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 اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا (اإلسكوا)

               لجنة التنفیذیة  ال
               االجتماع السابع

   20  20             األول/دیسمبر      كانون     21                اجتماع افتراضي، 
 من جدول األعمال المؤقت 3البند 

 ةسادسال دورتھا االستثنائیة في اللجنة عن الصادرة التوصیات تنفیذ

 موجـز

ّ   عم انفي  ةسادسال دورتھا االستثنائیةت اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا (اإلسكوا)  َ د   َ ق   َ ع   في  ، 
ھ إلى          َّ ما ھو موج   مجموعة من التوصیات، منھافي ختامھا  اعتمدتو ،2019 دیسمبر/كانون األول 22و 21
ھ إلى األمانة التنفیذیة. وتستعرض ھذه الوثیقة اإلجراءات التي اتخذتھا                       َّ األعضاء ومنھا ما ھو موج   دولال

 .ھة إلیھا              َّ التوصیات الموج   تنفیذاألمانة التنفیذیة ل

 .بھذا الشأن وإبداء الرأي   ِّ فذ    ُ ن   اعلم بمالأخذ إلى  مدعوةالتنفیذیة واللجنة 
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 التوصیات الصادرة عن اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا (اإلسكوا) في دورتھا االستثنائیة السادسة
 لتنفیذھا واإلجراءات المتخذة إلى األمانة التنفیذیة ھة     َّ الموج  

 التوصیة (أ)

إعداد التقاریر الفنیة حول التطورات اإلقلیمیة والعالمیة في مجال تمویل التنمیة، وتحلیل تداعیاتھا  مواصلة
اإلقلیمیة، وتحویل نتائجھا إلى أوراق سیاساتیة مختصرة، مع أھمیة إلقاء الضوء على بعض جوانب الخصوصیة 

 .في المنطقة بشأن تمویل التنمیة مثل دور المؤسسات الوقفیة

 المتخذةات جراءاإل

ً      ً  واقعا  جدیدا  و 19-جائحة كوفید فرضت خاصة فیما یتعلق  والمنطقة في العالم غیر مسبوقة تحدیات     
 إقلیمیةاستجابة " لـ تقدیم مقترح عملت األمانة التنفیذیة على . ومنذ شھر شباط/فبرایر،بموضوع تمویل التنمیة

 والمالیة االقتصادیة العامة السیاسات في توصیات طرح ،العربیة البلدانعلى  "الوباء تداعیاتللتخفیف من  طارئة
 ،وراق القطاعیةاألالعدید من عملت األمانة التنفیذیة على  . وبعد المقترح العام،واإلقلیميالمستویین الوطني  على

في المنطقة  على قنوات التمویل المختلفة للجائحة، وأثر الجائحة على المنطقة العربیة التكلفة االقتصادیة  ّ   حل لت 
ل                             ُّ ، والتحویالت، والقدرة على تحم  واق رأس المالأسو، االستثمار األجنبي المباشرالتجارة و ھا، بما فیالعربیة

شرائح السكان على ، واألمن الغذائيانعدام والفقر كما حللت اإلسكوا أثر الجائحة على  .ز المالي             ّ الدیون، والحی  
ً ال   ب           ُ ، واقترحت س  المختلفة مھد ھذا العمل التحلیلي الطریق لألمین العام لألمم المتحدة  للتخفیف من اآلثار. وقد  ُ
التوصیات على المنطقة العربیة وطرح مجموعة متكاملة من  أثر الجائحةشاملة لمعالجة ورقة سیاساتیة لتكریس 

والمنطقة العربیة: فرصة إلعادة البناء  19-كوفید"، تحت عنوان: التدابیر إلعادة بناء اقتصادات شاملة ومرنةو
 ."أفضل على نحو

   ّ ً                جلی ا ، وتصدرت آثارھا  ألجندة األمم المتحدة لتمویل التنمیة  ٍ ر     ّ مغی       ٍ عامل  دور الجائحة كوخالل العام، أصبح 
وشاركت األمانة التنفیذیة في ھذه  ، العالمیة واإلقلیمیة منھا.فنیةالمداوالت في جمیع الالمطروحة الئحة القضایا 

