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أداء البرنامج لفترة السنتين 2016-2017
موجـز
تماشيا ً مع نهج اإلدارة القائمة على النتائج الذي يجري العمل به على نطاق منظومة األمم المتحدة،
تواصل اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) اعتبار تقييم النتائج المحققة من تنفيذ برنامج
عملها أولوية أولى.
يعرض هذا التقرير بعض اإلنجازات والدروس المستفادة من خالل تنفيذ اإلسكوا لبرنامج عملها لفترة
السنتين  .2016-2017كما يسلّط الضوء على بعض النتائج المحققة من خالل كل من البرامج الموضوعية
الفرعية السبعة.
واللجنة مدعوة إلى استعراض هذا التقرير وتقديم التعليقات عليه.
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مقدمة
تماشيا ً مع نهج اإلدارة القائمة على النتائج الذي يجري العمل به على نطاق منظومة األمم المتحدة،
-0
تواصل اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) اعتبار تقييم النتائج المحققة من تنفيذ برنامج عملها
أولوية أولى .ويعرض هذا التقرير بعض اإلنجازات والدروس المستفادة من خالل تنفيذ اإلسكوا لبرنامج عملها
لفترة السنتين  ،2016-2017ويتضمن تقييما ً ألداء التوجيه التنفيذي واإلدارة ،ويسلّط الضوء على بعض النتائج
التي تحققت من خالل كل من البرامج الموضوعية الفرعية السبعة.
الغرض من هذا التقرير هو أن يكون أداة تقيّم بها الدول األعضاء في اإلسكوا نتائج عمل اللجنة ومدى
-8
مالءمته الحتياجاتها وأيضا ً أداة لتقييم تنفيذ البرامج الفرعية المفردة .وقد أجرى المديرون ورؤساء األقسام
المسؤولون عن كل برنامج فرعي أوالً تقييما ً ذاتيا ً ،ثم جمّعت األمانة التنفيذية النتائج .وجرى التحقق من األداء
باستخدام تقارير الدورات الحكومية الدولية واجتماعات أفرقة الخبراء ،والورقات المقدمة من البلدان وتقارير
البعثات المقدمة إلى اللجنة؛ وردود المشاركين على استبيانات تقييم االجتماعات وورش العمل التدريبية والندوات؛
والمالحظات الواردة من الجهات الرئيسية المعنية؛ والتغطية اإلعالمية لبعض األنشطة؛ وعدد الزيارات وعمليات
التنزيل من الموقع الشبكي لإلسكوا؛ والطلبات المق ّدمة من الدول األعضاء للحصول على دعم فني وخدمات
استشارية.
تتبع منهجية التقييم الذاتي المعتمدة منهجيات عالمية لرصد وتقييم أداء البرامج .وهي تشمل( :أ) إنشاء
-3
خطوط أساس لمؤشرات اإلنجاز في بداية فترة السنتين؛ (ب) جمع البيانات بانتظام لقياس التقدم المحرز إزاء
خطوط األساس؛ (ج) قيام اإلدارة برصد التقدم المحرز بانتظام؛ (د) تحديد الدروس المستفادة والمجاالت التي
تتطلب تحسينا ً التخاذ مزيد من خطوات التنفيذ والقيام بمزيد من تخطيط البرامج في المستقبل (ه) صياغة النتائج
الرئيسية لكل من البرامج الفرعية (و) تحديد التحديات والعراقيل واألهداف غير المحققة.
اللجنة مدعوة إلى استعراض هذا التقرير وتقديم تعليقات وتوجيهات حول األداء الكلي لألمانة التنفيذية
-3
لإلسكوا وأداء كل من البرامج الفرعية.

أوالا -أبرز النتائج التي ح ّققها برنامج العمل لفترة السنتين

7102-7102

خالل فترة السنتين  ،8106-8107و ّسعت اإلسكوا نطاق برنامج عملها بقدر هام من خالل إضافة
-5
ناتجا ً في إطار ميزانيتها العادية وإنشاء وحدة مخصصة لخطة التنمية المستدامة لعام  .8131ورُبطت هذه النواتج
الجديدة بـ  0.8مليون دوالر إضافي تلقتها اللجنة في عام  8107لتنفيذ االستراتيجية وخطة العمل بشأن خطة التنمية
المستدامة لعام  ،8131التي اعتمدتها اللجنة في القرار  388الصادر في  06كانون األول/ديسمبر  8105وأقرتها
الجمعية العامة في دورتها الحادية والسبعين .وباإلضافة إلى ذلك ،و ّسعت اإلسكوا خدمات التعاون الفني التي
تقدمها من خالل زيادة الميزانية التشغيلية لعام  8107بما يقارب  511,111دوالر .وستكون هذه الموارد والنواتج
اإلضافية متكررة في برنامج عمل اإلسكوا حتى عام .8131
85

ساهم عمل اإلسكوا في انخراطٍ أقوى للدول األعضاء في تنفيذ ومتابعة خطة التنمية المستدامة لعام .8131
-6
وباإلضافة إلى تقديم الدعم الفني المباشر على المستوى القطري وجهود تنمية القدرات وبناء المعرفة ،وفرت
دورتا المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعامي  8106و 8107منبراً إقليميا ً للحكومات والجهات المعنية الرئيسية
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للتعلم المتبادل بين األقران والحوار حول أولويات التنمية .وساهمت اإلسكوا أيضا ً من خالل شراكتها االستراتيجية
مع جامعة الدول العربية في اهتمام الدول العربية المتنامي بإعداد تقارير عن التقدم المحرز في تحقيق أهداف
التنمية المستدامة ،كما يتجلى في الزيادة الهامة في االستعراضات الوطنية الطوعية.
خالل فترة السنتين كلها ،استهدف مشروع لتعزيز قدرة الحكومات على تلبية احتياجات الشباب األردن
-7
وتونس والكويت .كما قامت اإلسكوا بتكييف خطة العمل على نطاق المنظومة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين
المرأة للمؤسسات الوطنية ،ما أدى إلى وضع أول إطار في المنطقة العربية للمساءلة بشأن المساواة بين الجنسين،
وهو اآلن قيد التجربة في األردن .وباإلضافة إلى ذلك ،تناول فريق رفيع المستوى انعقد في كانون األول/ديسمبر
 8107التدفقات المالية غير المشروعة واآلثار السلبية الناجمة عن حركتها عبر الحدود.
خالل فترة السنتين  ،2016-2017واصلت اإلسكوا بناء قدرات المفاوضين العرب بشأن تغير المناخ.
-2
ونتيجة لذلك ،وضعت  13من الدول األعضاء مقاصد أو خططا ً تتعلق بقضايا تغير المناخ والمساهمات المقررة
المحددة وطنياً.
شاركت اإلسكوا ،بالتعاون مع جامعة الدول العربية ،في العملية التشاورية اإلقليمية المعنية بالهجرة
-2
وشؤون الالجئين في المنطقة العربية ،بما في ذلك االجتماع االستثنائي في أيلول/سبتمبر  ،2016للتحضير لمؤتمر
القمة لمعالجة التحركات الكبيرة لالجئين والمهاجرين ،الذي نتجت عنه وثيقة ختامية ب ّينت الموقف المشترك بين
البلدان العربية حول هذا الموضوع .وقد رفدت الوثيقة بعد ذلك إعالن نيويورك من أجل الالجئين والمهاجرين
(قرار الجمعية العامة  71/1الصادر في  19أيلول/سبتمبر .)2016
 -01بدعم من اإلسكوا ،بدأت الدول األعضاء جميعها إصدار مؤشرات ألهداف التنمية المستدامة وفقا ً إلطار
المؤشر العالمي ،الذي ا ُتفق عليه في الدورة الثامنة واألربعين للجنة اإلحصائية في األمم المتحدة التي ُعقدت في
آذار/مارس  ،2017ووفقا ً الستراتيجياتها الوطنية للتنمية المستدامة .وأصبح اآلن بمستطاع الدول األعضاء في
اإلسكوا جميعها البالغ عددها  18تقديم تقديرات أساسية على األقل لحساباتها الوطنية ،وطلبت  17دولة مساعدة
اإلسكوا في اإلعداد لجولة التعدادات السكانية لعام .2020
 -00في عام  ،8107أصدر برنامج األجندة الوطنية لمستقبل سوريا "اإلطار االستراتيجي لبدائل السياسات"،
بنا ًء على مدخالت ما يزيد على  0,611جهة سورية معنية لتحديد أولويات مبادرات تحقيق االستقرار في البالد.
وتتوفر وثيقة اإلطار على الرابط التاليhttps://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/ :
.files/events/files/spaf_synopsis.pdf

