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 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

                   االستثنائية السادسة       الدورة 
     9102                   كانون األول/ديسمبر  22 -21   ،  ان  َّ عمَّ

 من جدول األعمال المؤقت 4البند 

 سادسال اجتماعها في التنفيذية اللجنة عن الصادرة التوصيات تنفيذ

 موجـز

سادس العقدت اللجنة التنفيذية التابعة للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( اجتماعها 
ما هو  مجموعة من التوصيات، منها اعتمدتو ،9102 يونيو/حزيران 06و 05 في المغرب، ،مراكشفي 
ه إلى األمانة التنفيذية. وتستعرض هذه الوثيقة اإلجراءات التي                       َّاألعضاء ومنها ما هو موج  دوله إلى ال   َّموج 

 .هة إليها                                               َّاتخذتها األمانة التنفيذية لمتابعة التوصيات الموج 

  توصيات وإبداء الرأيمن     فذ   ن  اعلم بمالأخذ إلى  ، في دورتها االستثنائية السادسة،مدعوةواللجنة 
 .بهذا الشأن
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 هة      الموج  سادسالالتوصيات الصادرة عن اللجنة التنفيذية في اجتماعها 
 لتنفيذها واإلجراءات المتخذة إلى األمانة التنفيذية

 التوصية )أ(

االجتماعية في تقرير "مسح التطورات االقتصادية واالجتماعية في المنطقة العربية"                    التعم ق في الجوانب 
                                                                                                           الذي ت عده األمانة التنفيذية سنويا ، ومنها تحديات الفقر والبطالة، وأثر ديناميات النمو السكاني على االحتياجات 

 .واجهها المنطقة بشكل أكبرمن فرص العمل، والنظر في إمكانية تغيير هيكل المسح ليعكس التحديات التي ت

 المتخذةجراءات اإل

 في المنطقة العربية واالجتماعية االقتصادية التطورات ، سيتضمن "مسح التوصية هلهذ         استجابة 
 فرص العملعلى الفقر ومستويات لتأثير النمو االقتصادي المتوقع على  ت                        " تحليل ا معمق ا وإسقاطا9102-9191

في  وقضايا الجنسينالبطالة  بيانات عن متعلق بتقديمال جزء من المسحالتحليل الل هذا         . وسيكم في البلدان العربية
ستتواصل اإلسكوا مع إدارة و                                                            هذا يكون المسح قد أعطى الجوانب االجتماعية مزيدا  من االهتمام.وب المنطقة.

 اإلبالغه ،عداد هيكلية التقرير، باعتبارها الجهة المسؤولة عن إفي األمم المتحدةالشؤون االقتصادية واالجتماعية 
 .المذكورةرات       التغي  عن

 التوصية )ب(

                                                                                         تطوير نظام المؤشرات ولوحات التتب ع لرصد وتقييم التكامل االقتصادي ليكون منصة تفاعلية تساعد 
ة من صانعي القرار على تقييم أثر االتفاقيات التجارية على االقتصاد الكلي وعلى تحقيق أهداف التنمية المستدام

 .خالل نماذج محاكاة السياسات

 المتخذةاإلجراءات 

جتماع االخالل  اتم تقديمه ،لرصد وتقييم تكامل التجارة ةالعربي صةالمنطورت اإلسكوا نسخة تجريبية من 
 في إطار مشروعو. 9102يونيو حزيران/ 06و 05 في ، المغرب،قد في مراكش                       للجنة التنفيذية الذي ع السادس 

، تم توسيع المنصة سكوا مع اللجنة االقتصادية ألفريقياتتعاون فيه اإل ،لتنميةل األمم المتحدة حساب         ممول  من
وتهدف المنصة بشكل أساسي إلى  لتشمل نظام مؤشرات اإلسكوا لمراقبة وتقييم أداء التكامل االقتصادي العربي.

