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لمحة عن أنشطة التعاون الفني التي نفذتها اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا   وثيقةال  ههذ مد   ق  ت  
عام    )اإلسكوا( إطار  ،2021خالل  للتنمية في  المتحدة  األمم  وحساب  الفني  للتعاون  العادي    البرنامج 

 .من موارد من خارج الميزانيةو

ة  الدول األعضاء،    نجازات في دعماإلأهم  معلومات عن  الوثيقة    وتتضمن    من األنشطة  نماذج  علىمركز 
  ،العامة   السياسات  فيدعم اإلصالحات  ل  دراسات  نتج  ت  بحثية    مؤسسةالثالث ك  اإلسكوا  مهامبين  ظهر الترابط ت  

المشورة الفنية لصانعي القرارخبرة يقد وبيت   الدول األعضاء  توافق ال  يبني إقليمي  ومنتدى  ، م     إزاءبين 
 .معالجتهال  ب س  حول  وتحديات  من    ما تواجه

 .هابشأن تطوير  المقترحاتذة، وتقديم المنفَّ   يالفنعلم بأنشطة التعاون  الإلى أخذ    ةمدعو  واللجنة
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 ة ـمقدم 

الفني مع الدول األعضاء    لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( التعاون  ر  ب  ت ع  ت  -1
م المشورة  ، وبيت خبرة يقد العامة   السياسات  فيدعم اإلصالحات  ل  نتج دراسات  مؤسسة بحثية ت  ك مهامهافي صلب  

الدول األعضاء  ال يبنيإقليمي    ومنتدى  الفنية لصانعي القرار،   ل  ب  س  حول  تحديات ومن    ما تواجه إزاءتوافق بين 
المهامتأدية  ف .معالجتها هذه  لتعزيز التعاون الثنائي    مع صانعي القرار ا  ومباشر  ا  مكث ف يتطلب تواصال   كل  من 

 .ملموسة لتحويل المعرفة إلى إصالحات  تطوير القدرات  واإلقليمي، وتبادل الدروس المستفادة، و

ت المنفعة المباشرة  ، أصبح2019صالح اإلداري الذي تضطلع به األمانة التنفيذية منذ أواخر عام  ومع اإل -2
والبيانات    المعرفةت على تحويل  ، فانكبَّأولويات اإلسكوا   على رأسللدول األعضاء    األنشطةالتي تحققها    والعملية

( من جدول  6في إطار البند )وبشكل سهل وشبه آني.    صنع القرار   إلى أدوات عملية تستجيب الحتياجات   التي تنتجها
بالتعاون    الجتماعها الثامن، المؤقت  عمالاأل األدوات التي طورتها  هذه  من   تستعرض اللجنة التنفيذية بعضا  

 .شات بناء القدرات العديد من ورتطبيقها من خالل  عملية نشرها و  ، واستكملت مع ممثلي الدول

طلب الدول  وفقا  ل  األنشطةتصميم إذ تيس ر  ،  تنفيذ برنامج عمل اإلسكوالأساسية  لتعاون الفني أداة  ابرامج  و -3
لتحسين    ،تخطيط متكامل في الدعم الفني الذي تقد مه  اعتماد  على  اإلسكوا  تحرصو  .حتياجاتهاال تلبية  واألعضاء  

تحقيق    ل دعمب أحد س    أيضا    يشك ل التعاون الفني في اإلسكواو  .والمساءلة   الفعالية وزيادة األثر وتعزيز الشفافية
التعافي من تداعياتها التي يتطلب   19-، خاصة في ظل جائحة كوفيدوأهدافها  2030خطة التنمية المستدامة لعام  

أهداف  وجهة  نحو  على نحو  أفضل لتصويب المسار    بناء  إعادة  ، وعمال  دؤوبا    االقتصادية واالجتماعية المتشعبة
 التنمية المستدامة.

 ثالث فئات: خدمات استشارية لدعم البلدان   في عادة    خدمات التعاون الفني التي تقد مها اإلسكواتندرج   -4
؛  لبناء القدرات  رات تدريبيةودو  عمل  اتالسياسات العامة؛ وورشصياغة أو تطوير أو تنفيذ  في قضايا تتعلق ب

خارج    بتمويل  تطوير مشاريع أكبر  ل  نواة  تشك ل  ومشاريع ميدانية تجريبية في مجاالت تخصص اإلسكوا  من 
وقد تشمل خدمات التعاون أيضا  الجوالت الدراسية والزماالت، التي تتيح نقل  جهات مانحة.   تؤمنه  ،الميزانية

حالت دون تنفيذ جوالت    19-مال التعلم بشكل منهجي، ولكن جائحة كوفيدالمعرفة ما بين الدول مباشرة أو استك
 .2019أو زماالت منذ عام 

تقارير عن   ،خالل اجتماعات اللجان الفرعية التابعة لإلسكوابشكل دوري، وتعرض األمانة التنفيذية   -5
معها  األطراف جميع    تعريفل، التدخل تبحسب مجاالمفص لة  ،خدمات التعاون الفني الحكومية التي تتعامل 

التي    ،وباآللية المعتمدة لهذا الغرض. ومع تفشي الجائحةالتي يمكن أن تطلبها    التعاون الفني  بخدمات  اإلسكوا
القرن، ضاعفت   بداية  منذ  له  مثيل  ال  وتنموي ا   وإنساني ا   صحي ا   الدول    هاجهوداإلسكوا  شكلت تحديا    لدعم 

،  وخدمات فنية بما تقدمه من تدخالت    ولإلعالم،  عيدين االقتصادي واالجتماعيعلى الصاالستجابة للجائحة  في  
في الفترة    أكثر  في   2021خالل عام  لهذا الغرض، شاركت اإلسكوا  . و2021-2020وباألدوات التي طورتها 

اإللكتروني وفرص  ، مستفيدة  من سهولة التواصل  هيئات حكومية أو أممية أو أكاديميةمؤتمرا  من تنظيم    50من 
وفي الربع األخير من العام، أرسلت اإلسكوا بعثتين استشاريتين إلى الجمهورية العربية  .  المشاركة االفتراضية

العراق ودولة فلسطين   من  بعثات  واستقبلت ثالث  الفني الثنائية،  أنشطة التعاون  للبحث في  السورية وقطر 
 .الفترة المقبلة تكثيفا  لجهود التواصل المباشر هذه  وتأمل اإلسكوا بأن تشهد.  والصومال للغرض نفسه
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 برامج التعاون الفني في األمم المتحدةمصادر تمويل خلفية عن   -أوالا 

حساب األمم  والبرنامج العادي للتعاون الفني،    هي:  ،ثالثة رئيسية  التعاون الفني من مصادر  ل أنشطة  موَّ ت   -6
وعملها    ةهذه المصادر الثالث تحقيق التكامل بين تهدف اإلسكوا إلى  و.  المتحدة للتنمية، وموارد من خارج الميزانية

 ، التي تستخدمها أحيانا  أيضا  لبناء القدرات.ل من الميزانية العاديةالبحثي المموَّ 

، لتقديم  للجمعية العامة  (I)  58بموجب القرار    1946في عام أنشأت األمم المتحدة البرنامج العادي للتعاون   -7
الضطالع بأنشطة لبناء القدرات أو إطالق مشاريع ميدانية تجريبية  لو  ،فنية قصيرة أو متوسطة األجلخدمات  

واضحة المعالم، وتندرج ضمن واليات األمم المتحدة وعملها. أما حساب   تستجيب لطلبات وأولويات وطنية 
االت ذات األولوية في خطط األمم  لبناء قدرات الدول األعضاء النامية في المج  1997التنمية، فقد أ نشئ في عام 

ل الحساب من الميزانية العادية لألمم المتحدة، شأنه في ذلك شأن البرنامج العادي للتعاون  المتحدة للتنمية. وي موَّ 
هيئات تابعة لألمانة العامة لألمم المتحدة،    10في إطار الحساب مشاريٌع لبناء القدرات تضطلع بها   ذ  ت نفَّ و  الفني.
إلسكوا، كل واحدة على حدة أو باالشتراك في ما بينها. وهذه المشاريع غالبا  ما تكون كبيرة تستهدف أكثر  ومنها ا

الهيئات الم نفذة على أمانة الحساب، التي تدرس المقترحات وتختار منها من بلد أو منطقة من العالم، تقترحها 
ومنذ إنشاء الحساب، اضطلعت األمم المتحدة بأكثر    .دفةالمشاريع التي قد ت حدث األثر األكبر في البلدان المسته