ثانيا ا -التحديات
 -08ال يزال التحدي الرئيسي الذي تواجهه اإلسكوا هو االفتقار إلى االستقرار السياسي واألمني في المنطقة.
ورغم تزايد صعوبة االنخراط في مبادرات إنمائية متوسطة وطويلة األجل في البلدان التي تعاني ظروفا ً أمنية
صعبة ،أطلقت اإلسكوا مشاريع إلنشاء منابر للحوار حول قضايا التنمية في كل من الجمهورية العربية السورية
وليبيا واليمن .كما أدت القيود على السفر إلى لبنان ،التي فرضها عدد من الدول األعضاء ،إلى الحد من قدرة
اإلسكوا على استضافة االجتماعات في مقرها ،ما أدى بدوره إلى زيادة صعوبة التنبؤ بتكاليف العمليات.
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 -03رغم هذه العقبات ،نفذت اإلسكوا برنامج عملها بطريقة مرنة ،متك ّيفة مع الظروف المتغ ّيرة باستمرار.
وترمي األمانة إلى مواصلة تحقيق نتائج عالية الجودة والتخطيط للحاالت الطارئة الناجمة عن الوضع السياسي
في المنطقة.

ثالثا ا -التوجيه التنفيذي واإلدارة
 -03خالل فترة السنتين  ،2016-2017نفذت الهيئات المعنية بالتوجيه التنفيذي واإلدارة  29من أصل  30ناتجا ً
مقرراً ( 96في المائة) .ويرد فيما يلي وصف موجز للنتائج المحققة في إطار اإلنجازات المتوقعة التي حُ ّددت
في برنامج العمل لفترة السنتين .2016-2017
اإلنجاز المتوقع  :1إدارة برنامج عمل اللجنة بفعالية
النتائج المحققة
 -05حققت اإلسكوا ككل ،خالل فترة السنتين  ،8106-8107معدل تنفيذ إجمالي قدره  22في المائة من النواتج
القابلة للقياس الكمي البالغ عددها  ،532بالمقارنة مع نسبة  22في المائة من  365ناتجا ً خالل فترة السنتين السابقة.
وواصلت اإلسكوا العمل على زيادة الفعالية في إدارة برنامج عملها .فعززت استخدام ال ُن ُ
ظم اإلدارية المعتمدة،
كنظام أوموجا ()Umoja؛ ومن تنفيذ المبادرات العالمية ،مثل استراتيجية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لألمم
المتحدة ،تحديثا ً لعملية تقديم الخدمات.
 -06خضعت للتقييم خالل فترة السنتين  8106-8107خمسة مشاريع مموّ لة من حساب األمم المتحدة للتنمية.
وأ ُخذت باالعتبار في جميع عمليات التقييم هذه خطة العمل على نطاق منظومة األمم المتحدة بشأن المساواة بين
الجنسين وتمكين المرأة .وأخيراً ،أعربت الدول األعضاء عن نجاح الدورة الوزارية التاسعة والعشرين لإلسكوا
في استيعاب وجهات نظرها حول عمل اإلسكوا.
اإلنجاز المتوقع  :2تحسين االلتزام بتقديم الوثائق في موعدها
النتائج المحققة
 -07واصلت اإلسكوا بذل قصارى جهدها لوضع الصيغ النهائية لوثائق الهيئات التداولية قبل موعد انعقادها
بفترة كافيةّ .
فوزعت ،مثالً ،الوثائق المتعلقة بدورتها الوزارية التاسعة والعشرين قبل أربعة أسابيع من موعد
انعقاد الدورة في المتوسط ،وتلقى هذا التوقيت المناسب في إصدار الوثائق  3.82نقطة على مقياس من  5نقاط في
التقييم الذي أجراه ممثلو الدول األعضاء .وانطبق ذلك عموما ً على وثائق االجتماعات جميعها؛ ودعمه ازدياد
االعتماد على الوسائل اإللكترونية في تسليم الوثائق وتجديد موقع اإلسكوا اإللكتروني.
اإلنجاز المتوقع  :3تحديد القضايا الناشئة التي تتطلب اهتماما ً من الدول األعضاء ومعالجتها
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النتائج المحققة
 -02واصلت اإلسكوا مواءمة عملها مع األولويات اإلقليمية والعالمية الناشئة ،واألخذ بالتوصيات التي ترفعها
الدول األعضاء خالل االجتماعات الحكومية الدولية .و ُتوّ جت الدورة الوزارية التاسعة والعشرون ،التي ُعقدت
في قطر في كانون األول/ديسمبر  ،8106باعتماد إعالن الدوحة بشأن تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام ،8131
الذي وضع خريطة طريق للدول العربية لتنفيذ الخطة ،مع إفساح المجال أمامها للتكيف مع الظروف المحددة
والقضايا الناشئة على الصعيدين اإلقليمي والوطني .وكلّفت اإلسكوا خالل عام  8106بمساعدة الدول األعضاء
على إدماج األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة؛ وتقديم الدعم الفني لالستفادة من وسائل
التنفيذ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ وتيسير المتابعة واالستعراض .ولدى تنفيذها لما ُكلّفت به ،قامت تكراراً
بلفت انتباه الدول األعضاء إلى القضايا اإلنمائية الناشئة.
اإلنجاز المتوقع  :4تعزيز اتساق السياسات في إدارة األنشطة االقتصادية واالجتماعية لألمم المتحدة
النتائج المحققة
 -02تواصل اإلسكوا تولي عقد اجتماعات آلية التنسيق اإلقليمي للدول العربية ،وهي بمثابة منبر هام يهدف
إلى زيادة االتساق بين هيئات األمم المتحدة العاملة في المنطقة .وقد ُعقد االجتماع الثاني والعشرون آللية التنسيق
اإلقليمي في الدوحة في كانون األول/ديسمبر 8106؛ ور ّكز على تحديد المبادرات المشتركة وإمكانيات التعاون
بين مختلف الوكاالت المشاركة لتحسين دعم الدول األعضاء في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة .و ُعقد االجتماع
الثالث والعشرون في بيروت في تشرين الثاني/نوفمبر  ،8107ور ّكز على صياغة نهج متكامل عابر للقطاعات
فيما يتعلق بوضع السياسات في سياق خطة التنمية المستدامة لعام  ،8131واستعرض طرقا ً للمشاركة في خطة
اإلصالح الشامل لألمم المتحدة التي أعلنها األمين العام .وخالل فترة السنتين ،عقد كل من فريق آلية التنسيق
اإلقليمي المعني بخطة التنمية المستدامة لعام  ،8131والفريق المعني ببيانات أهداف التنمية المستدامة ،والفريق
المعني بالهجرة الدولية اجتماعا ً واحداً له؛ وحُ ِّددت في هذه االجتماعات األنشطة الداعمة لتنفيذ خطة عام .8131
وزادت اإلسكوا خالل فترة السنتين  2016-2017عدد مبادرات التنسيق الجارية مع غيرها من أعضاء آلية التنسيق
اإلقليمي إلى ست مبادرات.
اإلنجاز المتوقع  :5زيادة الوعي العام بالجهود التي تبذلها اللجنة لتحقيق األولويات اإلقليمية ومعالجة القضايا
الناشئة
النتائج المحققة
 -81واصلت اإلسكوا بمجموعة متنوعة من الوسائل بذل الجهود الرامية إلى توسيع نطاق تواصلها .فقد جعل
تجديد موقعها على شبكة االنترنت المعلومات في متناول المستخدمين النهائيين ،كما أن عدد عمليات التنزيل تزايد
باطراد على مر السنين .كما واصلت اإلسكوا جهودها للتواصل مع الجمهور بشكل عام ،من خالل منصات
التواصل االجتماعي مثل فيسبوك وتويتر ،لتتسع دائرة متابعيها إلى مئات آالف المستخدمين الذين تفاعلوا مع
منشوراتها خالل عامي  8106و .8107وكفلت األمانة التنفيذية لإلسكوا أيضا ً توفير تغطية إعالمية لعدد كبير من
األنشطة واالجتماعات ومن خالل تنظيم المؤتمرات الصحفية وغيرها من المناسبات اإلعالمية ،ليزداد عدد
التغطيات اإلعالمية المطبوعة والسمعية-البصرية لألنشطة إلى  0,351خالل فترة السنتين.
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اإلنجاز المتوقع  :6إقامة شراكات جديدة وتعزيز الشراكات القائمة (بغرض توسيع نطاق انتشار أنشطة
اإلسكوا وزيادة أثرها)
النتائج المحققة
 -80واصلت اإلسكوا بناء الشراكات مع طائفة واسعة من المنظمات الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية
والشركاء من غير الحكومات على الصعيدين العالمي واإلقليمي عبر اتفاقات رسمية وأخرى غير رسمية .ووُ ِّقعت
 83مذكرة ورسالة تفاهم واتفاق للمساهمة المالية خالل فترة السنتين 7 ،منها مع شركاء جدد .وتتيح هذه الشراكات
لإلسكوا توسيع نطاق أنشطتها المعيارية وأنشطتها في مجال التعاون الفني.