 ،في جوانب مختلفة من التكامل االقتصاديتشخيص أدائها في العربية والمنظمات اإلقليمية  دولللمساعدة تقديم ال
 على المستويات  حاليةواطن القوة والضعف في مبادرات التكامل السابقة وال      حول م تحليالت وتقديم 

 المنصة محاولة أولى لبناء هذه ، تمثل التي تتيحها باإلضافة إلى المؤشراتو. العالمية واإلقليمية والثنائية
ونتائج  سياساتالفي المنطقة العربية في فهم الروابط بين  والباحثين المفاوضينأداة تفاعلية لتعزيز قدرات 

دولة  99حول واستخدام البيانات والمعلومات التجارية  تدفقفي تحسين كذلك ساهم تكما . اإلصالحات التجارية
في األسبوع الثالث  م   َّتنظ ، إقليميةورشة عمل تدريبية  خاللالجديدة في نسختها م المنصة التجريبية   َّقد   ت سو .عربية

 .9102ديسمبر /األول كانونمن 
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طورت اإلسكوا ، الدول األعضاء في تعميم سياسات التجارة في استراتيجياتها اإلنمائيةوفي إطار دعم 
تم تقديم األداة . لتنمية المستدامةمختارة من أهداف االسياسات واإلصالحات التجارية على أهداف  أثرأداة لتقييم 

للجنة السياسات التجارية في الدول األعضاء في اللجنة  ىولخالل الدورة األقها على بيانات واقعية وتحليلها وتطبي
هذه األداة  تحددو. 9102األول/ ديسمبر  كانون 2و 8يومي  تقد  ع آسيا، التي االقتصادية واالجتماعية لغربي 

 يتم تطويرو ها.التنمية المستدامة ومؤشراتمحددة من أهداف على أهداف  المختلفة يةسياسات التجارالآثار المبتكرة 
السياسات التجارية  تأثيرلفهم  تة سهلة االستخدام لواضعي السياسا                                     األداة لتكون محاكي ا تفاعلي ا يوفر منص هذه

 .تنمية المستدامةتحقيق أهداف العلى واإلصالحات 

 التوصية )ج(

رصد اإلنفاق االجتماعي وتكييفه مع السياقات المختلفة للدول  االستمرار في تطوير المشروع المعني بأداة
 .                                                  ن أهمية المشروع إلى الدول األعضاء غير المشار كة فيه                              األعضاء، وإرسال ورقة خلفية تبي 

 المتخذةاإلجراءات 

ورشة عقدت اإلسكوا ، حيث وساق     قدم يسير تنفيذ التوصيات المتعلقة بأداة رصد اإلنفاق االجتماعي على 
 ،9102يونيو حزيران/ 95و 94 يومي ،في بيروت رصد اإلنفاق االجتماعي للدول العربيةمحول دون إقليمية  عمل

طري من                              وممثلو فريق األمم المتحدة الق  ،ممثلون من األردن وتونس والكويت والمغرب ودولة فلسطين هاحضر
 الحضور وناقش .المجتمع المدنيمن منظمات عن و ألمم المتحدةل منظمات تابعة ممثلون عنو ،ونستاألردن و

مع تكييف أبعاده ومؤشراته  ل  ب   س و ،في وضع إطار إقليمي مشترك كيفية تحسين دور مرصد اإلنفاق االجتماعي
 .ة المختلفةوطنيال اتياقالس

حول وضع اللمسات األخيرة على ورقة عمل في في االعتبار  الواردة من المشاركين تم أخذ التعليقاتو
المستوى من جميع الدول األعضاء في ممثلين رفيعي ت وتمت مناقشتها مع شر  ن  ،صد اإلنفاق االجتماعيمر

المالية في جميع  اتودعت اإلسكوا وزار .9102ديسمبر كانون األول/ 6في  ،في بيروت قد  ع  اجتماع إقليمي
                إضافة  إلى ذلك،  .السياسات االجتماعيةوضع الميزانيات وإصالح  فيوفائدته بالمرصد  التعريفهالدول األعضاء 

ألردن وتونس والكويت، مع مراعاة السياقات الوطنية، بينما تجري كل من الالمرصد  بياناتالعمل على يجري 
 .عتماد المرصدمناقشات مع الدول األعضاء األخرى ال

 الدول األعضاء تصال فيجهات اال علىواإلنكليزية باللغتين العربية     يا تعريف   ا منشور مت اإلسكوا   َّوعم 
 لتعميمها على الجهات الوطنية المختلفة للتعريف بالمشروع.