 مليون دوالر.  252مشروعا  خصصت لها ما ال يقل عن   453من 

منها، ميزانيتها العادية    ا  اإلسكوا جزء  تشك ل  وعند الضرورة واإلمكان، تستكمل أمانة األمم المتحدة، التي -8
فة تتضمن كذلك أنشطة  ل ك  لالضطالع بمشاريع ميدانية م  مانحة،    لة من خارج الميزانية، من قبل جهات  ببرامج مموَّ 
 ودعما  فنيا .  بناء القدرات

تقتصر   -9 ال  تمويلها،  مصدر  كان  الفني، مهما  التعاون  خدمات  جدوى  لتقييم  ت ستخدم  التي   والمعايير 
األهداف التنموية العالمية  واألنشطة المطلوبة  المواءمة بين )أ( مدى   :على األثر المتوخى منها، بل تتضمن أيضا  

وانخراط الهيئات الطالبة في تنفيذه،    ،درجة الملكية الوطنية للنشاط بقاس  وت  ،النواتج والوطنية؛ )ب( مدى استدامة  
قدرات  واأل وطنيين ونقل التجارب وتوطين األدوات والنواتج  المدربين الثر مضاعف للتدخالت من خالل بناء 

هيئات األمم المتحدة  والمناهج؛  التعاون والتكامل في جهود التنفيذ وفي الموارد المستخدمة ما بين  )ج( مدى 
 المختلفة ووكاالت التنمية المتعددة األطراف والمنظمات غير الحكومية.

التي تردها من الدول  فني  التعاون ال  اتطلب  عند دراسةاليوم،    ويبقى المعيار األهم بالنسبة إلى اإلسكوا -10
  اإلمكانياتو  ،والقدرات التقنية  ،ثغرات في المعرفةالسد  يساهم في  بما والبناءة  االستجابة السريعة    هو  ،عضاءاأل
ذات أثر  ها إلى تدخالت وطنية  تالتي تنتجها اإلسكوا وترجم  والقدرة على تفعيل المعارف واألدواتالموارد،  و

 وتحقيق التنمية المستدامة.  19-وفيدمن جائحة ك  في جهودها للتعافيالدول األعضاء  ملموس في دعم

 2021خالل عام   مته اإلسكواالذي قدَّ لدعم الفنيعن انماذج   -ثانياا 

دون استثناء، لكن تداعياتها تفاوتت وفقا   بجميع بلدان العالم وكافة الفئات السكانية    19-طالت جائحة كوفيد -11
البلدان، ال سيما بين   الفوارق   الجائحة ضاعفتوقد لجاهزية كل دولة ومواردها وقدرتها على االستجابة.   بين 
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أفرزت  البلدان بين الفئات االجتماعية، وتحديدا  بين األغنياء والفقراء. وفي  بلدان الشمال والجنوب، والتفاوتات  
   م واألطر والسياسات.ظ  الن    في، وأظهرت اختالالت إضافية  جديدة  فوارق الوقت عينه الجائحة في  

المنطقة العربية، كشفت الجائحة واقع الهشاشة المؤسسية المتجذرة في عدد من البلدان وزادت حدته،    في -12
محدودية  محاوالت التصدي واالستجابة لتبعات الجائحة    وأبرزت  وذلك بمعزل عن طبيعة هذه الهشاشة ومسبباتها.

  ا  حروب   خاصة في البلدان التي تشهد  ادية،األزمة الصحية وتداعياتها االجتماعية واالقتصالقدرات في التعامل مع  
 .ونزاعات

التوصل إلى فهم   من أجل  تجديدا  للمعرفة وتطويرا  للمنهجيات واألدوات التعامل مع هذا الواقع  ب تطلَّ و -13
للتحديات والثغرات،  على  وأدق  الجائحة والبناء على نحو أفضل،  تقديم اقتراحات عملية تساعد   التعافي من 

قادرة  ال ية، وشفافالو  ةلاعدتتمتع بالفعالية والالتي    مسؤولةال مستدامة وال  مؤسساتيةالطر  األوضع   دعم  : )أ(من خالل
دعم جهود المؤسسات في قياس األثر وتتبع التعافي وتصويب   ؛ )ب(األزماتوللمخاطر    مالئمةعلى تقديم استجابة  

المسار نحو أهداف التنمية المستدامة من خالل إنتاج البيانات الموثوقة وتسهيل عمليات اإلبالغ؛ )ج( دعم استجابة  
بمبدأاقتصادية واجتماعية متكاملة   أحد"  تلتزم  إهمال  الرئيسية لبوصفه   "عدم   ؛  2030خطة عام  أحد المبادئ 

  ،دة التي بات الوصول إليها أهم من أي وقت مضى في ظل الجائحة الجدي  تالتكنولوجيا اعتماد ونشردعم  )د( 
 .والشباب  للنساء  سيما ال  ،األرياف  في  العيش لب س    لتحسين المستدامة    الطاقةونشر  

 ظروف الهشاشة دعم تعافي المؤسسات في  -ألف

وتوخت فيها  ،  "ظروف الهشاشةاالستراتيجي في   التخطيط "  منهجية  ، طورت اإلسكوا2021خالل عام   -14
ويتكامل هذا البرنامج    .في تحديد األولويات الظرفية بشكل دقيق بما يساهم   المختلفة  السياقاتالمرونة ومراعاة  

في تعيين   بحيث تساعدهاالعامة  مؤسسات  ال  لتكي فهااإلسكوا    التي أعدتها،  "تقييم القدرات المؤسسية منهجية"مع 
االستراتيجي ومنهجية التقييم    منهجية تر  ب  اخت  و.  لتداركها الالزمةلحاحا  والموارد  إالثغرات األكثر   التخطيط 

  ، ات ولوي واأل  مختلفة من حيث طبيعة الهشاشة  لسياقات  تكييفهااآلن  ويجري    ،عربيةالدول  ال د من في عد  المؤسسي
 .مهامها وتنفيذمسؤوليتها  طالع بضاالالمؤسسات المعنية على    مساعدةبهدف 

الدول على النحو    ورشات العمل لبناء قدراتو  من االجتماعات  ا  اإلسكوا عددنظمت  وفي هذا اإلطار،   -15
 :التالي

منهجية   )أ( إقليمية إلطالق  دون  االستراتيجي في  ورشة عمل  ، ع قدت  ةاشالهشظروف  التخطيط 
وشارك فيها ممثلو هيئات التخطيط من كل  من الجمهورية العربية السورية    2021نيسان/أبريل    28افتراضيًّا في  

 والعراق والسودان ودولة فلسطين ولبنان وليبيا واليمن؛

  ع قدت افتراضيًّا،  ظروف الهشاشةأولى لليمن حول التخطيط االستراتيجي في    وطنية ورشة عمل )ب(
 مسؤولي التخطيط على المستوى الوطني؛  واستهدفت  2021أيلول/سبتمبر    16لى  إ  13من 

لليمن وطنية  ورشة عمل   )ج( كانون األول/ديسمبر    9إلى    6  ع قدت من   حول الموضوع نفسه،ثانية 
 مسؤولي التخطيط على مستوى المحافظات؛  تستهدفوا  2021

https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B9%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B4%D8%A7%D8%B4%D8%A9-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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وطنية   )د( الدين لورشة عمل  المؤسسي في محافظتي صالح  منهجية التقييم  لعراق بشأن تطبيق 
 ؛2021أيلول/سبتمبر   23إلى    21واألنبار، ع قدت في إربيل، في العراق، من 

وطنية (ه) ل ب س  حول العراق والسودان ولبنان ومصر   شارك فيها ممثلون عن   أربع ورشات عمل 
كوفيد جائحة  من  المتكامل  في    19-التعافي  افتراضيًّا  المستدامة، ع قدت  التنمية  أهداف  كانون   15لتحقيق 

كانون األول/ديسمبر    17، و2021كانون الثاني/يناير    27، و2021كانون الثاني/يناير   19، و2020األول/ديسمبر  
 على الترتيب، بالتعاون مع إدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية؛  2020

مع إدارة األمم المتحدة  دون إقليمية للبحرين وع مان والمغرب ع قدت أيضا  بالتعاون ورشة عمل  )و(
وهدفت    2021شباط/فبراير  4إلى    2021كانون الثاني/يناير  26للشؤون االقتصادية واالجتماعية في الفترة من 

  2030فيذ خطة عام  القدرات والمتطلبات على مستوى الحوكمة لتحقيق االتساق في السياسات وتن مناقشةإلى 
 بشكل تكاملي.