السیاسة العامة للمنطقة العربیة في سیاق االجتماع الوزاري لتمویل أولویات " ـلقائمة خیارات    ّ   وأعد ت  ،المداوالت
أیلول/سبتمبر ضمن فعالیات الجمعیة العامة لألمم المتحدة، وأرسلتھا إلى جمیع الوفود  8التنمیة" الذي عقد في 

 .العربیة المشاركة في االجتماع

على تمویل التنمیة في  19-مبذولة لدرء آثار جائحة كوفیدوبالموازاة مع الجھود االستثنائیة ال
 2020العربیة، تابعت اإلسكوا العمل على ھذا الملف البالغ األھمیة ضمن برنامجھا العادي. وخالل عام  المنطقة

تقاریر تشخیصیة تحلل األطر الوطنیة لتمویل التنمیة والثغرات باعتماد مقاربة شاملة تطویر على  تعمل
)Integrated National Diagnostics and Financing Frameworks – INDAFFs(.   تفصیلیا        ً تحلیال   التقاریر  ُ م    ِّ قد     ُ وت ً         

فة                        َّ التنمیة المستدامة المكی   مقاصدألدوات التمویل والقنوات والوسائل غیر المالیة المتاحة لدعم تنفیذ أھداف و
ً وطنیا   . كما تمویل أھداف التنمیة المستدامةبشأن لوحة معلومات ل على شك التنفیذ لتكالیف          ٍ ر تقدیرات     ّ توف  و ،     

فجوات والفرص لل      ٍ تقدیر  و ،2030حتى عام  التمویل من الحتیاجاتا لتقدیرعملیات محاكاة نتائج  تتضمن التقاریر
                                                                     ً                   بطاقة أداء تمویل التنمیة في المنطقة العربیة التي أطلقتھا اإلسكوا سابقا  وتعمل على تحدیثھا باالستناد إلى الضائعة 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/20-00114_rer_mitigatingimpact_covid-19_ar_apr8.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/20-00114_rer_mitigatingimpact_covid-19_ar_apr8.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/20-00114_rer_mitigatingimpact_covid-19_ar_apr8.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/20-00114_rer_mitigatingimpact_covid-19_ar_apr8.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ar-escwa-covid-19-economic-cost-arab-region.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ar-escwa-covid-19-economic-cost-arab-region.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/20-00152-ar_impact-covid-19-trade-investment.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/20-00152-ar_impact-covid-19-trade-investment.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/20-00152-ar_impact-covid-19-trade-investment.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/20-00152-ar_impact-covid-19-trade-investment.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/20-00152-ar_impact-covid-19-trade-investment.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/20-00152-ar_impact-covid-19-trade-investment.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/20-00189_pb8_ar_may14_mod_web.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/20-00189_pb8_ar_may14_mod_web.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ar_20-00124_covid-19_poverty.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ar_20-00124_covid-19_poverty.pdf
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%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%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%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%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%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%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%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%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/sg_policy_brief_covid-19_and_arab_states_arabic_version_july_2020.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/sg_policy_brief_covid-19_and_arab_states_arabic_version_july_2020.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/sg_policy_brief_covid-19_and_arab_states_arabic_version_july_2020.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/sg_policy_brief_covid-19_and_arab_states_arabic_version_july_2020.pdf
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 )SWOT(لنقاط القوة والضعف والفرص والتھدیدات        ً تحدیدا   تقاریر الوطنیة التشخیصیةكما تقدم ال باستمرار.
 .برنامج عمل إصالحيأساسھا تحدید ة یتم على       ّ ر فرضی          ّ ، ما یوف  في البلدالمرتبطة بخصوصیات المشھد التمویلي 

 التشخیصاتھذه  الستكمالالتنمیة لتمویل مخصصة منصة إلكترونیة تطویر وتعمل األمانة التنفیذیة على 
ّ                  لصانعي القرار بشكل میس ر یسھ ل اتخاذ القرارات النتائج تھدف إلى إتاحة خالصة إحصائیة وتحلیلیة وعرض       ّ                      

                 ّ  المبنیة على األدل ة.