 التوصية )د(

 مواصلة تقديم الدعم في تنفيذ اإلطار االستراتيجي العربي للقضاء على الفقر المتعدد األبعاد 
لدعم صانعي السياسات في ، وإنشاء قاعدة بيانات معرفية عن الفقر المتعدد األبعاد وعدم المساواة 9191-9131

 .تحديد مجاالت األولوية للتدخالت وتقييم أثرها على مكافحة الفقر
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 المتخذةاإلجراءات 

لجامعة الدول العربية في التحضير العامة األمانة  بتقديم الدعم إلىإلسكوا ل األمانة التنفيذية قامت
قد في مقر األمم المتحدة في   ع ، ألمم المتحدةالمستوى على هامش الجمعية العامة ل رفيعوالمشاركة في اجتماع 

للرصد         منهجية  وضععداد لورشة عمل متخصصة لاإلسكوا في اإل . وساهمت9102سبتمبر في أيلول/نيويورك 
                    ع قدت في القاهرة في  ،9131-9191اإلطار االستراتيجي العربي للقضاء على الفقر المتعدد األبعاد تنفيذ  وتقييم

 .. وكانت اإلسكوا قد قدمت الدعم لجامعة الدول العربية في إعداد اإلطار االستراتيجي9102أيلول/سبتمبر  07و 06

إنشاء قاعدة بيانات معرفية عن الفقر المتعدد األبعاد وعدم المساواة لدعم صانعي السياسات ص فيما يخو
على تنفيذ هذا الطلب ومن             فالعمل جار  ،في تحديد مجاالت األولوية للتدخالت وتقييم أثرها على مكافحة الفقر

 .9191المتوقع أن يتم إنجازه في أواخر عام 

 التوصية )ه(

تحليل نتائج مسوح استخدام الوقت كوسيلة لتعميق الفهم حول قضايا المشاركة االقتصادية للمرأة في 
 .البلدان العربية وتعزيز هذه المشاركة

 المتخذةاإلجراءات 

 حول أعمال الرعاية غير مدفوعة األجر كأحد العوامل التي تعيق مشاركة ورقةالعمل على ت اإلسكوا بدأ
لمرأة في االقتصاد من خالل الرعاية غير االضوء على مساهمة  الورقةسلط توس .المرأة في سوق العمل

ة الخاصة بمشاركة المرأت ساادراج بعض األسئلة في الدرإاإلسكوا على . كما تعمل مدفوعة األجر
 حول أعمال الرعاية غير المدفوعة األجر. ومسوح الوقت االقتصادية

 التوصية )و(

                                                                                        البحث في الفرص المتاحة في "مستقبل العمل" والطبيعة المتغي رة ألسواق العمل لزيادة المشاركة 
 .االقتصادية للمرأة في المنطقة العربية

 المتخذةاإلجراءات 

 الخاص القطاع إنتاجية تركز على ،العمل سوق عن دراسة على الدولية العمل منظمة مع تعمل اإلسكوا
. الرسمي الخاص القطاع في اإلناث ومشاركة القطاعية اإلنتاجية          حيث ت قاس  ،العربية البلدان من مجموعةتغطي و
 والتطوير البحث دور على الضوء ويسلط القطاعي النمو في التكنولوجيا دور على       دليل ا      أيض ا التحليل يقدمو

 للشركات استبيانات خالل من القطاعات من لمجموعة العمل فرص خفض أو العمل فرص خلق في واالبتكار
 قترحم                د  اإلسكوا أيضا   ع                                       ر الدراسة في شهر آذار/مارس المقبل. وت   د   ص                  ومن المتوقع أن ت . البلدان العربية في

 .تهالتتالءم مع متطلبا المهارات ريوتطو المستقبل وظائفرصد  حول مشروع
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 التوصية )ز(