رابعا ا -البرامج الفرعية
ألف -البرنامج الفرعي  -1اإلدارة المتكاملة للموارد الطبيعية من أجل التنمية المستدامة
 -88تتولى تنفيذ هذا البرنامج الفرعي شعبة سياسات التنمية المستدامة ،وهدفه هو تحقيق اإلدارة المتكاملة
للموارد الطبيعية ما سيؤدي إلى تحسين أمن الغذاء والمياه والطاقة ،وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ،
وإدماج أهداف التنمية المستدامة في عمليات وضع السياسات الوطنية واإلقليمية .وخالل فترة السنتين 2016-
ُ ،2017ن ِّفذ في إطار هذا البرنامج الفرعي  25من أصل  25ناتجا ً مقرراً ( 011في المائة) .وفيما يلي وصف موجز
للنتائج المحققة الرئيسية في إطار اإلنجازات المتوقعة لهذا البرنامج الفرعي.
اإلنجاز المتوقع  :1الدول األعضاء تعمم أهداف التنمية المستدامة في االستراتيجيات وخطط العمل المتعددة
القطاعات المعنية باإلدارة المتكاملة للموارد الطبيعية ،بما في ذلك أدوات القياس والرصد والتبليغ
النتائج المحققة
 -83بدعم من اإلسكوا ،وُ ضعت خالل فترة السنتين  2016-2017آليات متعددة البلدان :قام المجلس الوزاري
العربي للمياه بجمع بيانات عن المؤشرات اإلقليمية المتعلقة بالمياه من خالل أفرقة الرصد الوطنية وأنشأ فرقة
عمل تقودها اإلسكوا؛ وصادق المجلس الوزاري العربي للكهرباء على االستراتيجية العربية للطاقة المستدامة.
 -83ساهمت اإلسكوا أيضا ً خالل فترة السنتين  ،8016-2017في وضع منهجيتين :اإلطار التنفيذي للبعد البيئي
في خطة  8131للتنمية المستدامة في المنطقة العربية ومتابعة االستراتيجية العربية اإلقليمية لالستهالك واإلنتاج
المستدامين ،اللتين اعتمدهما مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة .و ُعقد في عمان في تشرين
الثاني/نوفمبر  8106اجتماع رفيع المستوى عن أهداف التنمية المستدامة المتصلة بالمياه ،بهدف زيادة التعاون
فيما بين الوكاالت المعنية باإلحصاء والمياه لمواءمة المؤشرات والمنهجيات.
 -85أدت األعمال التي قامت بها اإلسكوا خالل فترة السنتين إلى وضع عدة أدوات ،بما في ذلك منصة على
االنترنت لتبادل المعرفة وتجميع أفضل الممارسات المتبعة في مجال الطاقة المتجددة ،لدمجها في منبر "سوق
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الطاقة المستدامة" للوكالة الدولية للطاقة المتجددة .وفي عام  ،8106أصدر األردن بدعم من اإلسكوا ،سياسة بناء
المنعة لمواجهة أثر التغير المناخي على قطاع المياه ،في إطار استراتيجيته الوطنية للمياه .2016-2025
اإلنجاز المتوقع  :2الدول األعضاء تعتمد برامج وقرارات بشأن التعاون اإلقليمي حول الموارد المائية
المشتركة واالستدامة البيئية وشبكات الطاقة بهدف تحسين أمن الغذاء والمياه والطاقة
النتائج المحققة
 -86خالل فترة السنتين  ،2016-2017اعتمدت الدول األعضاء بدعم من اإلسكوا  2قرارات ووضعت
منصات ون ّفذت  5أدوات مختلفة في مجاالت الغذاء والمياه والطاقة .و ُعقدت جلسات لجان اإلسكوا للطاقة والموارد
المائية بشكل مشترك لتحديد التحديات واالستجابات المشتركة ومعالجة الترابط بين المياه والطاقة.