،  التنمية مسار    تقييم  إلىمن خاللها  سعت  إقليمية    يةعملية تشاورأطلقت اإلسكوا  ،  2021أيضا  خالل عام  -16
إطار  في  ، وذلك  السودان والصومال وموريتانيا واليمن ، أي ااألقل نموًّ   عضاءاأل  دوللفي اخالل العقد الماضي،  

ا  إسطنبولبرنامج عمل تنفيذ  الذي اعتمدته األمم المتحدة في المؤتمر الرابع    ، 2020-2011للعقد    ألقل البلدان نموًّ
ا   .  (2011أيار/مايو    13إلى   9اسطنبول، تركيا، من )بشأن أقل البلدان نموًّ

ا والدول العربية المانحة  مساعدة  وهدفت هذه العملية إلى   -17 لى االستعداد للمؤتمر  ع الدول العربية األقل نموًّ
ا وتخللت عملية التقييم ورشات   .2022المزمع عقده في الدوحة في كانون الثاني/يناير   ،الخامس ألقل البلدان نموًّ

  لكل   من   فرصالديات وتحال، ونتج عنها تقرير وموجز سياسات يحلالن  2021عمل ثنائية ودون إقليمية خالل عام  
ا والدول والجهات المانحة في المنطقة العربية مزيد  هذا الموضوع بالتنفيذية    اللجنةوستعرض   .أقل البلدان نموًّ

 .الجتماعها الثامن   عمال المؤقتاألمن جدول    (11)من التفصيل في إطار البند 

العملية -18 هذه  والتشاور حول  تتكامل  التقييم  عملية  و  لب س    مع  المستدامة    تنفيذالتعافي  التنمية   أهداف 
اإلسكوا أيضا  خالل عام  التي نفذت، في البلدان المتأثرة بالنزاعات في المنطقة العربية على مستوى   ،2021ها 

  العراق والجمهورية العربية السورية و األردن في  أي    ،هالمتأثرة ب وأحاالت نزاع    التي تشهدالعربية  البلدان 
والمنظمة الدولية    جامعة الدول العربيةمع   في إطار مشروع مشترك  ،اليمن وليبيا ولبنان و  والسودان والصومال

، الذي تخللته ورشات عمل عديدة وخلص المشروع   لألمن البشري.  يللهجرة وصندوق األمم المتحدة االستئمان
السالم والتنمية و تعزيز جهوداقتراحات حول    إلى تقديم طوال العام مع ممثلي البلدان المعنية، االستجابة  بناء 

توطين أهداف التنمية المستدامة،  وبين المستويين المركزي والمحلي  المؤسسي  تنسيق  ال  تحسين من خالل  اإلنسانية  
 .19-التحديات، بما في ذلك جائحة كوفيدومواجهة  

في بناء   ،وطنيةالملكية  العي  ترا  ،بطريقة تشاركية التي توضع  التنموية  والخطط   تساهم االستراتيجياتو -19
تأمين االستقرار  في  تعزيز التماسك االجتماعي، و  عافي من األزمات من خاللتال  الرؤى، وفيتوحيد  التوافقات و
ولهذه الغاية، وضعت اإلسكوا آلية ومنصات   .النزاعوالخارجة من المعرضة للمخاطر  ات  بيئالفي    واالستدامة

تجاوز  معالجة قضايا الحوكمة وفي  لنزاع  لحاالت ا  ومتعدد القطاعات وتشاركي ومراع  حوارية لتأمين نهج شامل  
التحديات االجتماعية واالقتصادية، ولتمكين أصحاب المصلحة الوطنيين من وضع حلول وإصالحات مصممة  
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 حوار تقني  في تنفيذ مشاريع   ،التشاركيإلى هذا النهج   مستندة    ،شرعت اإلسكواو خصيصا  لسياقاتهم الوطنية.
 .واحتياجاته كل بلد  ظروفل بعد تكييفها  ،ليبيا واليمن ك  ،في عدد من البلدان التي تشهد نزاعات

في إطار مشروع الحوار االجتماعي واالقتصادي الليبي، الممول من خارج الميزانية، عقدت اإلسكوا  ف -20
عبر وسائل التواصل  ، ب ثت مباشرة  ا  ليبي   ا  مشارك  260جلسات حوارية حضرها أكثر من   مانيث  2021 خالل عام

من   وسجلت أكثر  والمشاركات  ،مشاهد ة  38,760االجتماعي  بالتعليقات  المشاهدين  تفاعل   . ونتجت  رافقها 
لمؤسسات  إجابة  مكتوبة من مواطنين ليبيين، وعن دراسات بشأن ا 850  نالتعن جلسات الحوار، وعن مسوح  

رؤية لليبيا: نحو دولة االزدهار والعدالة  " :رؤية لمستقبل البلد تحت عنوان تتضمن  والمجتمع واالقتصاد في ليبيا
 .2021"، أطلقتها اإلسكوا في كانون األول/أكتوبر  والمؤسسات 

  بشدةعصف بلبنان تالتي    االقتصادية واالجتماعيةزمة  حول األ ا  لبناني  ا  وطني  ا  حوارأيضا   نظمت اإلسكوا  و -21
  ةلسياسي األطياف امعظم من المشاركون في هذا الحوار    وأتى  .19-جائحة كوفيد  وتفاقمها  2019عام    منذ خريف
  يالهدف الرئيس   كان   .لهذه األطياف  صفة التمثيل الرسمي  همكون لتن  أدون  من    ة،اللبناني  ةواالجتماعي  ةواالقتصادي
اختيار    فيالقرار    التي تساعد صانعيجراءات  اإلو  حلولال  تتلمسقتراحات وتوصيات  ا  لىإالتوصل    هوللحوار  

  اتخالص   ن ، تشكالورقتان وقد صدر عن الحوار    .للخروج من األزمة  وصياغة السياسات المناسبة  المسارات
 . زمة االقتصادية والمالية والنقدية األو  ،ة االجتماعيةالحماي  تيحول قضيالحوار    للمناقشات التي درات أثناءمكثفة  

مخرجات وتوصيات مشروع اإلطار العربي المشترك لكفاءات الكوادر العليا في القطاع العام،  ب  عمال  و -22
  (Cornell University)ل  اتفاقية شراكة مع جامعة كورن   2021في عام اإلسكوا    وقعت،  2020في عام  طلق أ  الذي  
لدول العربية.  لالمؤسسات والمنظمات العامة  في  برامجها التدريبية الموجهة إلى القيادات  بعض    إتاحةبهدف  

  قديم هذه البرامج تلميسرين من فريق عملها   تدريبترجمة هذه البرامج إلى اللغة العربية ووتضطلع اإلسكوا ب
تدريب كوادر وموظفي  اإلنترنت ل  عبر لبرامج باللغة العربية، ا2022خالل عام    ،ستتاحو  .2021خالل عام  

 اإلدارات والمؤسسات العامة.

 دعم جهود تتبع التعافي وتصويب المسار نحو أهداف التنمية المستدامة  -باء

  ، 19-والقدرة على تتبع التعافي من جائحة كوفيد ،بالبياناتمتصلة المنطقة العربية ثالثة تحديات تواجه   -23
   هاتدفقهو تيسير  ، والثالث هاتوفر  هوجودة البيانات، والثاني  هواألول   :والتقدم نحو أهداف التنمية المستدامة

من جهة، والمنظومة    األنظمة اإلحصائية الوطنية  سائرعلى المستوى الوطني بين المكاتب اإلحصائية الوطنية و
 .لتتبع التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من جهة أخرى الدولية  

منصتها لتتبع  تطويرعبر    2021عام   خاللالدول العربية على مواجهة هذه التحديات  وقد دعمت اإلسكوا   -24
التنمية   وبالنسبة إلى أهدافوالتعافي من الجائحة.  المنعة التي قدمتها جميع دول العالم لدعم   الحزم التحفيزية

تتضمن ستة  التي    ،هداف التنمية المستدامةأل  العربية  بوابةال  أيضا  تطويرالمستدامة، استكملت اإلسكوا خالل العام  
وتعزز قدرتها على    عالية الجودةعم البلدان في إنتاج بيانات دتمنتجات إحصائية خاصة بأهداف التنمية المستدامة  
المستدامة واإلبالغ عنها أهداف التنمية  وهي: )أ(  رصد  المستدامة،  لوحة  ) المرصد العربي ألهداف التنمية 