 -9106نشر التقرير حول الوضع االجتماعي واالقتصادي للنساء والفتيات الفلسطينيات )تموز/يوليو 
( على نطاق واسع، وإرساله إلى الجهات الفاعلة الدولية واإلقليمية المختلفة، بما فيها 9108حزيران/يونيو 

 .اإلسرائيلي على المرأة الفلسطينيةمؤسسات المجتمع المدني، لرفع الوعي بأثر االحتالل 

 المتخذةاإلجراءات 

 الفلسطينياتللنساء والفتيات واالقتصادي بنشر وتوزيع التقرير حول الوضع االجتماعي ت اإلسكوا قام
كما تم عرض التقرير على . على جميع الدول األعضاء والئحة واسعة من الجهات الرسمية واألكاديمية والبحثية

نوفمبر. وقد أوصت /تشرين الثاني 97و 96يومي  ان        َّدة في عم          ، المنعق في دورتها التاسعة ي اإلسكواف لجنة المرأة
في رصد األوضاع االقتصادية واالجتماعية للمرأة والفتاة الفلسطينية  رستمراباال ةلجنة المرأة األمانة التنفيذي

لتوثيق االتجاهات الناتجة عن تراكم  لتقرير الدوريتحت االحتالل واالستفادة من مرور عشر سنوات على ا
 لي وتقديمها الى اآلليات الدولية المعنية.تداعيات االحتالل اإلسرائي

 التوصية )ح(

العمل على إنشاء صندوق استئماني في اإلسكوا لدعم فلسطين بهدف تعزيز الموارد المتاحة داخل األمانة 
التنمية المستدامة، وبناء قدراتهم وتمكينهم من نيل حقوقهم  التنفيذية لدعم الشعب الفلسطيني ومؤسساته على تحقيق

 .غير القابلة للتصرف، والتواصل مع الدول األعضاء لحثها على تمويل هذا الصندوق

 المتخذةاإلجراءات 

  ل لتفعيل هذه التوصية.  ب                                   مع الجانب الفلسطيني بشأن أفضل الس  ةاألمانة التنفيذي تتواصل

 التوصية )ط(

منهجية تقييم القدرات المؤسسية في مرحلة ما بعد النزاع، والعمل مع الدول األعضاء الراغبة في تطوير 
 .تطبيقها لتعزيز قدراتها المؤسسية للحد من أثر النزاع وتداعياته على التنمية

 المتخذةاإلجراءات 

رحلة ما بعد النزاع. في تطوير وتطبيق منهجية تقييم القدرات المؤسسية في مألمانة التنفيذية ستمرت اا
إلى  95 من في الفترةبيروت،  في في بيت األمم المتحدةعقدت ورشة عمل تمهيدية  ،المشروعوفي سياق هذا 

قوى ل                                                                        حول تطبيق منهجية تقييم القدرات المؤس سية في مجال التخطيط الوظيفي وتخطيط ، 9102 سبتمبر/أيلول 97
رق المعنية في عملية          د مع الف قع      عمل ت  اتهذه الورشة سلسلة ورش تبعتأن ومن المقرر  .العاملة في دولة فلسطين

 .لوزارات األساسية في دولة فلسطينمن ا                    قوى العاملة في عدد لالتخطيط الوظيفي ل
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تطبيقية لمنهجية تقييم القدرات المؤسساتية في البيئات الهشة  اتورش ثالثنفذت األمانة التنفيذية  كما
ط العراقية ضمن إطار "البرنامج االختباري لتأهيل المناطق المحررة في العراق"، بالتعاون مع وزارة التخطي

بمشاركة ، 9102تشرين األول/أكتوبر  8إلى  6 من ، في الفترةربيلإفي  ألخيرةا تقد  ع و ،بل الحكومة             المقترح من ق 
قدرات المؤسسات  المؤسسات المحلية في قضاء الحمدانية، في محافظة نينوى، تم خاللها وضع برامج لرفع

العاملة في كل من قطاع الرعاية الصحية، والتربية، والحماية االجتماعية، والشؤون البلدية، للمساهمة الفاعلة في 
 عمليات تأهيل المناطق المحررة وإعادة دمج النازحين.