3

 -87صادقت جامعة الدول العربية على مشروع اإلسكوا لتعزيز األمن الغذائي والمائي من خالل
التعاون وتنمية القدرات في المنطقة العربية ،فضالً عن مبادئ اإلسكوا التوجيهية حول الموارد المائية المشتركة،
ما سيزيد التعاون اإلقليمي في هذه القضايا .وأنشأ مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة ،بدعم
من اإلسكوا ،شبكة إقليمية لجهات االتصال الوطنية ،ويجري العمل حاليا ً على وضع خطة إقليمية لتنفيذ أهداف
التنمية المستدامة ومقاصدها المتعلقة بالبيئة .وصادقت اللجنة العربية الدائمة لألرصاد الجوية على المنتدى
العربي لتوقعات المناخ الذي تنسق له اإلسكوا .وأخيراً ،طلب المجلس الوزاري العربي للمياه دعم اإلسكوا لبناء
قدرات المفاوضين بشأن الموارد المائية المشتركة وإنشاء مجموعة عمل استشارية فنية بشأن التنسيق بين قطاعي
الزراعة والمياه.
اإلنجاز المتوقع  :3الدول األعضاء تضع سياسات واستراتيجيات وأطراً منسقة للتخفيف من أثر تغير المناخ
والتكيف معه ،وبناء المِنعة للحد من مخاطر الكوارث والتصدي للكوارث الطبيعية وتلك التي يسببها البشر
النتائج المحققة
 -82ال تزال اإلسكوا وجامعة الدول العربية ،بالشراكة مع  00مؤسسة أخرى ،تقومان بتنفيذ المبادرة اإلقليمية
لتقييم أثر تغير المناخ على الموارد المائية وقابلية تأثر القطاعات االجتماعية واالقتصادية في المنطقة العربية
به (ريكار).
 -82أدت أنشطة اإلسكوا على الصعيدين الوطني واإلقليمي إلى اعتماد خمسة قرارات وتوصيات بشأن تغير
المناخ في فترة السنتين  .2016-2017واعتمد المجلس الوزاري العربي للمياه قراراً يصادق على "ريكار  -التقرير
العربي حول تقييم تغير المناخ" ،وقراراً آخر يتعلق بإنشاء مركز إقليمي للمعرفة المتعلقة بالمناخ والمياه ،وآخر
يكلّف اإلسكوا بمواصلة تدريب المفاوضين العرب بشأن قضايا المناخ .كما اعتمد المجلس الوزاري العربي
للكهرباء توصية بتكليف اإلسكوا بتقديم نتائج مؤتمرات األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير
المناخ ،وأخرى حول الجهود المبذولة في المنطقة العربية في مجالي الطاقة المتجددة والكفاءة في استخدام الطاقة.
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باء -البرنامج الفرعي  -2التنمية االجتماعية
 -31تتولى تنفيذ هذا البرنامج الفرعي شعبة التنمية االجتماعية ،وهدفه هو تعزيز قدرة الدول األعضاء على
اعتماد وتنفيذ سياسات اجتماعية مرتكزة على الحقوق ِّ
تعزز العدالة االجتماعية وتؤدي إلى تحقيق تنمية اجتماعية
اقتصادية منصفة وشاملة للجميع وتشاركية .وخالل فترة السنتين ُ ،2016-2017ن ِّفذ في إطار هذا البرنامجالفرعي  72من أصل  21ناتجا ً مقرراً ( 26في المائة) ،مع تأخر منشور واحد ُن ّفذ بحلول  0نيسان/أبريل .8102
وفيما يلي وصف موجز للنتائج المحققة الرئيسية في إطار اإلنجازات المتوقعة لهذا البرنامج الفرعي.
ِّ
وتعزز التماسك
اإلنجاز المتوقع  :1الدول األعضاء تضع سياسات وبرامج اجتماعية ترتكز على نهج الحقوق
االجتماعي ،واإلدماج االجتماعي ،والحماية االجتماعية ،وتقديم الخدمات االجتماعية الكافية للجميع
النتائج المحققة
 -30خالل فترة السنتين  ،8106-8107واصلت اإلسكوا أنشطتها التي تساعد الدول األعضاء على اعتماد
تدابير لتعزيز اإلدماج االجتماعي .فسن كل من األردن والسودان قوانين لإلعاقة أكثر اشتمالية ،بينما راجع كل
من السودان والمغرب عمليات تقييم اإلعاقة المتبعة حاليا ً ،واتخذ المغرب خطوات لتعزيز إمكانية استخدام ذوي
اإلعاقة للوسائط الرقمية .واعتمد األردن أيضا ً مبادئ توجيهية للسياسة العامة تتعلق بإصالح المناهج التعليمية
لمعالجة البطالة بين الشباب .وبدعم من اإلسكوا وجهات معنية أخرى ،اعتمدت الدول األعضاء "االستراتيجية
العربية لإلسكان والتنمية الحضرية المستدامة" .وأدت هذه اإلجراءات مجتمعة إلى زيادة عدد تدابير اإلدماج
االجتماعي للفئات األكثر تعرضا ً للمخاطر من  83في عام  8105إلى  33في عام  .8107وفيما يتعلق
بالحماية االجتماعية ،قدمت اإلسكوا دعما ً إضافيا ً للدول األعضاء أدى إلى زيادة عدد التدابير التي صيغت أو
حُ سّنت لتوفير الحماية االجتماعية أو توسيع نطاق تقديم الخدمات االجتماعية من  6في عام  8105إلى  2في
عام .8107
اإلنجاز المتوقع  :2الدول األعضاء تشارك في عملية بناء توافق إقليمي حول الهجرة الدولية بهدف وضع وتنفيذ
سياسات لتعظيم أثر الهجرة الدولية على التنمية ودعم التنسيق والتعاون بين بلدان المنطقة على هذا الصعيد
النتائج المحققة
 -38في فترة السنتين  ،8106-8107رعت اإلسكوا مشاركة الدول األعضاء في اجتماعين إقليميين لبناء توافق
في اآلراء حول الهجرة الدولية .وتبنت الدول العربية موقفا ً موحداً في وثيقة ختامية رفدت إعالن نيويورك من
أجل الالجئين والمهاجرين .كما أثرت التوصيات المتعلقة بأولويات وتحديات الهجرة اإلقليمية المفاوضات بشأن
االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية .وازداد بذلك عدد المرات التي رعت فيها اإلسكوا
الحوار حول الهجرة الدولية من  8في عام  8105إلى  3بحلول كانون األول/ديسمبر  .8107كما ساهمت جهود
اإلسكوا في زيادة عدد السياسات التي تعكس فرص وتحديات الهجرة الدولية من  3في عام  8105إلى  6بحلول
كانون األول/ديسمبر .8107
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اإلنجاز المتوقع  :3الدول األعضاء تعتمد نهج المشاركة في صياغة السياسات االجتماعية وتنفيذها من خالل
بناء التوافق ،وتمكين المجتمع المدني ،وإشراك الجمعيات المدنية والجهات المعنية بمناصرة القيم واألساليب
التي تح ّقق العدالة االجتماعية
النتائج المحققة
 -33يتزايد إدراك الدول األعضاء في اإلسكوا ألهمية ال ُنهُج التشاركية وبناء توافق اآلراء والمشاركة المدنية
في صياغة سياسات عادلة ومستدامة .وقد تجلى ذلك في المشاركة الواسعة ،التي يسرتها اإلسكوا ،للجهات الفاعلة
من المجتمع المدني مع المسؤولين الحكوميين وجهات معنية أخرى في حوارات حول السياسات نتجت عنها
رسائل وتوصيات رئيسية .وارتفع عدد الحاالت التي شاركت فيها الجهات المعنية المختلفة في هذه الحوارات من
 03في عام  8105إلى  81بحلول عام  .8107واتضح هذا التق ّدم أكثر في تزايد عدد الهيئات الحكومية والمنظمات
غير الحكومية التي تستخدم أدوات بناء القدرات التي وضعتها اإلسكوا للتنمية التشاركية والحوكمة الديمقراطية
وسياسات الحماية االجتماعية التشاركية والعدالة االجتماعية والمساواة ،إذ ارتفع عدد هذه الهيئات والمنظمات