تضمن أدوات مرئية لتمثيل البيانات على صعيد البلدان  تت،  معلومات دينامية وسهلة االستخدام وموجهة بالبيانا
مستودع للبيانات يتضمن مالمح البلدان من حيث أهداف  )  بوابة بيانات أهداف التنمية المستدامة  )ب(  ؛(والمنطقة

https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA
https://www.unescwa.org/ar/news/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A9
https://tracker.unescwa.org/
http://arabsdggateway-ar.unescwa.org/
https://arabsdgmonitor-ar.unescwa.org/
https://data.unescwa.org/content/85e05a1d-a6d5-45cd-b769-d15c30f72fe7
https://data.unescwa.org/content/85e05a1d-a6d5-45cd-b769-d15c30f72fe7
https://data.unescwa.org/content/85e05a1d-a6d5-45cd-b769-d15c30f72fe7
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المستد أحد")ج(  ؛ (امةالتنمية  إهمال  الجنسين لوحة معلومات سردية عن  )  "عدم   واإلعاقة والشباب    قضايا 
  ؛( 2022سيكتمل تطويرها في عام  ،  وكبار السن، توفر مقارنات بين البلدان ومعلومات عن القوانين والسياسات

ويعرض البيانات الوصفية الموح دة  )  الدليل اإللكتروني للبيانات الوصفية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة)د( 
العربية المراجع األساسية المتاحة باللغتين  جانب  المستدامة، إلى  التنمية  مؤشرات أهداف  مؤشر من    لكل 

واجهة دينامية تقدم إرشادات منهجية بشأن كل مؤشر  )  أداة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة(  ه)(؛  واإلنكليزية
يحفل بالمصادر المتصلة  )و  السجل العربي للتعدادات والمسوحات؛ و)و(  (من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة

بجميع التعدادات والمسوحات، ويتيح معلومات قابلة للمقارنة حول األنشطة التي نفذتها البلدان العربية في هذا  
من جدول   (7)وتستعرض اللجنة التنفيذية هذه المنصات بشكل مفصل في إطار البند  .(السنين الصدد على مر 

 جتماعها الثامن.ال  المؤقت  عمالاأل

  ،وطنية لرصد أهداف التنمية المستدامة ال  هافي تطوير منصات ةدول 15  ـالدعم الفني لقدمت اإلسكوا  و -25
 أكثر   لهذه الغايةت  وعقداستدامة المنصات. ضمان  ورفع الكفاءات والتدريب ل  ،تدقيق في البيانات الوطنيةوال
  ا  كما استخدمت اإلسكوا حزم الوطنية.   ممثال  لألجهزة اإلحصائية 75ضمت ما يقارب اجتماع ثنائي   100من  

وطنية  مقارنات بين المصادر ال  وأجرت،  جودتهإلجراء عمليات التحقق من صحة المحتوى و Stataإحصائية مثل  
زيادة توفر    علىكبير  أثر  ذلك الجهدوكان ل  .ذليل الفوارق ودعم توحيد البيانات على جميع المنصاتوالدولية لت
 .1  كما هو مبين في الشكل  2021خالل عام البيانات  

 2021بعد الدعم الفني من اإلسكوا،  التنمية المستدامة أهداف  زيادة المشاهدات في بيانات   -1 الشكل

 

الراعية لمؤشرات أهداف    األمم المختصة  مع وكاالت  ةفتراضياال  ات دورسلسلة من ال  36سكوا  نظمت اإلو -26
   من مؤشرات التنمية المستدامة مؤشرا    50  حساب   رفع الكفاءات فيبناء القدرات ول  وممثلي الدول  المستدامة  ةالتنمي
وهدفت سلسلة الندوات، التي امتدت من شهر آذار/مارس    .في المنطقة العربية  توافرا  مؤشرات األقل  ال  دعم إنتاجو

جمع وقياس ونشر البيانات المتعلقة بمؤشرات  واتساق  مزامنة  ضمان    ، إلى2021إلى كانون األول/ديسمبر    2021
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https://www.unescwa.org/ar/tools/sdg-metadata
https://datastudio.google.com/reporting/8f03d388-1ab8-4fd5-afdd-403b526fae8f/page/FW7
https://datastudio.google.com/reporting/70e13fb1-62f5-43d0-9717-f7a2d8c7ab79
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فية وطبيعة البيانات في قاعدة بيانات تحسين فهم البيانات الوصو ؛أهداف التنمية المستدامة بين منتجي البيانات
إلنتاج    الوطنية  تعزيز القدرات اإلحصائيةو  ؛أهداف التنمية المستدامة التابعة لشعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة

قابلة للمقارنة المو ؛واستخدام بيانات  بين  المعرفة ومناقشة التحديات الخاصة  و  نظمات؛تعزيز التنسيق   تبادل 
 .س مؤشرات أهداف التنمية المستدامةبكل بلد في قيا

لمؤشرات  راعية  ال  توكاالالبالتعاون مع  و،  خالل العام  لمعالجة مسألة تدفق البيانات، أنشأت اإلسكواو -27
المستدامة التنمية    هي) مؤشرا    77  ومنسقيها تغطيبيانات  ال، مصفوفة لمنتجي  التنمية  أداة مؤشرات أهداف 

أصدرت اإلسكوا  و  .الالزمةتحسين تدفق البيانات وإنشاء الشبكات الوطنية  ل، ووضعت مبادئ توجيهية  (المستدامة
على تحديث تشريعاتها من أجل تعزيز    هالتشجيع  العربية  دولدليل القانون العام لإلحصاءات الرسمية في ال  أيضا  

ونظمت اإلسكوا كذلك ثالث ورشات    تدفق البيانات.  تضمن   متطورة،العمل في مجال اإلحصاء بطريقة شفافة و
،  البيانات اإلحصائية وتبادل البيانات الوصفية في اإلبالغ عن مؤشرات أهداف التنمية المستدامة تدريبية حول 

 .2021رها في تشرين الثاني/نوفمبر  آخ

 قليمية حول االستعراضات الوطنية الطوعية  اإلعمل  التنظيم ورشات  جهودها في  أيضا   واصلت اإلسكوا  و -28
في المنطقة العربية بالتعاون مع جامعة الدول العربية وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم المتحدة.  

مبدأ عدم التي ركزت على    الورشة اإلقليمية الرابعةعقدت اإلسكوا وشركاؤها    ،2021آذار/مارس   10و 9في  ف
تشرين   21و  20وفي   .2030االستقرار، وبيانات خطة عام    ظروف عدمإهمال أحد، وعملية االستعراض في  

مية الخامسة حول االستعراضات الوطنية الطوعية  الورشة اإلقلي، نظمت اإلسكوا وشركاؤها  2021األول/أكتوبر  
  2021إلى االطالع على تجارب البلدان العربية التي قد مت استعراضاتها في عام ، التي هدفت  في المنطقة العربية

د  لتقديم استعراضاتها في عام   ، وهي األردن وجزر القمر وجيبوتي.  2022وعلى العملية التحضيرية للبلدان التي ت ع 
فعالية    كما لرفع  التقييم  وأدوات  آليات  واعتماد  البيانات،  حول  التنسيق  تعزيز  مواضيع  الورشة  تناولت 

 االستعراضات الوطنية الطوعية، ودور األجهزة العليا للرقابة في إعداد االستعراضات. 

 دعم استجابة اقتصادية واجتماعية متكاملة لضمان عدم إهمال أحد -جيم 

لدعم التخطيط ووضع السياسات االقتصادية  تطوير أدوات  ل جهودهااإلسكوا  كثفت ، 2021خالل عام   -29
وتحقيق التنمية المستدامة. وتطلع اللجنة على جزء من هذه    19-واالجتماعية المتكاملة للتعافي من جائحة كوفيد

تطوير    علىسكوا  اإلوركزت  ( من جدول األعمال المؤقت الجتماعها الثامن.  8( و)6األدوات في إطار البندين )
لصانع  القرار،    ينماذج التوازن العام القابل للحوسبة لالقتصاد الكلي، على منصة إلكترونية ذكية وتفاعلية تتيح 

على االقتصاد  آلثار الصدمات أو السياسات االقتصادية  آنية تنبؤات  حاسوب، إجراء  الأو   نقالهاتف الالمن على  
طورتها  تستند األداة على مصفوفات الحسابات االجتماعية الوطنية التي  . وسيناريوهات مختلفة باستخدام    الوطني

وعلى أحدث البيانات الوطنية المتاحة. وتتعاون اإلسكوا مع    ،بلدان عربية  10ألكثر من   2020اإلسكوا خالل عام  
ذج لعدد من البلدان العربية بناء  على طلبها، ومنها األردن والجمهورية  االجهات الوطنية المعنية في تطوير النم

اإلسكوا  وتجري  .  2021العربية السورية ودولة فلسطين واليمن، وقد أطلقت نموذج األردن في تشرين الثاني/نوفمبر  
  بشأن هذه المواضيع وقد نفذت ما ال يقل عن خمس ورشات وطنية  ،  بناء النماذج واستخدامها وتطويرها  تدريبات على

 . 2021حزيران/يونيو    30في    واجتماعا  رفيع المستوى ألدوات النمذجة االقتصادية للسياسة العامة وتأثيرها

https://datastudio.google.com/reporting/8f03d388-1ab8-4fd5-afdd-403b526fae8f/page/FW7
https://datastudio.google.com/reporting/8f03d388-1ab8-4fd5-afdd-403b526fae8f/page/FW7
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-3
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/%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://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://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B0%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7
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أثناء -30  دور المدن المحوري في التصدي لألزمات ومكافحة أثرها االقتصادي    ، 19-جائحة كوفيد  تبين، 
بالتعاون مع اللجان اإلقليمية التابعة لألمم المتحدة    ، اإلسكوا  ، تنفذوإقرارا  بهذا الدورعلى التنمية المحلية والوطنية.  