 (ب)التوصیة 

م الحمایة االجتماعیة، مع أھمیة اإلبقاء على المقاربة  ُ ظ                                              ُ االستمرار في تقییم إصالحات العناصر المختلفة لن  
 .م ُ ظ                  ُ الشاملة لھذه الن  

 المتخذةاإلجراءات 

ُ        ، بتوصیة من لجنة التنمیة االجتماعیة التابعة لھا في دورتھا الثانیة عشرة، التي ع قدت في أنشأت اإلسكوا                                                                             
 االجتماعیةالحمایة م  ُ ظ        ُ إصالح ن   قضایا لمتابعةفریق خبراء حكومي ، 2019 تشرین األول/أكتوبر 9و 8بیروت في 

اجتماعین إقلیمیین  األمانة التنفیذیةمت                           َّ العربیة. وفي ھذا اإلطار، نظ   الدول ما بین في ھذا المجال ولتبادل الخبرات
ناقش و. 2020تشرین الثاني/نوفمبر  2والثاني في  2020نیسان/أبریل  22، األول في فریق الخبراءافتراضیین ل

تداعیات لسیاسات االستجابة ل مع المكتب اإلقلیمي لمنظمة العمل الدولیة، بالتعاون  َ م                      ُ ِّ االجتماع األول، الذي ن ظ   
ضین  َّ ر   َ ع          ُ سكان الم  وجھود الدول العربیة لتوفیر الحمایة االجتماعیة لل 19-جائحة كوفیدلاالقتصادیة واالجتماعیة 

 حزمالوالحمایة االجتماعیة والسیاسات االقتصادیة  سیاساتتشمل  تفاعلیة أداة رت  َّ طو  قد  اإلسكواكانت و .للخطر
. وقد عرضت اإلسكوا لمواجھة الجائحة العالم غالبیة دول عنھا أعلنت التياالقتصادیة واالجتماعیة  التحفیزیة

 العربیة في ھذا االجتماع.ھذه األداة ونتائجھا على الدول 

 متعدد األبعادالالحتساب الفقر صممتھا اإلسكوا أخرى أداة عملیة ، فاستعرض للفریق أما االجتماع الثاني
تأخذ باالعتبار مبادئ العدالة االجتماعیة، وباألخص  ،تھاستراتیجیات لمناھض وضعمساعدة الدول العربیة على و

 المساواة والحمایة االجتماعیة.

 لتقییماألمانة التنفیذیة  جھود إطار فيبإصالح الحمایة االجتماعیة  المعنيعمل فریق الخبراء  درجوان
ولتبني  ،19-التي سببتھا جائحة كوفید الصدمات إلىالبلدان العربیة  فياالجتماعیة  الحمایة م ُ ظ   ُ ن   استجابة مدى

 .الفقر لمكافحة استخدامھا یمكن التي األدوات إحدى باعتبارھامقاربة شاملة للحمایة االجتماعیة 

قص في سیاسات واالفجوات والن وتحلیل تحدیدأداة تھدف إلى  بتصمیم     ً حالیا   األمانة التنفیذیةكما تقوم 
تقترح س ،                    ً               ة االجتماعیة. وانطالقا  من ھذا التقییمذات أولویة من حیث استجابتھا لمبادئ العدال الدول العربیة تعتبرھا

التدخالت األساسیة واإلصالحات الالزمة لسد الثغرات وتصویب عملیات صیاغة األمانة التنفیذیة لإلسكوا 
 االجتماعیة بشكل خاص مثل سیاسات الفقر والحمایة االجتماعیة. السیاسات
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 التوصیة (ج)

تكثیف الجھود المعیاریة في الرصد والتحلیل بھدف نشر الوعي عن السیاسات والممارسات اإلسرائیلیة 
د سیطرة وتداعیاتھا المباشرة والطویلة األمد على الشعب الفلسطیني، خاصة تلك السیاسات التي تھدف إلى توطی

 .                                                          ً    إسرائیل على األرض الفلسطینیة وإبقاء االقتصاد الفلسطیني تابعا  لھا

 المتخذةاإلجراءات 

مذكرة األمین العام حول االنعكاسات االقتصادیة واالجتماعیة لالحتالل  لإلسكوا التنفیذیة األمانة ت   َّ أعد  
الفلسطینیة المحتلة، بما فیھا القدس الشرقیة، اإلسرائیلي على األحوال المعیشیة للشعب الفلسطیني في األرض 

        ً                       ، تنفیذا  لقرار المجلس االقتصادي )A/75/86-E/2020/62( وللسكان العرب في الجوالن السوري المحتل
على المجلس  مذكرةال التنفیذیة األمانة ت َ ض   َ ر    َ وع  . 74/243 الجمعیة العامةوقرار  29/2019واالجتماعي 