من  81في عام  8105إلى  87في عام .8107
جيم -البرنامج الفرعي  -3التنمية والتكامل االقتصادي
 -33تتولى تنفيذ هذا البرنامج الفرعي شعبة التكامل والتنمية االقتصادية ،وهدفه هو تحقيق مستوى معيشي
الئق للجميع في الدول األعضاء ،من خالل تنمية اقتصادية إقليمية مستدامة وشاملة للجميع ومتكاملة .وخالل فترة
السنتين ُ ،2016-2017ن ِّفذ  003من أصل  003ناتجا ً مقرراً ( 011في المائة) .وفيما يلي وصف موجز للنتائج
المحققة الرئيسية في إطار اإلنجازات المتوقعة لهذا لبرنامج الفرعي.
اإلنجاز المتوقع  :1الدول األعضاء تقوم بإصالح المؤسسات االقتصادية ووضع السياسات وتنفيذها باالستناد
إلى مبادئ الحكم الرشيد ،بهدف وضع السياسات والخطط االقتصادية التي تدعم التنمية الشاملة والمستدامة
النتائج المحققة
 -35خالل فترة السنتين  ،2016-2017ساهم دعم اإلسكوا في إحداث تغيرات في سياسات الحوكمة االقتصادية
في الدول األعضاء .وأدت هذه التغيرات إلى تحسن ترتيب كل من األردن واإلمارات العربية المتحدة والمغرب
وموريتانيا في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة األعمال .وطورت اإلسكوا أدوات لنماذج اقتصادية تشمل مصفوفات
المحاسبة االجتماعية ونماذج التوازن العام القابل للحوسبة لتيسير التخطيط ورصد األداء في  81قطاعا ً في
اقتصادات بلدان عربية عدة.
اإلنجاز المتوقع  :2الدول األعضاء تصمم وتنفذ خططا ً وسياسات اقتصادية لصالح الفقراء قائمة على الحقوق
وترتكز على األدلة للقضاء على الفقر والحد من عدم المساواة في الدخل
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النتائج المحققة
 -36لتوفير مقترحات عملية لدفع الجهود العربية الرامية إلى القضاء على الفقر بجميع أبعاده وتنفيذ خطة عام
 ،8131تعاونت اإلسكوا مع جامعة الدول العربية ومنظمة األمم المتحدة للطفولة ومبادرة أكسفورد المعنية بالفقر
والتنمية البشرية في وضع منهجية لقياس الفقر المتعدد األبعاد وإصدار أول تقرير عربي عن الفقر المتعدد األبعاد.
وق ّدم التقرير توصيات العتماد سياسات أكثر دعما ً للفقراء وتسريع تنفيذها على الصعيدين الوطني واإلقليمي؛
قرار لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في أيلول/سبتمبر
وصادقت عليها جامعة الدول العربية من خالل
ٍ
ت على
 .8107كما نظمت اإلسكوا خالل فترة السنتين  ،8106-8107بالتعاون مع جامعة الدول العربية ،تدريبا ٍ
ت قائم ٍة على األدلة لصالح الفقراء ،وق ّدمت دعما ً فنيا ً في قياس الفقر إلى األردن
قياس الفقر وتصميم سياسا ٍ
والعراق وموريتانيا.
ت الستحداث
اإلنجاز المتوقع  :3المؤسسات الوطنية المعنية بصنع السياسات تطور باالستناد إلى األدلة أدوا ٍ
فرص العمل الالئق للرجال والنساء
النتائج المحققة
 -37خالل فترة السنتين  ،2016-2017نفذت اإلسكوا ،مع منظمة العمل الدولية في مركز منظمة العمل الدولية
في تورينو ،نشاطا ً لبناء القدرات تلقى فيه  83مشاركا ً من بلدان عربية تدريبا ً على سياسات تشجيع العمالة .كما
وفرت اإلسكوا الدعم للبحرين في مجال التنويع االقتصادي والقدرة على التنافس واإلنصاف ،ولألردن في مجال
السيناريوهات االقتصادية االستراتيجية لعام  ،8131وللسودان في مجال عمليات التخطيط االستراتيجي.
اإلنجاز المتوقع  :4الدول األعضاء والمؤسسات اإلقليمية تضع سياسات وآليات للتنفيذ تهدف إلى تحقيق التقارب
في السياسات االقتصادية
النتائج المحققة
 -32خالل فترة السنتين  ،2016-2017قدمت اإلسكوا دعما ً فنيا ً للدول األعضاء فيما يتعلق بالتفاوض بشأن
المعاهدات الضريبية وإبرامها ،وفي وضع سياسات وآليات تنفيذ لتقارب السياسات االقتصادية .ونتيجة لذلك،
اعتمدت اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية أدوات للتقارب في ضريبة القيمة المضافة.
كما قدمت اإلسكوا دعما ً لكل من تونس والسودان ومصر والمغرب في إعداد مقترحات االنضمام إلى االتحاد
الجمركي العربي.
اإلنجاز المتوقع  :5الدول األعضاء والمؤسسات اإلقليمية تضع خططا ً وسياسات لتشييد بنية أساسية عابرة
للحدود ،وال سيما في مجال تسهيل النقل والتجارة
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النتائج المحققة
 -32خالل فترة السنتين  ،8106-8107قدمت اإلسكوا الدعم الفني للدول األعضاء من خالل اجتماعات أفرقة
الخبراء في مجاالت تسهيل النقل والتجارة ،ودورات حكومية دولية حول النقل والتجارة ،ومتابعة عن كثب
لالنضمام إلى معاهدات النقل وتنفيذها ،وإنشاء االتحاد الجمركي العربي .ونتيجة لذلك ،سجلت تسعة بلدان،
هي :األردن واإلمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان و ُعمان وقطر والكويت ولبنان ومصر تحسنا ً في
مؤشر األداء اللوجستي .واعتمد أو وضع كل من األردن واإلمارات العربية المتحدة والبحرين و ُعمان وقطر
والمملكة العربية السعودية خططا ً أو برامج تتضمن تدابير جديدة تتماشى مع اتفاق منظمة التجارة العالمية لتيسير
التجارة .وساعدت اإلسكوا أيضا ً حكومة الكويت في االنضمام إلى مذكرة التفاهم للتعاون في مجال النقل البحري
بين الدول العربية.
دال -البرنامج الفرعي  -4التكنولوجيا من أجل التنمية والتكامل اإلقليمي
 -31تتولى تنفيذ هذا البرنامج الفرعي ُ
شعبة التكنولوجيا من أجل التنمية ،وهدفه هو تعزيز التنمية الشاملة
والمستدامة في الدول األعضاء عن طريق بناء مجتمع المعلومات واقتصاد المعرفة الذي يوظف التكنولوجيا
واالبتكار ،وفقا ً لمتطلبات التنمية في المنطقة ولألهداف اإلنمائية المتفق عليها دولياً .وخالل فترة السنتين 2016-
ُ ،2017ن ِّفذ  36من أصل  36ناتجا ً مقرراً ( 011في المائة) .وفيما يلي وصف موجز للنتائج المحققة الرئيسية في
إطار اإلنجازات المتوقعة لهذا لبرنامج الفرعي.
اإلنجاز المتوقع  :1الدول األعضاء تضع أو تح ِّدث االستراتيجيات والسياسات التي توظف الموارد البشرية
واالبتكار والتكنولوجيا الحديثة لبناء اقتصاد المعرفة ومجتمع المعلومات ،ليكون نواة لنموذج جديد للتشغيل
والنمو االقتصادي المستدام
النتائج المحققة
 -30ساعدت اإلسكوا الدول األعضاء ،خالل فترة السنتين  ،2016-2017على صياغة وتنفيذ استراتيجيات
وسياسات لتحويل اقتصاداتها إلى اقتصادات تنافسية قائمة على المعرفة .فاعتمدت وزارة البحث العلمي في مصر
استراتيجية وطنية للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار للفترة  ،8105-8131في إطار رؤية مصر لعام  .8131وفي