"بناء  حول    ا  اجية، مشروع ومع برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية وصندوق األمم المتحدة للمشاريع اإلنت
 مدينة    16يركز على تعزيز القدرات المحلية في  و  ،"19-حضرية خالل وبعد جائحة كوفيدال  المنعة االقتصادية

الممارسات العالمية الجيدة  العالم. ويهدف المشروع إلى توفير  المدن التي يشملهامن   المشروع    التي تساعد 
التي  أفضل للعوامل الرئيسية   وتحقيق فهم  ،منها  والتعافي   19-كوفيد  لجائحةتطوير وتنفيذ خطط االستجابة   على

وحكومات محلية أكثر قدرة  منعة الحضرية باإلضافة إلى الحلول التي تساهم في إنشاء مدن أكثر تحقق المنعة  
كوفيد مثل  الصدمات  تحمل  كل    19-على  في  العربية  المنطقة  المشروع في  اإلسكوا هذا  وتنفذ   وغيرها. 

 من اإلسكندرية )مصر( وبيروت )لبنان( ومدينة الكويت )الكويت(.

برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية  واإلسكوا مع اللجان اإلقليمية التابعة لألمم المتحدة    وتعاونت -31
المتحدة للمشاريع اإلنتاجي رصدا  ألفضل الممارسات العالمية  وضعفي  ة، وصندوق األمم  بشأن    كتيب يضم 

وبعد جائحة  االقتصادية الحضرية أثن  المنعةبناء    مشروع  تحت مظلة  االنتعاش االقتصادي والمالي المحلي اء 
. وشملت هذه الدراسة المدن المضمنة في المشروع بما فيها المدن العربية الثالث وهي اإلسكندرية  19-كوفيد

 وبيروت ومدينة الكويت باإلضافة إلى تحليل إقليمي للموضوع.

". وتحدد هذه  االقتصادية الحضرية المنعةأداة تشخيص وتخطيط لبناء  ساهمت اإلسكوا في تطوير "و -32
على فهم نقاط   المساعدةوتهدف إلى    ،االقتصادية الحضرية، وأبعادها ومؤشراتها ومقاييسها  المنعةداة مفهوم  األ

، وإلى  نعةمن منظور االنتعاش االقتصادي وبناء المفي المدن،  ترتيبات المؤسسية والتشغيلية  الالقوة والضعف في  
  تقييم الهيكل واألداء االقتصادي للمدن للحصول على فهم واضح للمكانة االقتصادية لكل مدينة. وتهدف األداة

واستراتيجيات التعافي لمعالجة الثغرات المحددة، وتسريع التعافي    إلى تحديد عملية لتصميم وتنفيذ خطط   أيضا  
الطويل.    المنعةوتحسين   المدى  تجريبي،  اإلسكوا    وتطبق على  األداة، بشكل  عربية  هذه  مدن  ثالث   في 

 على الشكل التالي:نظمت ورشات عمل وطنية قد  و  هي اإلسكندرية وبيروت ومدينة الكويت.

  أصحاب  رؤية  ووضع  بيروت  مدينة  في الحضرية  االقتصادية  المنعة تشخيصل  عمل  ورشة )أ(
  وضع  واستكمال  الحضري   االقتصادي   للتعافي  للتخطيط   ثانية  وورشة  (2021  مارسآذار/  29  ،)بيروت  المصلحة
 ؛(2021  األول/أكتوبر  تشرين  15  )بيروت،  الرؤية

  أصحاب  رؤية  ووضع  الكويت  مدينة  في  الحضرية  االقتصادية  المنعة  تشخيص  عمل  ورشة )ب(
  وضع  واستكمال  الحضري   االقتصادي   للتعافي  للتخطيط   ثانية  وورشة  (2021  أبريل/نيسان   15  ، الكويت)  المصلحة
 ؛(2021  الثاني/نوفمبر تشرين   8  )الكويت،  الرؤية

  أصحاب رؤية ووضع  اإلسكندرية  مدينة في  الحضرية االقتصادية المنعة تشخيص  عمل  ورشة )ج(
 (.2021  أيار/مايو  10  ،مصر  )اإلسكندرية،  المصلحة

إلى تقديم أداة التشخيص والتخطيط وكيفية توجيهها لتتالءم مع رؤية المدينة وخطة    الورشاتهدفت و -33
جمعها.   على البيانات الكمية والنوعية التي تم  التعافي فيها. كما هدفت إلى عرض نتائج تشخيص المدن، بناء  

يسل  وجرى  شامل  في نهج  المعنيين  والمسؤولين الحكوميين  المصلحة المحليين  الضوء  إشراك أصحاب   ط 

https://urbanresiliencehub.org/wp-content/uploads/2020/12/global-compendium-of-practices-covid-19.pdf
https://urbanresiliencehub.org/wp-content/uploads/2020/12/global-compendium-of-practices-covid-19.pdf
https://urbanresiliencehub.org/wp-content/uploads/2020/12/global-compendium-of-practices-covid-19.pdf
https://urbanresiliencehub.org/wp-content/uploads/2020/12/global-compendium-of-practices-covid-19.pdf
https://urbanresiliencehub.org/wp-content/uploads/2021/03/Resilience-Diagnostic-Planning-Tool-Feb2021.pdf
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%AA%D8%B4%D8%AE%D9%8A%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D9%88%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%AA%D8%B4%D8%AE%D9%8A%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D9%88%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%AA%D8%B4%D8%AE%D9%8A%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D9%88%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%AA%D8%B4%D8%AE%D9%8A%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D9%88%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%AA%D8%B4%D8%AE%D9%8A%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%AA%D8%B4%D8%AE%D9%8A%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%A9
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الجنسين في الرؤية والتخطيط   وتحديد    والمنعةلتحديد أهداف االنتعاش المحلي    ين المستخدم  على التوازن بين 
 التعافي.تحقيق  االقتصادية و  المنعةمجاالت التركيز الرئيسية لبناء 

ي أتى به  تتضاعف حتى اليوم، فالتفاؤل الذ  19-وال تزال اآلثار االقتصادية واالجتماعية لجائحة كوفيد -34
المساواة في الوصول    وعدمالمساواة في الحصول عليه بين البلدان الفقيرة والبلدان الغنية،    عدماللقاح تبد د في وجه  

المساواة في الوصول إلى الخدمات في ظل اإلغالقات، وفي االستفادة من اإلجراءات المستجيبة    وعدمإلى العالج،  
ما بين البلدان وفي داخلها، يصحبها ازدياد في   المساواة في المنطقة العربية  عدم  أوجه وتتفاقم كذلكللجائحة.  