المجلس االقتصادي واالجتماعي                 َّ . وإثر ذلك، أقر  المناقشتھاالقتصادي واالجتماعي والجمعیة العامة لألمم المتحدة 
ً لخصا   ُ م   التنفیذیة األمانة ت   َّ أعد   كما. 5/2021و 4/2021القرارین   .األعضاء الدول كافة على تعمیمھ تم مذكرةالعن      

 التوصیة (د)

تعزیز الدعم للشعب الفلسطیني ومؤسساتھ لتحقیق العدالة ونیل حقوقھ غیر القابلة للتصرف، خاصة من 
خالل دعم الجھود التي تھدف إلى وقف االنتھاكات اإلسرائیلیة للقانون الدولي، ومن خالل مقاومة االنعكاسات 

الفلسطیني وعلى مساعي تحقیق التنمیة  االقتصادیة واالجتماعیة لتلك االنتھاكات على األحوال المعیشیة للشعب
 .المستدامة، ومن خالل حشد الموارد وبناء الشراكات اإلقلیمیة والدولیة

 المتخذةاإلجراءات 

األنشطة تكثیف تعزیز وسكوا لدعم الشعب الفلسطیني بھدف قامت األمانة التنفیذیة بإنشاء صندوق اإل
. وشرعت األمانة التنفیذیة بتحضیر برامج ضمن الموازنة من لة                                       َّ التي تنفذھا بشكل یتكامل مع األنشطة الممو  

مالیة لھ، حیث                        َ من الجھات لتأمین موارد                                                             ٍ لألنشطة التي یمكن تمویلھا عبر ھذا الصندوق، وباالتصاالت مع عدد  
مالیة لھذا الغرض.                             َ أول من وافق على تخصیص موارد   لإلنماء االقتصادي واالجتماعيكان الصندوق العربي 

ل دعم الشعب  ُ ب                      ُ القضیة الفلسطینیة وس   بشأنمن األنشطة الھادفة لزیادة الوعي      ً عددا   مانة التنفیذیةمت األ   َّ ونظ  
للتضامن  الیوم الدوليالفلسطیني واالنعكاسات االقتصادیة واالجتماعیة لالحتالل اإلسرائیلي علیھ في إطار إحیاء 

 .2020و 2019 لعامینفي االثاني/نوفمبر)  تشرین 29مع الشعب الفلسطیني (

 لرفع  ّ  عد ة فلسطین على مستویات دولة في تقدیم الدعم لوزارة شؤون المرأة في األمانة التنفیذیةتستمر و
من جھة  تطویر االستراتیجیات وخطط العمل واألدوات الالزمة جھودھا في تعزیزقدراتھا المؤسسیة من جھة و

 :یلي بما التنفیذیة األمانة اضطلعت اإلطار، ھذا وفي. أخرى
تحلیل السیاسات من منظور المساواة بین الجنسین وتطویر سیاسات مراعیة لاألدوات التدریبیة تقدیم  •

 ؛لالحتیاجات االستراتیجیة لكل من المرأة والرجل

http://undocs.org/ar/A/75/86
http://undocs.org/ar/A/75/86
http://undocs.org/ar/E/RES/2019/29
http://undocs.org/ar/E/RES/2019/29
http://undocs.org/ar/A/RES/74/243
http://undocs.org/ar/A/RES/74/243
http://undocs.org/ar/A/RES/74/243
http://undocs.org/ar/A/RES/74/243
http://undocs.org/ar/E/RES/2021/4
http://undocs.org/ar/E/RES/2021/4
http://undocs.org/ar/E/RES/2021/5
http://undocs.org/ar/E/RES/2021/5
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 ضة العنف                                   َ دعم تحدیث االستراتیجیة الوطنیة لمناھ  وضة العنف ضد المرأة     َ مناھ   اقع جھودل وتحلی •
 ؛ضد المرأة

تكلفة المشروع قیاس الفلسطیني في تنفیذ  ءإلحصالدعم وزارة شؤون المرأة والجھاز المركزي  •
 ؛عنف ضد المرأةاالقتصادیة لل

 ؛فلسطین دولة زیادة مشاركة المرأة في القطاعات األمنیة في بشأنإعداد موجز سیاسات  •
ل         ِّ الذي یحل    ،التقریر الدوري حول األوضاع االقتصادیة واالجتماعیة للمرأة والفتاة الفلسطینیة إعداد •