األردن ،اعتمد المجلس األعلى للعلم والتكنولوجيا أيضأ سياسة للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار للفترة  8103الى
 .8107ويقوم المركز المغربي لالبتكار وريادة األعمال االجتماعية حاليا ً بتنفيذ مبادرة مخصصة لالبتكار في
إطار االستراتيجية الوطنية للبحث العلمي (أفق  .)8185وشملت خطة التنمية الوطنية العاشرة التي وضعتها وزارة
االقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية عنصراً محدداً للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار يهدف إلى توطين
وتطوير تكنولوجيات استراتيجية متقدمة .كما وضعت حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة استراتيجية وطنية
لالبتكار لدفع االبتكار في الحياة االجتماعية واالقتصادية للمواطنين .واعتمد مجلس البحث العلمي في ُعمان
استراتيجية وطنية لالبتكار في عام  .8107وباإلضافة إلى ذلك ،دعمت اإلسكوا "مدينة أفريقيا التكنولوجية" في
السودان وجامعة العلوم والتكنولوجيا والطب في موريتانيا في استعراض ُنظم االبتكار في هذين البلدين.
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اإلنجاز المتوقع  :2الدول األعضاء تنسق تنفيذ األطر السياسية والقانونية والتنظيمية الموحدة في
مجاالت العلم والتكنولوجيا واالبتكار وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،لتطوير المنصات والخدمات على
مستوى المنطقة
النتائج المحققة
 -38ساعدت اإلسكوا كالً من تونس والسودان و ُعمان ودولة فلسطين ولبنان ومصر والمغرب والمملكة العربية
السعودية وموريتانيا في إنشاء المكاتب الوطنية المعنية بنقل التكنولوجيا .وساهم عملها أيضا ً في إطالق مبادرات
لحوكمة اإلنترنت في تونس ولبنان .كما قادت اإلسكوا عملية تنفيذ مبادرة المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت
 ،8181ووضعت ميثاقا ً جديداً لعملية المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت؛ وخارطة طريق عربية ثانية لحوكمة
اإلنترنت .وأخيراً ،في شباط/فبراير ُ ،8107عقدت أول دورة للجنة التكنولوجيا من أجل التنمية ،وهي هيئة تابعة
لإلسكوا ،تحت عنوان" :التكنولوجيا من أجل تحقيق التنمية المستدامة لعام ."8131
اإلنجاز المتوقع  :3المؤسسات العامة تعمم سياسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والحكومة اإللكترونية
باالستناد إلى مبادئ الحكم الرشيد والتركيز على الحكومة المفتوحة عامة والمشاركة اإللكترونية خاصة
النتائج المحققة
 -33وضعت اإلسكوا مؤشر اكتمال الخدمات الحكومية اإللكترونية والنقالة الذي اعتمده المنتدى العربي
لحوكمة اإلنترنت لتقييم استخدام خدمات الحكومة اإللكترونية في المنطقة .كما وفّرت اإلسكوا دعما ً إلطالق
المجلس العربي للحكومة اإللكترونية لتعزيز تبادل المعرفة بين البلدان العربية في مواضيع تتعلق بالحكومة
اإللكترونية .كذلك دعمت اإلسكوا  6مبادرات حول الحكومة المفتوحة ،تشمل بوابة الحكومة اإللكترونية التي
طورها المركز القومي للمعلومات في السودان؛ و"قطر الذكية" التي نفذتها وزارة المواصالت واالتصاالت في
قطر لتنفيذ خدمات حكومية إلكترونية جديدة؛ و"دولتي" التي وضعها مكتب وزير الدولة لإلصالح اإلداري في
لبنان لتوفير خدمات حكومية إلكترونية جديدة؛ وخطة العمل الوطنية الثالثة لألردن  8106-8102في إطار الشراكة
الحكومية المفتوحة التي أطلقتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي في األردن.
هاء -البرنامج الفرعي  -5اإلحصاءات لوضع سياسات مرتكزة على األدلة
 -33تتولى تنفيذ هذا البرنامج الفرعي شعبة اإلحصاءات ،وهدفه هو تدعيم ال ُنظم اإلحصائية الوطنية واإلقليمية
إلنتاج وتعميم إحصاءات ذات جودة لوضع سياسات قائمة على األدلة بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة
والتكامل اإلقليمي وتحسين الحوكمة .وخالل فترة السنتين ُ ،2016-2017ن ِّفذ  66من أصل  66ناتجا ً مقرراً
( 011في المائة) .وفيما يلي وصف موجز للنتائج المحققة الرئيسية في إطار اإلنجازات المتوقعة لهذا البرنامج
الفرعي.
اإلنجاز المتوقع  :1األجهزة اإلحصائية الوطنية تنفذ منهجيات تتوافق مع الممارسات الجيدة والمعايير
والتوصيات الدولية
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النتائج المحققة
 -35اعتمدت جميع الدول األعضاء في اإلسكوا إطار مؤشرات أهداف التنمية المستدامة ،وهي على األقل في
المرحلة األساسية من تنفيذ نظام الحسابات القومية .وتلقت اإلسكوا  32طلبا ً للمساعدة في هذا الصدد خالل فترة
السنتين .2016-2017
اإلنجاز المتوقع  :2الجهات المعنية تستخدم اإلحصاءات العالية الجودة والدراسات المنهجية التي تصدرها
وتنشرها اإلسكوا
النتائج المحققة
 -36وصل عدد االستفسارات التي سجلها نظام قواعد البيانات اإلحصائية في اإلسكوا وعدد المنشورات
سجل ما ال يقل عن 875
اإللكترونية التي جرى تنزيلها إلى  581في فترة ربع سنة اختيرت من فترة السنتين .و ُ
استشهاداً بإصدارات اإلسكوا وإشارة إليها في الربع األخير من فترة السنتين.
اإلنجاز المتوقع  :3المؤسسات اإلحصائية الوطنية واإلقليمية تعتمد اتفاقات ومبادئ توجيهية لتنسيق
اإلحصاءات الرسمية وتحسين قابليتها للمقارنة
 -37ي ّسرت شعبة اإلحصاءات ،خالل الربعين األخيرين من عام  ،8106إنشاء فريقين لالستشارات الفنية،
أحدهما في اإلحصاءات االقتصادية واآلخر في اإلحصاءات الديمغرافية واالجتماعية .ويقدم هذان الفريقان،
مستخدمين مخصصات في الميزانية كانت مقررة أصالً ألفرقة خبراء متخصصين ،متابعة أكثر منهجية
الحتياجات ال ُنظم اإلحصائية الوطنية في المنطقة العربية .وقد اعتمدت أربع استراتيجيات لمواءمة اإلحصاءات
في المنطقة بين اإلسكوا والمكاتب اإلحصائية الوطنية في األردن وفلسطين ومصر والمغرب.
 -32كانت المبادئ التوجيهية التي وضعتها اإلسكوا واعتمدتها خالل فترة السنتين هي المنهج التدريبي
ومجموعة األدوات التدريبية على اإلحصاءات المتعلقة بقضايا الجنسين؛ ومجموعة أساسية من المؤشرات
االجتماعية الديمغرافية ،ومبادئ توجيهية حول االستراتيجيات الوطنية لتطوير اإلحصاءات؛ والمبادئ التوجيهية
المتعلقة بالصيرفة اإلسالمية؛ ومجموعة أدوات تدريبية على اإلحصاءات البيئية.
واو -البرنامج الفرعي  -6النهوض بالمرأة
 -32ين ّفذ هذا البرنامج الفرعي مركز المرأة في اإلسكوا ،وهدفه هو الحد من أوجه التفاوت بين الجنسين
والمساهمة في ترسيخ احترام حقوق المرأة في الدول األعضاء بما يتماشى مع االتفاقيات ونتائج المؤتمرات