جامعة الدول العربية، تعمل    من  فنيدعم   طلب  على  بناء  وولذلك،   معدالت فقر الدخل والفقر المتعدد األبعاد.
  على  يؤسسالعربية،   إعداد النسخة الثانية من تقرير الفقر المتعدد األبعاد في المنطقة  علىاإلسكوا وشركاؤها  

  بعد أن طو رت  ،2020أواخر عام   في  المجلس االجتماعي للجامعة هاعت مد  الذي  المنقح   األبعاد  المتعدد  الفقر دليل
ان ب  2021  تشرين األول/أكتوبر  27ورشة عمل في    عقدتهذا اإلطار،    في و  .األولى   نسخته  اإلسكوا   التعاون في عمَّ

 .  يةمع جامعة الدول العربية ومنظمات األمم المتحدة الشريكة لمناقشة فصول التقرير المختلفة والنتائج األول

والربط  أداة اإلسكوا الداعمة لحساب الفقر المتعدد األبعاد    لدعم الدول في تطبيق الدليل المنقح واستخدامو -35
إدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية  الحماية االجتماعية وبين   مع  مكافحة الفقر، عقدت اإلسكوا بالتعاون 

السياسات االجتماعية والقضاء على    لدراساتالعربي  ز  المركواالجتماعية ورشة عمل دون إقليمية استضافها 
لمكاتب اإلحصائية  واستفاد من الورشة ممثلون من ا.  2021كانون األول/ديسمبر   11إلى    9في عمَّان، من    الفقر

من األردن  والصومال  والعراق  والجزائر    الوطنية ووزارات الشؤون االجتماعية ووزارات التخطيط في كل  
وعلى الصعيد    موريتانيا.المملكة العربية السعودية وووالمغرب ومصر    وليبيا  ولبنان وقطر  ودولة فلسطين  

فلسطين ومصر على حساب الفقر المتعدد األبعاد، وستباشر العمل  تعمل اإلسكوا حاليًّا مع العراق ودولة  الوطني،  
وقد نظمت ورشة عمل تعريفية بمفهوم الفقر المتعدد   مع قطر والجمهورية العربية السورية في هذا المجال.

 .2021رق قياسه لصالح المملكة العربية السعودية في حزيران/يونيو  األبعاد وط  

الحملجهود   ودعما   -36 وضعت اإلسكوا إطارا  للتقييم السريع لبرامج الحماية   ،اية االجتماعيةتحسين ن ظ م 
على جميع    ه قابل للتطبيق ولكن  ،طلب دعم فني من صندوق المعونة الوطنية في األردن االجتماعية، انطلق من  

الدول الراغبة بذلك. ويساعد اإلطار في تقييم مدى فاعلية برامج الحماية االجتماعية في استهداف الفئات المحتاجة  
صندوق المعونة الوطنية األردني  مع  اإلسكوا اإلطار    ناقشت. ومباشر  للدعم واختيار من سيحصل على دعم نقدي 

لتحسين عملية   التقييم  نتائج حاليا  ، ويستخدم الصندوق  2021و  في ورشة عمل عقدتها في عمَّان، في تموز/يولي
 . 2021عمَّان، في تشرين الثاني/نوفمبر  في    النتائج األولية للعمل في ورشة عقدتها اإلسكوا  نوقشت، وقد  االستهداف

دراسة بشأن محددات    فأجرتتحسين المشاركة االقتصادية للمرأة،  على  الدعم  اإلسكوا   قد موفي لبنان، ت   -37
العمل الدولية ووزارتي الصحة   منظمة  األطفال في البلد، باالشتراك مع  رعاية  المشاركة وحالة قطاع  هذه 
المجاالت التشريعية والمؤسساتية   المحرز في  التقدم  على  الدراسة الضوء  ألقت  وقد  والشؤون االجتماعية. 

معالجتها لرفع مستويات مشاركة المرأة وتعزيز  والخدمات ية في العقدين الماضيين، وعلى الثغرات التي يتعين 
مع  ، نظمت اإلسكوا بالتعاون  2021قطاع الرعاية. وفي الفترة منذ تشرين األول/أكتوبر إلى كانون األول/ديسمبر  

م المتحدة للمرأة والبنك الدولي والجامعة اللبنانية  اللجنة الوطنية للمرأة اللبنانية ومنظمة العمل الدولية وهيئة األم
األميركية حوارا  وطنيا  بشأن عمل الرعاية غير المدفوع األجر، وسياسات وخدمات رعاية األطفال، جمع المعنيين  

، وإلى العمل  من القطاعين العام والخاص. ومن المتوقع أن يفضي الحوار إلى رؤية وطنية بشأن اقتصاد الرعاية
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وتستكمل اإلسكوا هذا الجهد    أمام المشاركة االقتصادية للمرأة في البلد.  العقباتالمستوى التشريعي أوال  لرفع    على
لقانون مكافحة التحرش الجنسي في مكان العمل    اللوائح التنفيذيةبدعم اللجنة الوطنية للمرأة اللبنانية على صياغة 

 االستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والفتاة.تنفيذ مدى تقييم  تنفيذه، وعلى  بإلسراع  ل

ورشة بناء قدرات   -38 وفي مجال مكافحة العنف ضد المرأة، قدمت اإلسكوا الدعم لع مان من خالل تنظيم 
في الشهر    ، كما عقدت ورشة عمل في الرباط 2021لمزودي الخدمات للناجيات من العنف في حزيران/يونيو  

وتقديم خدمات الرعاية للناجيات منه. وفي آذار/مارس    غربب كلفة العنف ضد المرأة في المل احتساب نفسه بشأن س  
اإلسكوا  2021 الوطني  ، نظمت  األسري  األمان  السعودية  لبرنامج  العربية  المملكة  قدرات  في  بناء   ورشة 
في دولة فلسطين، قدمت اإلسكوا الدعم إلجراء تقييم سريع ألثر  وإعادة تأهيل الناجيات من العنف األسري.    على

تشرين   26على المرأة والفتاة، وعلى عقد مؤتمر عالمي في    2021العدوان اإلسرائيلي على غزة في أيار/مايو 
اآلثار   2021الثاني/نوفمبر  أهداف التنمية المستدامة.  5ودعم تحقيق الهدف  للتعريف بهذه   وفي األردن،   من 

دعم المستمر للجنة الوطنية لشؤون المرأة، اضطلعت اإلسكوا بدراسة بشأن واقع الجهود المبذولة  الي إطار وف
لمكافحة العنف ضد المرأة، والخدمات المقدمة، ومدى توافر البيانات والمعلومات لحساب كلفة العنف األسري،  

حاليا  لالستفادة من النتائج، وعلى وضع  ، ويجري العمل مع اللجنة  2021الدراسة في آذار/مارس  وضع   ىوانته
 خطة عمل اللجنة للخمسة أعوام المقبلة.  

للشبكتين العالمية والمصرية للتأهيل المجتمعي لعقد  قدمت اإلسكوا الدعم    لتفعيل مبدأ عدم إهمال أحد،و -39
حوار إقليمي حول التأهيل المرتكز على المجتمع لألشخاص ذوي اإلعاقة. وعقد الحوار على مدى خمس حلقات  

االبتكارات واستحداث    مواضيع  ، تناولت2021كانون األول/ديسمبر    1تشرين الثاني/نوفمبر إلى    3من   في الفترة
ل الخروج من الفقر؛ والعمل على المستوى  ب ل العيش والعمل وس  ب غير نمطية؛ والرفاه المالي وس  رق عمل  ط  

الهويات   تقاطعية  القوة؛ ومراعاة  التأهيل؛ والوصول إلى العدالة واختالل توازن  ذلك إعادة  في   المحلي بما 
بمبدأ التأهيل المجتمعي لألشخاص ذوي    معرفة الالحوار    ق عمَّ في استراتيجية التأهيل المجتمعي/التنمية الدامجة. و

 ل تفعيله لدمجهم في المجتمع بشكل كامل.ب اإلعاقة وس  

تعمل اإلسكوا مع جامعة الدول العربية على صياغة مسودة قانون  ف،  ر السن افي ما يتعلق بملف كبأما  -40
صياغة االستراتيجية الوطنية  قدمت الدعم للبنان في كانت اإلسكوا قد . وعلى الصعيد الوطني،  ي عنى بقضاياهم
قد م  تو، وتعمل اآلن على صياغة خطة تنفيذية لها. 2021بريل نيسان/أالتي أ طلقت في    2030-2020  لكبار السن 
  بشأن كبار السن   الوطنيتين هما  يلعراق والجمهورية العربية السورية على صياغة استراتيجيتلكذلك    الدعماإلسكوا  

لجميع المعنيين. كما قدمت    تحضيرية، باستخدام المسوح ومجموعات التركيز واالجتماعات البطريقة تشاركية
  خطةمراجعة تنفيذ    حول  ةها الوطنيريراواليمن في صياغة تقوالمملكة العربية السعودية  اإلسكوا الدعم للمغرب  

 لشيخوخة.بشأن ا  الدولية  عمل مدريد

 الطاقة المستدامة والتكنولوجيا الجديدة   التعافي من خالل دعم  -دال

تسريع عملية التعافي  لاستخدام التكنولوجيا  ، واستمرارا  لجهود دعم الدول األعضاء في  2021خالل عام  -41
ضمن محوري الحوكمة  ، قدَّمت اإلسكوا خدمات فنية  تحقيق التنمية المستدامةمن الجائحة والعودة إلى مسار 