 .ھایتناول أثر األزمات على أوضاعوأثر االحتالل على واقع المرأة والفتاة 

 التوصیة (ھ)

                              ُّ                                        تیحھ المركز العربي لسیاسات تغی ر المناخ والمركز اإلقلیمي للمعرفة التابع مواصلة االستفادة مما ی
                                                         ُّ                                          لمبادرة ریكار من تحلیالت ونتائج وتوصیات وخدمات في مجال تغی ر المناخ، واالسترشاد بھا في إعداد السیاسات 

د الرامیة إلى حشد واالستراتیجیات والتقاریر والبحوث على المستوى اإلقلیمي والوطني، وأخذ العلم بالجھو
 .الموارد المالیة لدعم أنشطة المركز، والحث على تكثیف ھذه الجھود

 المتخذةاإلجراءات 

االستراتیجیة مع جھات  الشراكاتة من لسلس 2020خالل عام                   ُّ         العربي لسیاسات تغی ر المناخ المركز  طور
لبنوك التي او ف                     ُّ والمركز العالمي للتكی   المناخر                                      ُّ اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغی  عالمیة متخصصة مثل 

لحشد  حثیثةبجھود مركز الاضطلع  كما .والبنك الدولي للتنمیة مثل البنك اإلسالميتدعم المشاریع المستدامة 
ّ  ٌ ملخ ص   الموارد لدعم أنشطتھ، وأبرزھا  في الفقرات التالیة.   

 2019 سبتمبر/أیلول 9في  المناخر                                                     ُّ مذكرة تفاھم مع اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغی   ع المركز  َّ وق  
 :في إطار المذكرة، منھااإلقلیمیة  اتوالورش االجتماعاتم العدید من   َّ نظ  ولتعزیز التعاون 

 ؛التمویل على أساس االحتیاجات في المنطقة العربیةمشروع  •
ً أیضا   للبیئةمع برنامج األمم المتحدة       ُ  ّ           التي ت نف ذ بالشراكة والمعرفة (ف      ُّ للتكی   (LIMA) مبادرة لیما • منذ      

 ؛)2020أوائل عام 
 ؛)2020 عام مطلعإطار الشفافیة المعزز التفاقیة باریس ( •
التابع التفاقیة  ،بدبيفریقیا أمع مركز التعاون اإلقلیمي لدول الشرق األوسط وشمال  تعزیز الشراكة •

كة في الفعالیات        َ والمشار   االجتماعاتالعدید من   َ د   َ ق    َ وع   ،ر المناخ                             ُّ األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغی  
 ؛ور الشباب في تحقیق أھداف التنمیة المستدامة        َ األخضر ود   واالقتصادر المناخ                 ُّ اإلقلیمیة حول تغی  

 .)2020ام خالل ع        ً  دة وطنیا  (               َّ المساھمات المحد   القدرات حولبناء  •



E/ESCWA/EC.7/2020/2 
 

-6- 
 

 

على الموقع اإللكتروني للمركز العربي لسیاسات  المعلومات تحدیثوقامت األمانة التنفیذیة لإلسكوا ب
ر المناخ على                                                                       ُّ وربطھ بقاعدة المعرفة اإلقلیمیة الخاصة بالمبادرة اإلقلیمیة لتقییم أثر تغی   ،منتظم بشكل   ُّ         تغی ر المناخ 

 البیانات بوابة تتضمن والتي ،(ریكار) ةر االجتماعي واالقتصادي في المنطقة العربی                             ُّ الموارد المائیة وقابلیة التأث  
ت محتویات الموقع اإللكتروني للمركز   َّ عد   ُ أ  قد ربیة. والعلمیة إلسقاطات نماذج المناخ اإلقلیمیة للمنطقة الع للنتائج

-http://www.unescwa.org/arab-centre-climate الرابط:  لھ عبرویمكن الوصول  ،ةعربیالو ةلیزیكناالباللغتین 
change-policies. 