الدولية ،وتشجيع تبادل الدروس المستفادة في هذا المجال لبناء مجتمع مبني على أسس تكفل العدالة دون تمييز.
وخالل فترة السنتين ُ ،2016-2017ن ِّفذ  65من أصل  65ناتجا ً مقرراً ( 011في المائة) .وفيما يلي وصف موجز
للنتائج المحققة الرئيسية في إطار اإلنجازات المتوقعة لهذا البرنامج الفرعي.
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اإلنجاز المتوقع  :1الدول األعضاء تصمم وتنفذ سياسات واستراتيجيات شاملة من منظور المساواة بين
الجنسين للقضاء على التمييز ضد المرأة ووضع حد النتهاك حقوقها االقتصادية والسياسية واالجتماعية
النتائج المحققة
 -51خالل فترة السنتين  ،2016-2017ساهمت أنشطة اإلسكوا في تصميم استراتيجيات تراعي قضايا الجنسين،
بما في ذلك استراتيجية اإلمارات العربية المتحدة بشأن المرأة والسالم واألمن؛ والدورة الثانية من االستراتيجية
المتعلقة بالمرأة في لبنان ()2011-2021؛ واالستراتيجية المتعلقة بالمرأة والسالم واألمن في الجمهورية العربية
السورية .وأما فيما يتعلق بخطط العمل الوطنية ،فقد قدمت اإلسكوا المساعدة للبنان في وضع الصيغة النهائية
لالستعراض الذي جرى في تشرين الثاني/نوفمبر  8106للخطة الوطنية للنهوض بالمرأة ()2016-2018؛ ولدولة
فلسطين في وضع الصيغة النهائية لمشروع خطة العمل الوطنية حول المرأة والسالم واألمن؛ وللسودان في
التصديق على الصيغة النهائية لمشروع خطة العمل الوطنية حول المرأة والسالم واألمن.
اإلنجاز المتوقع  :2الدول األعضاء تتعاون في وضع وتنفيذ أطر عمل إقليمية تتوافق مع االتفاقيات ونتائج
المؤتمرات الدولية المعنية بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين
النتائج المحققة
 -50عملت اإلسكوا مع الدول األعضاء على مجموعة متنوعة من المبادرات الرامية إلى وضع استراتيجيات
وطنية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  .8131فعقدت ،بالشراكة مع هيئة األمم المتحدة للمرأة وجامعة الدول
العربية ،ثالث ورش عمل إقليمية ألعضاء اللجنة الفرعية المعنية بقضايا الجنسين وأهداف التنمية المستدامة لتقييم
استجابة اآلليات الوطنية لخطة عام  .8131كما عقدت ورشة عمل دون إقليمية لتعميق المعرفة بالهدف  5من
أهداف التنمية المستدامة .وأطلقت اإلسكوا منصة إلكترونية لتكون مركزاً للمعرفة حول المساواة بين الجنسين
بغية تسهيل التعلم المتبادل بين األقران ونشر معلومات بين جميع الجهات المعنية.
اإلنجاز المتوقع  :3الدول األعضاء تنشئ آليات مؤسسية لضمان المشاركة الفعالة للمرأة في عمليات صنع
القرار
النتائج المحققة
 -58شاركت اإلسكوا في فترة السنتين  ،8106-8107مع الجهات المعنية الحكومية واآلليات الوطنية المعنية
بشؤون المرأة ومنظمات المجتمع المدني ،في بناء قدرات الدعوة إلى المشاركة السياسية للمرأة ،وال سيما في
الجمهورية العربية السورية ولبنان واليمنّ .
ونظمت اإلسكوا أثناء فترة السنتين أربع حمالت لزيادة الوعي بمناسبة
اليوم العالمي للمرأة وحملة "ستة عشر يوما ً من النشاط ضد العنف القائم على نوع الجنس".
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زاي -البرنامج الفرعي  -7تخفيف آثار النزاعات والتنمية
 -53تنفذ هذا البرنامج الفرعي شعبة القضايا الناشئة والنزاعات ،وهدفه هو تخفيف أثر األزمات ،بما في ذلك
تلك الناجمة عن االحتالل ،ومعالجة التحديات اإلنمائية والمؤسسية المرتبطة بالتحوالت الجارية في المنطقة
العربية .وخالل فترة السنتين ُ ،2016-2017ن ِّفذ في إطار البرنامج الفرعي  58من أصل  53ناتجا ً مقرراً ( 26في
المائة) ،إذ تأخر االنتهاء من منشورين إلى  0نيسان/أبريل  .8102وفيما يلي وصف موجز للنتائج المحققة الرئيسية
في إطار اإلنجازات المتوقعة لهذا البرنامج الفرعي.
اإلنجاز المتوقع  :1المؤسسات العامة تضع استراتيجيات وسياسات للحوكمة ترمي إلى رفع مستوى األداء
وتقديم الخدمات ،بما في ذلك تطوير القدرات الوطنية للرصد والتحليل ،وال سيما في البلدان المتأثرة باألزمات
والبلدان األقل نمواً
النتائج المحققة
 -53خالل فترة السنتين  ،2016-2017واصلت اإلسكوا تعاونها مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في دعم
إصالح القطاع العام في العراق .فنظمت في كانون الثاني/يناير  8106ورشة عمل لتنمية القدرات المتصلة
بالحوكمة الجيدة وأهداف التنمية المستدامة ،و ّ
نظمت في شباط/فبراير  8107ورشة عمل عن المشردين داخليا ً
والالجئين في العراق .وأدت هذه الفعاليات إلى مزيد من العمل المشترك بين حكومة العراق واإلسكوا فيما يتعلق
باستراتيجية المشردين داخليا ً ودمجها في خطة إنعاش طويلة األجل للبالد .وأدت أعمال اإلسكوا المتعلقة بتعزيز
كفاءات موظفي الخدمة المدنية وورشة العمل التي عقدتها في عمان في كانون األول/ديسمبر  8107حول موضوع
تعزيز الكفاءات في الخدمة المدنية إلى إنشاء شبكة من الوزارات والمجالس ومكاتب اإلصالح اإلداري والجهات
المعنية بتنمية الموارد البشرية ،التي طلبت من اإلسكوا صياغة إطار للكفاءات األساسية للخدمة المدنية في المنطقة
العربية ووضع الوحدات التدريبية الالزمة .وسيقدم اإلطار ووحدات التدريب إلى الشبكة للموافقة عليها ومتابعتها
على الصعيد الوطني .كما تلقت اإلسكوا طلبات للمساعدة الفنية وعقد المزيد من ورش العمل في قطاع اإلصالح
األمني؛ والتنمية المؤسسية وبناء الدولة؛ والحوار الوطني والمصالحة؛ والخيارات االقتصادية إلعادة اإلعمار
بعد النزاعات والعدالة االنتقالية والمساواة بين الجنسين.
اإلنجاز المتوقع  :2الدول األعضاء تضع االستراتيجيات والسياسات اإلنمائية الوطنية المناسبة لمواجهة
التحديات الناشئة عن التحوّ الت في المنطقة
النتائج المحققة
 -55قدمت اإلسكوا دعما ً لمعهد باسل فليحان المالي واالقتصادي لتنظيم المؤتمر السنوي السابع لشبكة شراكة
المتوسط وشمال أفريقيا من أجل بناء القدرات لمدارس ومعاهد التدريب على الخدمة المدنية ،تحت عنوان
"الحوكمة والهشاشة والتنمية المستدامة" ،والجتماع الجمعية العامة السنوية لشراكة المتوسط وشمال أفريقيا من
أجل بناء القدرات ،اللذين ُعقدا في باريس في تشرين األول/أكتوبر  ،8106بحضور أكثر من  051مشاركا ً من
 06بلداً عربيا ً و 7مؤسسات أوروبية و 00مؤسسة إقليمية ودولية ،نوقشت فيهما أولويات التنمية والحوكمة
واإلجراءات العامة في المنطقة ووسائل تعزيز الدور المحوري للتدريب على الخدمة العامة .كما أنهت اإلسكوا