ل الرقمي، والتكنولوجيات الجديدة، وذلك إلالرقمية وا ات  تعزيز القدرات وتحديث البيئوعداد السياسات لتحو 
 التمكينية الوطنية.
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  وموريتانيا(  2021آب/أغسطس    –أبريل  /نيسان )عراق  لقدَّمت اإلسكوا الدعم الفني ل فعلى سبيل المثال، -42
   هما،عن واقع التنمية الرقمية في ين تحليليَّ  ين إعداد تقريرفي  (  2021آذار/مارس   –  2020)كانون األول/ديسمبر  

الجائحة،    وقد مت اإلسكوا    .للتنمية الرقمية في البلدين   برنامج وذلك في إطار اإلعداد لوضع ال سيما في ظل 
األول/ديسمبر  كانون  الفترة  طة  يخرسودة لم  2021في  موريتانيا، تغطي  للتحول الرقمي في  وطنية   طريق 

سورية إلعداد خريطة  الجمهورية العربية المع الهيئة العليا للبحث العلمي في   اإلسكوا وتتعاون .  2022-2026
مناقشتها خالل ورشة عمل وطنية عقدت في دمشق  وقد جرت  ،  على المعرفة  القائمطريق للتحول إلى االقتصاد  

 .2021كانون األول/ديسمبر    1في  

،  2021آب/أغسطس    17فلسطين في لدولة عمل في مجال التحول الرقمي،   يسكوا ورشتاإل قدتع و -43
ونظرا  ألهمية التحول الرقمي في الدول المتأثرة بالنزاعات، عقدت    .2021نيسان/ابريل   15و  14لصومال في  ول
سورية حول التحول إلى االقتصاد  الجمهورية العربية الكوا ورشة عمل في الهيئة العليا للبحث العلمي في  ساإل

حول  جلسة  ، ونظمت مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي في اليمن  2021نيسان/أبريل    5المبني على المعرفة في  
 .2021أيلول/سبتمبر    16التحول الرقمي والبيانات المفتوحة في  

البيئة التشريعية للتحول الرقمي، فتعاونت مع وزارة االقتصاد الرقمي    لتحسين سكوا الدعم الفني  اإل  وقد مت -44
عاون حاليا   ، وتت2021والريادة في األردن على إعداد األنظمة التنفيذية لقانون البيانات الشخصية في نيسان/أبريل  

لكترونية، ومع مصرف ليبيا المركزي إلعداد مسودة قانوني  مع الوزارة ذاتها على مراجعة قانون المعامالت اإل
 لكترونية.البيانات الشخصية والتجارة اإل

الدعم الفني لوزارة االقتصاد الرقمي    تقديم  سكوااإل  شملت أنشطةالتكنولوجيات الجديدة،    في محورأما  -45
، ولوزارة االتصاالت  2021األردن إلعداد استراتيجية وطنية للذكاء االصطناعي في آب/أغسطس    والريادة في

االصطناعي في شهر أيلولدولة  وتكنولوجيا المعلومات في     ،2021سبتمبر /فلسطين لمراجعة سياسة الذكاء 
 ويجري العمل حاليا  على إعداد االستراتيجية الوطنية لهذه التكنولوجيا.  

ورشة عمل حول سياسات سالسل الكتل  في المغرب  سكوا بالتعاون مع وكالة التنمية الرقمية  عقدت اإلو -46
فلسطين ورشة عمل حول    دولة  ، ونظمت مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في2021في نيسان/أبريل  

مع هيئة اإلعالم واالتصال في العراق    عقدت، و2021تشرين األول/أكتوبر   6ياسات الذكاء االصطناعي في س
والتحول الرقمي في   االصطناعي  الذكاء  حول  األول/أكتوبر    27ورشة عمل   ، وورشة عمل 2021تشرين 

 .  2021سمبر  كانون األول/دي  7مع وزارة المواصالت واالتصاالت في قطر حول البيانات الضخمة في  

من حيث مدى   للبلد  سكوا مع وكالة التنمية الرقمية في المغرب في تحليل اإلطار القانونيتتعاون اإلكما  -47
مع هيئة اإلعالم واالتصال في العراق القتراح اإلطار القانوني والتنظيمي  ومواءمته لتكنولوجيا سالسل الكتل،  

 إلنترنت األشياء خالل العام.

المبادرة اإلقليمية لنشر تطبيقات " إطار  فيالمستدامة والتكنولوجيات الخضراء، و أما في مجال الطاقة -48
من خارج الميزانية    ةالممول  ،"الطاقة المتجددة الصغيرة السعة في المناطق الريفية في المنطقة العربية )ريجند(

تنفيذ وتشغيل مشاريع ميدانية للطاقة المتجددة الصغيرة  تم  ،  2021إلى    2018 من   الفترة  في  اإلسكوا نفذتها  التيو
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  ،مواد تدريبية متنوعة بة للعمل الميداني ومنتجات معرفية مصاح    اإلسكوا   أعدتو.  تونس ولبنان و  األردن   السعة في
 .لبناء قدرات وتطوير مهارات رائدات األعمال الريفيات اللواتي يعملن في أنشطة مدرة للدخل  ورشات  تونظم

خالل العام  و، في إطار مبادرة "ريجند"  ا  ميداني  ا  مشروع  25 تنفذ  ، كانت اإلسكوا قد2021قبل عام  و -49
  ،شاريع تعاونيات وجمعيات . وتستفيد من تلك المةالبلدان الثالثمشاريع في  بخمسة  استكملت هذا العدد،  الحالي

  أنشطةوتشمل    .وبعض رواد األعمال الريفيين أيضا  ،  اتريفي  رائدات أعمالووكذلك مزارعات ومزارعون 
وضخإنشاء    المبادرة المياه  وتسخين  الكهرباء  شمسية لتوليد  طاقة  بالتنقيط   ها،أنظمة  ري    مربوطة بشبكات 

المزارع الحراري    ؛في  العزل  مشاكل  ومعالجة  والمياه  واإلنارة  الكهرباء  شبكات  وترميم  إصالح   وأعمال 
 بهدف تحسين كفاءة استخدام الطاقة.  في التعاونيات والجمعيات

  ةنشط على األ  ،شبابالنساء وال  من   معظمهم  ،من المناطق الريفيةمستفيد    500تدريب  وساهم المشروع في   -50
أجل تحسين    الطاقات المتجد دة الصغيرة الس عة   خداماستتعزيز  ترشيد استخدام الطاقة وو  ءدااألاإلنتاجية من 

د  خفض  خفض كلفة الكهرباء و  في  . وساهمت المشاريع والتدريباتفي التنمية المحلي ة االعتماد على الوقود المستور 
 وفي ما يلي بعض النتائج الكمية للمبادرة:  .تعزيز استدامة الطاقةو  ،والملو  ث

 في المائة أو إلغائها كليا ؛ 90تخفيض كلفة المازوت للمزارعين المستفيدين بنسبة   )أ(
 في المائة؛  80و  60تخفيض كلفة اإلنتاج لدى مربي  النحل ما بين   )ب(
 في المائة؛  92و  83رفع نسبة اإلنتاجية في التعاونيات بنسبة تتراوح بين   )ج(
 في المائة؛  67و  60زيادة عدد النساء العامالت في التعاونيات وفي المزارع بنسبة تتراوح بين   )د(
 في المائة.  900زيادة المدخول في التعاونيات بنسبة   (ه)

بعد  وال  -51 الزمنياإلستدامة المبادرة  طوراإلسكوا    نشرت،  للتمويل  طار  المعرفية التي   ها  تالمنتجات 
وهي تقوم حاليا بتجميع المواد التدريبية والمعرفية على منصة   واضطلعت بتدريبات مكثفة،  ،واسع  نطاق  على

معايير  ب  هاكفاالت للمعدات لضمان استمرارية عمل  اإلسكوا  أمنتوعلى الصعيد العملي،    .اإلسكوا للتعل م اإللكتروني 
توسيع نطاق المبادرة وتنفيذها في مواقع    محاولة مع مختلف الشركاء والمؤسسات ل اآلن الجودة العالية. وتعمل 

 .أخرى في المنطقة العربية

 2021عام المنفذة في  معلومات كميّة عن أنشطة التعاون الفني  -اا لثثا

طلب تعاون فني من الدول األعضاء أو من هيئات   150تلقت اإلسكوا ما ال يقل عن ،  2021خالل عام   -52
.  2020 بعام  مقارنة    في المائة 25في إطار البرنامج العادي للتعاون الفني، ما يمثل زيادة قدرها    أممية أو إقليمية

اإلسكوا في عام   انتشار الجائحة في البلدان العربية    تتبعل 2020وقد يعود ذلك إلى الجهود الحثيثة التي بذلتها 
وأدوات   وحلول  توصيات  وتقديم  واالجتماعية  االقتصادية  آثارها  والستجابة  لالوتحليل    فعالةالسريعة 

(E/ESCWA/EC.7/2020/3).  