خالل ورشة  مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي في الجمهورية اليمنية، األمانة التنفيذيةوكذلك تابعت 
)إضافة    ا مدرب 06، عملية تدريب 9102تموز/يوليو  31و 92 في ،بيروت في قدت في بيت األمم المتحدة  ع عمل 

رش السابقة( من بين كبار الموظفين اليمنيين العاملين في إدارة الموارد البشرية                    تم تدريبهم خالل الو    ا مدرب 95إلى 
ية ومؤسسات المركزية على مستوى المحافظات، على تطبيق والتخطيط والدراسات، من عدة وزارات مركز

منهجية تقييم القدرات المؤسسية بشكل دوري وحيث تدعو الحاجة داخل الوزارات واإلدارات اليمنية المعنية في 
 إلى وزارة التخطيط والتعاون الدولياألمانة التنفيذية تلبية أولويات عملية التعافي وإعادة اإلعمار. كما قدمت 

د الثغرات                                                                           َّالتقرير التحليلي النهائي حول نتائج عملية التقييم المؤسسي في اليمن والذي حد  الل ورشة العملخ
 وتدريب لتعزيز القدرات.           برامج دعم         واقترح 

 التوصية )ي(

دعم اليمن في إعداد رؤية وطنية تنموية متكاملة، اقتصادية واجتماعية ومؤسسية، لمرحلة ما بعد 
 .ئة موارد من خارج الميزانية لهذا الغرضالصراع، وتعب

 المتخذةاإلجراءات 

عنوان "نحو رؤية تشاركية يمنية للتعافي، والتنمية المستدامة، وبناء بقامت اللجنة بتصميم مشروع 
وعلى    ا شهر 94 المزمع تنفيذه، إن توفر التمويل الالزم، في فترةهذا المشروع،  يسعىوالقدرات المؤسسية". 

 :التاليةف اهداألكل منها لتحقيق  هدفت ،مراحلثالث 

تعزيز فعالية القدرات المؤسسية إلدارة ودعم وتوطيد السالم ومنع  تهدف إلى :المرحلة األولى •
تدريب مجموعة من الموظفين المدنيين على نشر مناهج التنمية البشرية لس    كر   ت و ،صراعال تجدد

 الخارجية والمساعدات اإلنمائية؛في التخطيط االستراتيجي وتنسيق المساعدات 

منصة للحوار الفني والتقني لتحديد أولويات واستراتيجيات منع  تهدف إلى تأسيس :المرحلة الثانية •
 ؛انتكاس األوضاع واالنتقال إلى السالم المستدام

هدف إلى تسهيل بناء توافق اآلراء من أجل رؤية مشتركة للتعافي والتنمية ت :الثالثةالمرحلة  •
 المستدامة والسالم.

 تنفيذ المشروع.ب                                 حاليا  بحشد الموارد الالزمة للبدء  اإلسكواوتقوم 
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 التوصية )ك(

 االستمرار في تقديم الدعم الفني للدول األعضاء في عمليات االستعراضات الوطنية الطوعية 
 .وفي االستفادة من نتائجها لمرحلة ما بعد تقديم االستعراضات

 المتخذةاإلجراءات 

لعراق في هذا المجال من خالل مراجعتها لمسودة التقرير الوطني الطوعي ت اإلسكوا الدعم الفني لقدم
لصيغة النهائية للتقرير في اأخذت هذه المالحظات و. 9102وتقديم المشورة والمالحظات حوله في حزيران/يونيو 

 .9102مية المستدامة في تموز/يوليو ه العراق إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنالذي قدم

بالشراكة مع جامعة الدول العربية وإدارة الشؤون  ،أما على المستوى اإلقليمي، فقد نظمت اإلسكوا
 ،ورشة عمل حول االستعراضات الوطنية الطوعية في المنطقة العربية ،االقتصادية واالجتماعية في األمم المتحدة