تنفیذ ، تابعت األمانة التنفیذیة لإلسكوا الوكالة السویدیة للتنمیة الدولیة (سیدا)شراكة مع وفي إطار ال
 دة صغیرة السعة في المناطق الریفیة في المنطقة العربیة                                            ِّ المبادرة اإلقلیمیة لنشر تطبیقات الطاقة المتجد   

)REGEND( )2017-2021( ملحق مشروع تنفیذ وREGEND  الغذائيالمیاه واألمن عن )2021-2019(. 

مشترك            ٍ برنامج عمل   بالتوافق على ، فقامت األمانة التنفیذیة لإلسكواالدولي البنكأما في إطار الشراكة مع 
 االقتصاد الدائريو الزراعةو المشتركةالمائیة  الموارد بشأن 2022دیسمبر /األول كانونلمشرق حتى ا منطقةل

 .والبیانات اإلحصائیة

 التوصیة (و)

االستمرار في العمل على تعزیز التكامل في تمویل المشاریع من خارج المیزانیة، وموارد البرنامج 
 .العادي للتعاون الفني، والمیزانیة العادیة لإلسكوا لدعم عمل األمانة التنفیذیة

 المتخذةاإلجراءات 

ّ                        تستمر  اإلسكوا باعتماد مقاربة  لموارد المالیة المتاحة لھا، إن كانت من المیزانیة التكامل في إدارتھا ل    
المیزانیة العادیة) أو من خارج        ً   ن جزءا  من                                                               ِّ العادیة لألمم المتحدة أو البرنامج العادي للتعاون الفني (الذي یكو   

ّ                     كان عاما  استثنائیا  تحول  فیھ معظم األنشطة إلى 2020المیزانیة. وال شك في أن عام  لت         ً          ً     ّ   شبكة اإلنترنت، فتحو                    
ً أیضا   ل إلطالق عملی ة إعداد حزمة واسعة من تنفیذ البرامجطبیعة       ّ            ّ                      . واستفادت األمانة التنفیذیة من ھذا التحو                                         

ع التدابیر    ُّ تتب  و؛ األدوات لتضعھا في متناول الدول األعضاء، في مجاالت مختلقة منھا احتساب الفقر المتعدد األبعاد
بھدف تبادل  19-دولة في العالم للتخفیف من آثار جائحة كوفید 170ة في أكثر من  َّ ذ          َ یة المتخ  االقتصادیة واالجتماع

وغیرھا من مبادئ العدالة االجتماعیة؛ إلى السیاسات ومدى امتثال احتساب تكلفة العنف ضد المرأة؛ المعرفة؛ و
. كما شرعت اإلسكوا في جاالت مختلفةبت بھا اللجان الفرعیة لإلسكوا في م                                َّ األدوات التطبیقیة التي كانت قد رح  

دورات تعلیمیة وتدریبیة باللغة العربیة؛ وتتیح  تطویر بوابات معرفیة باللغتین العربیة واإلنكلیزیة، تتیح األولى
 وغیرھا المتصلة بھا بشأن أھداف التنمیة المستدامة والمواد التدریبیةالمعرفیة منتجات     ً      ً      عددا  كبیرا  من ال الثانیة
 160قید التصمیم سیؤمن الوصول إلى أكثر من عبارة عن محرك للبحث ، فھي البوابة الثالثةأما  العربیة.باللغة 
ً ا  موقع ً ا  إلكترونی   ً ا  تابع   لألمم المتحدة من حول العالم وإلى جمیع القرارات والوثائق الرسمیة والتقاریر والبحوث   

 والموارد بشأن التنمیة المستدامة من مكان واحد.

مرونة غیر ب سمحترات الجذریة التي أحدثتھا الجائحة قد       ُّ والتغی   والمقاربة المتكاملة في إدارة الموارد
اللجنة  علیھاالتي كانت قد وافقت  ،إصالح اإلسكوا مبادئ یلھا بما یناسبمسبوقة في اختیار المشاریع وتمو

http://www.unescwa.org/arab-centre-climate-change-policies
http://www.unescwa.org/arab-centre-climate-change-policies
http://www.unescwa.org/arab-centre-climate-change-policies
http://www.unescwa.org/arab-centre-climate-change-policies
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، واإلسكوا 2019حزیران/یونیو  16و 15التنفیذیة في اجتماعھا السادس المنعقد في مراكش، المملكة المغربیة، في 
ّ        في دورتھا االستثنائیة السادسة المنعقدة في عم ان، في   .2019كانون األول/دیسمبر  22و 21                                          

 التوصیة (ز)

