التخطيط االستراتيجي ومنهجية التقييم المؤسسي في اليمن 

األول/ديسمبر   2  – تشرين الثاني/نوفمبر 29أيلول/سبتمبر و   23- 21)ورشة عمل في   والعراق  (2021كانون 

https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/276012021_VNR_Handbook_Arabic.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/276012021_VNR_Handbook_Arabic.pdf
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ن تامت  ، وفي إربيل(  2021أيلول/سبتمبر   في تطبيقات مختلفة من حيث طبيعة الهشاشة في كل حالة،    المنهجية  ح 
كما نفذت اإلسكوا ورشة عمل حول التقييم المؤسسي في مجال التخطيط  ولوية، ونطاقها المؤسساتي.  ونوع األ

 . 2021كانون األول/ديسمبر    15و  14في عم ان، في    ، وذلكدولة فلسطين ديوان الموظفين العام في  الوظيفي لصالح  

وتشاور على مستوى  ،  2021م  وفي عا تقييم  اإلسكوا عملية  أعضائها   الدول نموا  أقل  أطلقت   ،  من 
السودان والصومال وموريتانيا واليمن، سعت من خاللها، من جهة أولى، إلى تقديم فهم معمق للمسار الذي  أي 

المعني بأقل البلدان    إسطنبول  برنامج عملتنفيذ  سلكته عملية التنمية في هذه البلدان خالل العقد الماضي، في سياق  
. ومن جهة ثانية، هدفت اإلسكوا من خالل هذه العملية إلى بلورة تصور عربي مشترك  2020-2011نموا  للعقد  

حول األولويات االجتماعية واالقتصادية للعقد القادم في سبيل طرحها خالل مؤتمر األمم المتحدة الخامس المعني  
وتستعرض اللجنة تفاصيل العملية  .  2022عقد في الدوحة في شهر كانون الثاني/يناير  بأقل البلدان نموا ، الذي سي

 من جدول أعمال اجتماعها الثامن.  11التشاورية ونواة الرؤية المشتركة في إطار البند 

شامل ومتعدد القطاعات    صممت اإلسكواخالل األعوام الماضية،   آليات ومنصات حوارية لتأمين نهج 
في البلدان التي تعاني  لمعالجة قضايا الحوكمة، والتحديات االجتماعية واالقتصادية،    وتشاركي ومراعي للنزاع
أزمات.   أو  نزاعات  الحوارية إلى  ومن  والمنصات  اآلليات  هذه  أصحاب المصلحةهدفت   المحليين    تمكين 

خصيصا  لسياقاتهم الوطنية. و حلول وإصالحات مصممة   مستندة    نفذت اإلسكوا،  2021في عام  من صياغة 
  .وفقا  للسياق واالحتياجات الخاصة لكل بلد  مصممة خصيصا    ،إلى هذا النهج مشاريع حوار تقني في لبنان وليبيا

" لوضع  األساس  كانت  عديدة  دراسات  العام  خالل  لليبياوأصدرت  والعدالة  رؤية  االزدهار  دولة  نحو   :
. كما نتج عن الحوار في لبنان ورقتين، األولى أ طلقت في  2021ها في تشرين األول/أكتوبر  "، أطلقتوالمؤسسات 

قضية الحماية االجتماعيةتحت عنوان: " 2021آذار/مارس    23 خالصات أولية  : األزمة االجتماعية في لبنان 
في  ومقترحات للمعالجة الثاني/نوفمبر    12" والثانية  األزمة االقتصادية والمالية  ن "تحت عنوا  2021تشرين 

 ".والنقدية: خالصات أولية ومقترحات للمعالجة

بالشراكة مع إدارة  اإلسكوا  نظمت ،  2021شباط/فبراير    4كانون الثاني/نوفمبر إلى   26وفي الفترة من 
مان  ع البحرين وورشة تدريبية من أربع حلقات ضمت كل من   الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم المتحدة

أفضل للسياسات تنفيذا   أجل اتساق   وهدفت  ،  2030لخطة عام    والمغرب حول رفع القدرات المؤسساتية من 
 نية وفعاليتها في سياق الهشاشة واألزمات.النهوض بقدرات المؤسسات العامة الوط   في هادعمإلى  

----- 
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