إلى تعزيز  الورشة. وهدفت ، في بيت األمم المتحدة في بيروت9102تشرين األول/أكتوبر  00و 01 وذلك في
لتبادل التجارب والخبرات        مساحة رت        حيث وف  ،في عمليات االستعراض الوطني الطوعيقدرات الوطنية ال

تعراض بعد للتعلم من بعملية االس   م   ق                 للدول التي لم ت          ، وفرصة                                          الم كتسبة خالل عملية إعداد االستعراض وبعدها
ل االستفادة   ب      ، وس التي ترافق هذه العمليةإلنجازات والتحديات اأقرانها واالستنارة من تجاربهم. فتناولت المناقشات 

بعض الحلول التي تجعل من عملية االستعراض الوطني طرح منها للتخطيط لمرحلة ما بعد االستعراض. وتم 
وقد شارك في الورشة         وفع ال.                                      عملية تشاركية وشفافة في إطار متكامل  ،عنها التقارير الصادرةبما فيها  ،الطوعي

 دولة عربية. 05ممثلون عن 

 التوصية )ل(

، والعمل 9131مواصلة التنسيق مع جامعة الدول العربية والمنظمات اإلقليمية فيما يتعلق بتنفيذ خطة عام 
 .معها لبلورة رؤية تنموية طويلة األجل للمنطقة

 اإلجراءات المتخذة

باإلضافة إلى سلسلة ورش العمل حول االستعراضات الوطنية الطوعية في المنطقة العربية المذكورة 
أعاله، تواصل األمانة التنفيذية مشاوراتها مع جامعة الدول العربية والمنظمات اإلقليمية ومنظومة األمم المتحدة 

 ،9131عام التنمية المستدامة لنشاطات اإلقليمية المتعلقة بتنفيذ خطة العاملة في المنطقة العربية لتنظيم عدد من ال
. 9191آذار/مارس  00-2ده في بيروت خالل الفترة   ق                                                      وعلى رأسها المنتدى العربي للتنمية المستدامة المزمع ع 
يتم العمل ضمن تركز عليها هذه األنشطة. كما التي سة                                                      ويجري العمل حاليا  على تحديد القضايا واألولويات الملح 

العربي للتنمية المستدامة في ضوء المراجعة التي يشهدها المنتدى                                     مجموعة عمل مختص ة على البحث في صيغة 
 .9191لمنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام ا

ة والبنك الدولي على من جهة أخرى، فقد تم االتفاق بين األمانة التنفيذية لإلسكوا وجامعة الدول العربي
والنظر في التحديات التي تواجه التنمية  9131إعداد تقرير سنوي إقليمي لرصد التقدم المحرز في تنفيذ خطة عام 
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                                                                                                     المستدامة في المنطقة العربية والحلول المقترحة لمواجهتها. ويتم العمل حاليا  على إعداد النسخة األولى من 
 .9191عام التقرير المزمع إطالقه في نهاية 

 التوصية )م(

تعزيز الحوار بين األجهزة اإلحصائية وصانعي القرار في المنطقة بهدف ضمان اتساق األولويات في 
 .بالصراعات                                                                                                رصد التقدم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ودعم إعادة بناء الن ظ م اإلحصائية في الدول المتأثرة 

 المتخذةاإلجراءات 

 إحصائيينو السياسي صانعي القرار بين الفعاليات جمعتمن    ا ددع 9102عام  خاللنظمت اإلسكوا 
 مختصين، وأهمها:

 ، للبنان وورشة عمل وطنية حول تحسين إحصاءات الطاقة من أجل التنمية المستدامة دعم فني •
 )بيروت،  وزارة الطاقة والمياهوخبراء من اإلدارة المركزية لإلحصاء الورشة جمعت قد و
 ؛(9102 يوليو/تموز 9-5

ي ورشة عمل إقليمية حول تطوير إحصاءات النقل ومؤشرات التنمية المستدامة المتعلقة بالنقل ف •
خبراء من المكاتب اإلحصائية ووزارات الداخلية )خبراء السالمة على ضمت  ،الدول العربية