َ             الع على ما ی نج ز من أنشطة،          ِّ للدول لالط            ً تیح فرصة                                            ُ العمل على تحدیث موقع التعاون الفني، بحیث ی    ُ           
 .وتطویر المنظومة اإللكترونیة الداخلیة في اإلسكوا لمتابعة طلبات التعاون الفني مع الدول األعضاء

 المتخذةاإلجراءات 

 بل ِ ق   من لة   َ مرس  ال الفني ونلمتابعة طلبات التعاكترونیة الداخلیة اإلل المنظومة ت األمانة التنفیذیةر َّ و   َ ط  
. الرسمیة القنوات خالل من تلقیھا ضمانول المنظومة في الطلبات كافة إلدراج     ً جھودا   بذلت وقد الدول األعضاء.

الجھة الطالبة للتعاون الفني ونقطة االتصال  إخطاررت وسائل إخطار تلقائیة ضمن المنظومة، تمكنھا من  َّ و       َ كما ط  
 وتبادل التنسیقاستكمال  ضماناإللكترونیة  اإلخطار من شأن وسائلو. الطلب بتسجیل المعنیةفي الدولة 
ي طلب تعاون فني   ِّ لق        َ عند ت   االتصال جھات مع المباشر الشخصي التواصل في التنفیذیة األمانة جھودو المعلومات
 .من دولة ما

 طري   ُ الق   المتحدة األمم فریق إلخطار               ً اإللكترونیة أیضا   المنظومةضمن                        ً األمانة التنفیذیة وسیلة   رت َّ و   َ ط   وقد
 في االزدواجیة لتفادي محاولة في البلد، ھذا من اإلسكوا تستلمھا التي الفني التعاون بطلبات بلد   ّ كل   في العامل
التلقائیة باجتماعات ثنائیة  اإلخطارات تستكمل                     ً ، في ھذا المجال أیضا ،وھي. المتحدة لألمم التابعة الھیئات جھود

 .المستطاع درقلتعزیز التعاون على تلبیة طلبات التعاون الفني  الوطنیین المنسقین مع

نا        ً مؤخرا   األمانة التنفیذیة أضافت قدو ً مكو     ّ ّ   تابعة لك ل العمل الخطة  إدراج إلى یھدف إلى المنظومة،      ً جدیدا             
األجزاء  تسلیمر عن موعد                  ُّ تلقائیة عند التأخ   إخطاراتع التقدم في التنفیذ وإرسال       ُّ من تتب   ھا   ّ مكن  ما ی، فیھا طلب

المتابعة  تحسینعلى  بشكلھا الحالي . وتأمل األمانة التنفیذیة أن تساعد المنظومةأو تنفیذھا المختلفة لخطة العمل
 .اإلسكوا بھا تضطلع التي الفني التعاون أنشطة بشأن المعلومات وتبادل

 ومدى وأنواعھا الطلبات أعداد بشأن ة     َّ الكمی   المعلومات استخراج الحالیة نسختھا في المنظومة تیح  ُ وت  
 2020 لعام الفني التعاون أنشطة الستعراضاألمانة التنفیذیة  تھ   َّ أعد   الذي التقریر مصدر وھي. تنفیذھا في م     ُّ التقد  

 .األعمال جدول من 4في اجتماعھا السابع في إطار البند  التنفیذیة اللجنة إلى   ّ  یقد م والذي

لكنھا  ،اإللكتروني اإلسكوا موقع على الفني التعاون لصفحة الجدیدة المكونات التنفیذیة األمانة ت   َّ أعد   وقد
ھ ووصول جمیع المستفیدین  ِ ح   ُّ ف   َ ص                           َ ص للتعاون الفني، لتسھیل ت                        َّ ، ولیس فقط الجزء المخص    ّ كل ھ الموقع تحدیث ارتأت

 ھیكلیة قد أعدتو ر وفیدیوھات، ألخ. َ و                                 ُ ضھ من معلومات وتقاریر وأدوات وص                            ِ من أعمال اإلسكوا إلى ما یعر  
ً ا  وتصمیم جدیدة الجدید لإلسكوا  الموقع إطالق توقعنو. بعد تنتھ لم التحدیث     ّ عملی ة    ّ لكن   ،الصفحات لجمیع  ً ا  جدید  

 .2021في أوائل عام 

----- 