، ال سيما التي تلقتها  2020وبعض طلبات عام   عمل على تنفيذ جزء من هذه الطلباتوما زالت اإلسكوا ت -53
بطبيعتها عمال  يستغرق أشهرا ، كإعداد االستراتيجيات ومراجعة  تتطلب  أو التي  من العام الماضي  في الربع األخير  

،  تنفيذ طلبات الدعم على االضطالع السياسات بطريقة تشاركية أو تنفيذ برامج متكاملة لبناء القدرات. وقد انطوى  

https://www.unescwa.org/sites/default/files/event/materials/2000517.pdf
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نشاطا ، يمكن تبويبها في نوعين أساسيين من األنشطة: الخدمات االستشارية    197عن   بما ال يقل  خالل العام الحالي، 
 .  (96)  وأنشطة بناء القدرات(  101)

 للتعاون الفني  من ميزانية البرنامج العاديلة مموَّ الستشارية  االخدمات ال -ألف

في إطار البرنامج    خدمة استشارية للدول األعضاء 101ما ال يقل عن  مت اإلسكوا  قدَّ،  2021في عام   -54
 (.2والشكل    1)الجدول    العادي للتعاون الفني

 2021عام    فيمة إلى الدول األعضاء  الخدمات االستشارية المقدَّ -1الجدول 

 المجال   

 

 

 

 

 

 المستفيد

ر  تغيُّ
المناخ  

واستدامة 
الموارد 
 الطبيعية

العدالة بين  
الجنسين  
والسكان  

 والتنمية الشاملة

زدهار اإل
االقتصادي  

 المشترك

اإلحصاءات 
ومجتمع 

المعلومات  
 والتكنولوجيا

تنسيق العمل  
على خطة 

 2030عام 
وأهداف 
التنمية  
 المستدامة

الحوكمة 
درء و

 النزاعات

وحدة 
االتصال 
 المجموع واإلعالم

 23 2   8 3 5 5 األردن

 4     1 3  البحرين

الجمهورية 
العربية 

 5    1 1  3 السورية

 11  2  4  4 1 دولة فلسطين

 8    2 2 4  السودان

 9  3 3 3    العراق

 2    2    قطر

 1       1 الكويت

 14 3   1 1 9  لبنان

 2      2  ليبيا

 7    1 2 4  مصر

 2    1  1  المغرب

 1    1    موريتانيا

المملكة العربية 
 3    2  1  السعودية

 4    2 1 1  اليمن

إقليمية  4     2 2  خدمات 

جامعة الدول  
 10    2 2 2 4 العربية

 113 6 5 3 33 15 38 14 المجموع

 يغطي أكثر من مجال واحد.: يفوق المجموع في الجدول عدد األنشطة اإلجمالي ألن بعضها  مالحظة
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 المجال  حسبب  االستشارية  الخدمات  توزيع -2 الشكل

 

 للتعاون الفني لة من ميزانية البرنامج العاديمموَّ الأنشطة بناء القدرات   -باء

ميزانية البرنامج   بتمويلبناء القدرات  نشاطا  ل  96  ما ال يقل عن مت اإلسكوا  ظَّ ن ،  2021خالل عام   -55 من 
 .(4و 3  ن والشكال  2)الجدول    العادي للتعاون الفني

 أنشطة بناء القدرات -2الجدول 

 المجال    

 

 

 

 

 المستفيد

العدالة بين  
الجنسين 

التنمية السكان وو
 الشاملة

االزدهار  
االقتصادي  
 المشترك

اإلحصاءات 
ومجتمع 

المعلومات  
 والتكنولوجيا

تنسيق العمل  
على خطة 

 2030عام  
وأهداف  
التنمية  

 المستدامة

الحوكمة 
ودرء  
 المجموع النزاعات

 7   1 3 3 األردن

 3   1 2  الجمهورية العربية السورية

 16 2 1 5  8 السودان

 3   1  2 الصومال

 8 1  6  1 العراق

 2     2 ع مان

سكان العدالة بين الجنسين وال
والتنمية الشاملة

33%

اإلحصاءات ومجتمع 
المعلومات والتكنولوجيا

29%

االزدهار االقتصادي 
المشترك

12%

أنشطة عابرة للقطاعات
12%

تغيُّر المناخ واستدامة 
الموارد الطبيعية

11%

وحدة االتصال واإلعالم
3%
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 المجال    

 

 

 

 

 المستفيد

العدالة بين  
الجنسين 

التنمية السكان وو
 الشاملة

االزدهار  
االقتصادي  
 المشترك

اإلحصاءات 
ومجتمع 

المعلومات  
 والتكنولوجيا

تنسيق العمل  
على خطة 

 2030عام  
وأهداف  
التنمية  

 المستدامة

الحوكمة 
ودرء  
 المجموع النزاعات

 8   3 2 3 دولة فلسطين

 2   1 1  قطر

 3 1 1   1 لبنان

 2     2 مصر

 4   3  1 المغرب

 3     3 المملكة العربية السعودية

 1     1 موريتانيا

 4 2  1  1 اليمن

 1     1 جامعة الدول العربية

 7 3  1 1 2 األنشطة دون اإلقليمية

 27  2 16 3 6 األنشطة اإلقليمية

 101 9 4 39 12 37 المجموع

 يفوق المجموع في الجدول عدد األنشطة اإلجمالي ألن بعضها يغطي أكثر من مجال واحد.: مالحظة

 المجالحسب  ب  أنشطة بناء القدراتتوزيع   -3الشكل 

 

39%

38%

11%

5%
5% 2%

اإلحصاءات ومجتمع المعلومات والتكنولوجيا

العدالة بين الجنسين والسكان والتنمية الشاملة

االزدهار االقتصادي المشترك

أنشطة عابرة للقطاعات

الحوكمة ودرء النزاعات

وأهداف التنمية المستدامة2030تنسيق العمل على خطة عام 
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 نطاق الجغرافيحسب البطة بناء القدرات  شتوزيع أن -4الشكل 

 

 حساب األمم المتحدة للتنمية من  لة  المموَّ   األنشطة  -جيم 

أكثر    ،حساب األمم المتحدة للتنميةمن    ا  مموال  ع ومشر 16في إطار   ،ت اإلسكواز  ج  ن  أ  ،  2021خالل عام  -56
 (.5  والشكل  3)الجدول    ا  نشاط   196 من 

 حساب التنمية   من  لة المموَّ نشطة  األ -3 الجدول

 النشاط  نوع العدد

 بعثات استشارية 39
 ورشات عمل تدريبية 75

 اجتماعات خبراء 16
 تدريبيةأدل ة   29
 دراسات/تقارير 18

 منصات/أدوات إلكترونية 16
 مسوح 3

 المجموع 196

 بحسب المجال حساب التنمية   من  لة المموَّ نشطة  توزيع األ -5الشكل 

 

62

28

6

ورشات عمل وطنية

ورشات عمل إقليمية

ورشات عمل دون إقليمية

االزدهار االقتصادي 
المشترك

38%

تغيُّر المناخ واستدامة 
الموارد الطبيعية

18%

اإلحصاءات ومجتمع 
المعلومات والتكنولوجيا

18%

العدالة بين الجنسين 
والسكان والتنمية الشاملة

13%

امركز اإلسكوا للتكنولوجي
10%

الحوكمة ودرء النزاعات
3%
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 خارج الميزانية من  لة  المموَّ   األنشطة  -دال

  4)الجدول   نشاطا    201ما ال يقل عن و  الميزانية  خارج من   ا  ع ومشر  18اإلسكوا    نفذت  2021خالل عام  -57
 .(6والشكل  

 خارج الميزانية   من  لة المموَّ أنشطة اإلسكوا   -4 الجدول

 العدد 

 33 ورشات عمل تدريبية

 95 اجتماعات خبراء

 8 أدل ة تدريبية

 65 مطبوعات 

 201 المجموع

لة من خارج الميزانية بحسب   -6الشكل   البرامج الفرعية توزيع األنشطة المموَّ

 

----- 

40%

27%

13%

13%

7%

تغيُّر المناخ واستدامة الموارد الطبيعية

العدالة بين الجنسين والسكان والتنمية الشاملة

االزدهار االقتصادي المشترك

الحوكمة ودرء النزاعات

اإلحصاءات ومجتمع المعلومات والتكنولوجيا
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