 ؛(9102سبتمبر أيلول/ 08-06 )بيروت، الطرق( ووزارات النقل

ضم خبراء من  ،نف ضد المرأة في المنطقة العربيةانتشار الع ط وتنفيذ مسوحاجتماع حول تخطي •
 ؛(9102أكتوبر تشرين األول/ 07-05)القاهرة،  النسائية لهيئاتالمكاتب اإلحصائية الوطنية وا

 توسيع نطاق التغطية بحيث ، تطرقت لإحصاءات اإلعاقة في المنطقة العربية حول ورشة عمل •
 خبراء من مكاتب اإلحصاء الوطنية ووزارات الشؤون االجتماعية تضمو ،  ا أحد التنمية تركتال 

 ؛(9102أكتوبر تشرين األول/ 30-92        )عم ان، 

من خالل تكنولوجيا  هداف التنمية المستدامةمن أ 5الهدف ورشة عمل إقليمية حول تسريع تحقيق  •
تب اإلحصائية من المكاإحصاءات الجنسين خبراء في مجال ضمت  ،المعلومات واالتصاالت

وتكنولوجيا المعلومات  بقضايا الجنسينالمتعلقة  اتخبراء السياسباإلضافة إلى الوطنية 
 ؛(9102أكتوبر تشرين األول/ 06-05بيروت، ) واالتصاالت

 ،المنزليورشة عمل إقليمية لبناء القدرات حول المبادئ التوجيهية لتقدير الكلفة االقتصادية للعنف  •
في البلدان التي تتقدم بإجراء دراسات استقصائية  حصائيةالنسائية والمكاتب اإل هيئاتبين ال تجمع

 ؛(9102سبتمبر أيلول/ 6-5بيروت، ) االقتصادية للعنف المنزلي ةلتقدير الكلف

 صانعي   ع   م   ج  ،ومراقبة األمن الغذائي في المنطقة العربية متابعةاجتماع تنسيقي لإلحصائيين حول  •
 ؛(9102يونيو حزيران/ 96بيروت، )السياسات واإلحصائيين العاملين في مجال األمن الغذائي 

ضمت  ،ألمن الغذائي في المنطقة العربيةورشة العمل التدريبية الثانية حول استخدام إطار مراقبة ا •
 .(9102أغسطس /آب 99-02بيروت، ) السياسات واإلحصائيين في مجال األمن الغذائي صانعي
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التعاون الفني يستمر ف، المتأثرة بالصراعات                                         دعم إعادة بناء الن ظ م اإلحصائية في الدولبيتعلق ا في ما أم
 نزاعات كما يلي:مع الدول المتأثرة بال

ح وفي اإلحصاءات االقتصادية والحسابات القومية، مس فنيتعاون  - ةسوريالجمهورية العربية ال •
 والمساكن؛األسر وتخطيط التعداد السكاني 

 الدعم في التخطيط لتعداد السكان والمساكن؛ -العراق  •

 .اقتراح باستخدام مصادر بيانات بديلة لتقديرات السكان -اليمن  •

 التوصية )ن(

قضايا الشباب في المنطقة العربية،  وهو                                                         األخذ بالموضوع المقتر ح للدورة الوزارية الحادية والثالثين، 
مع مراعاة أهمية إشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص في فعاليات الدورة، وإدراج مسألة العائد الديمغرافي 

 .                                                       في الورقة الخلفية التي ست ع دها األمانة التنفيذية للدورة

 المتخذةاإلجراءات 

 اسة التونسية. اإلعداد للدورة الوزارية بالتنسيق مع الرئ يجري

 التوصية )س(

تكثيف الجهود لتحويل المعرفة التي تولدها األمانة التنفيذية من خالل الدراسات والتقارير إلى أدوات 
 .ومنصات تفاعلية عملية، تستخدمها الدول الراغبة بذلك في عملية صنع القرار

 المتخذةاإلجراءات 

 التكلفة االقتصادية للعنف ضد المرأة مكونة من فيديوهاتول أداة تفاعلية حول أ األمانة التنفيذيةت صمم
هذه األداة خالل  عرض، وتم ف عن أهمية تقدير التكلفة االقتصادية وكيفية حسابها  ر   ع          عليمية ت تصيرة ومواد ق

 . كما تعمل اإلسكوا9102 نوفمبر/تشرين الثاني 98و 97قدت يومي                                           اجتماع الدورة التاسعة للجنة المرأة التي ع 
التوجيهية  ئعلى تحويل المبادوة، الى أداة تحليلي االجتماعيعلى تحويل نتائج مشروع العدالة بين النوع        حاليا 

 .منظور المساواة في التقارير الطوعية الى أداة تفاعلية إلدماج

 (SME-DEPAR)للمبادرة العربية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التمكين الرقمي بوابة  اإلسكوا طوروت
الشركات الصغيرة  وسائل دعم وفيرلتهذه المبادرة تخطط . و9191وتطمح ألن تطلق المشروع في ربيع عام 

البرامج واألنشطة المحلية التي تلبي احتياجات الشركات الصغيرة  تعززوالمتوسطة من خالل تطوير أدوات 
 .وتستفيد منها نيةوالمتوسطة المتعلقة برأس المال والتسويق وتنمية المواهب والبيئة التمكي

لمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية الفرصة ل توفيريسعى المشروع إلى و
التشريعات واإلجراءات الوطنية ب التي تتعلقلمعلومات               صدرا  موحدا  لم شكلإلى بوابة إلكترونية تفاعلية ت للنفاذ
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ومصادر التمويل المتاحة للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، وبناء القدرات لرجال  ،إلقامة األعمال التجارية
 والوصول إلى األسواق الخارجية. ،األعمال

الصغرى والصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية لتلبية  شاريعيتم تطوير بوابة التمكين الرقمي للمو
مع أصحاب المصلحة  9102سبتمبر أيلول/ 4ي اإلقليمي في خالل االجتماع التشاور التي تم تحديدهااالحتياجات 

الكيانات اإلقليمية، في الرئيسيين الذين يدعمون المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة على المستوى الوطني و
 ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية. ةالعربيالمصارف بما في ذلك اتحاد غرف التجارة العربية واتحاد 

 ة )ع(التوصي

العمل على إنشاء صندوق استئماني لبناء قدرات شباب المنطقة العربية وتدريبهم على قضايا التنمية 
المستدامة من خالل عملهم في اإلسكوا، بما يسمح لهم باكتساب الخبرات التي تؤهلهم للعمل في منظومة األمم 

 .المتحدة

 اإلجراءات المتخذة

بناء قدرات تطوير مقترح لمشروع زمالة في اإلسكوا لمواطنين من الدول األعضاء، يهدف إلى تم 
ومهارات المهنيين الشباب من المنطقة العربية في مجال البحوث المتعلقة بالسياسات االجتماعية واالقتصادية 

لتنمية هذا المشروع عند تنفيذه ا. ومن المتوقع أن يدعم وإدارة مشاريع التنمية والتعاون الدولي متعدد األطراف
خالل االستفادة من مهارات ومعارف هؤالء الشباب المكتسبة خالل البرنامج، من  المستدامة في الدول األعضاء

كون بمثابة مورد مستقبلي ألنشطة التنمية على تالخبراء الشباب في المنطقة يمكن أن                        كما أنه سيبني شبكة  من 
 شبكة "خريجي اإلسكوا".مشكلين قليمية واإلقليمية والدولية، المستويات الوطنية ودون اإل

 التوصية )ف(

 تقديم تقرير عن التقدم المحرز في تنفيذ رؤية األمينة التنفيذية لإلسكوا لتطوير عمل األمانة التنفيذية 
 .في االجتماع السابع للجنة

 المتخذةاإلجراءات 

التقدم خاصة ب من جدول أعمال دورتها االستثنائية السادسة على وثيقة 04 البندتطلع اللجنة في إطار س
 .المحرز في تنفيذ رؤية األمينة التنفيذية لإلسكوا لتطوير عمل األمانة التنفيذية

----- 
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