E/ESCWA/30/13

-07-

وضع برنامج مدته ثالث سنوات مخصص لتعزيز المؤسسات ألجل اإلنعاش في اليمن ،حصل على موافقة وزارة
التخطيط والتعاون الدولي في البالد.
اإلنجاز المتوقع  :3المؤسسات العامة تضع أو تنفذ استراتيجيات للتخفيف من اآلثار المباشرة لالحتالل
اإلسرائيلي واألزمات وما تسببه من تداعيات على التنمية في المنطقة
النتائج المحققة
ّ
نظمت اإلسكوا في نيسان/أبريل  ،8107بشراكة مع اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه
-56
غير القابلة للتصرف ،ورشة حول بناء قدرات الكادر الفلسطيني في مجال التنمية المستدامة بعنوان "شراكات
من أجل تمكين دولة فلسطين :الهدف  07من أهداف التنمية المستدامة والتعاون الدولي" .كما عقدت اجتماعا ً
ريق خبراء عن أثر االحتالل على التنمية البشرية في فلسطين في تموز/يوليو  .8107وحدد المشاركون قائمة
لف ٍ
بمواضيع بحث يمكنها أن تساهم في تقييم األثر المتراكم والمتعدد المستويات لالحتالل اإلسرائيلي وتساعد في
صياغة استراتيجيات وسياسات التخفيف من هذه اآلثار في دولة فلسطين وبقية بلدان المنطقة العربية .وواصلت
اإلسكوا ،في إطار جهودها لتقييم هذا األثر ،عمليتها التشاورية مع الخبراء والمسؤولين الفلسطينيين ووكاالت
األمم المتحدة األخرى .كما ساهمت اإلسكوا من خالل تقارير ومنشورات عدة القت انتشاراً واسعا ً في زيادة
المعرفة والوعي بالممارسات اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وآثار هذه الممارسات.
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االجتماعات الحكومية في فترة السنتين
البرنامج الفرعي
1
2

3
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مكتب األمين
التنفيذي

االجتماع

2016-2017

التاريخ

المكان

الدورة الحادية عشرة للجنة الطاقة

القاهرة

 14-16أيار/مايو

الدورة الثانية عشرة للجنة الموارد المائية
الدورة الحادية عشرة للجنة التنمية االجتماعية

عمّان
الخرطوم

 22-24آذار/مارس
 17-18تشرين األول/أكتوبر

الدورة السابعة عشرة للجنة النقل واللوجستيات

القاهرة

الدورة الثامنة عشرة للجنة النقل واللوجستيات

بيروت

8107
8107

8107

 23-24كانون الثاني/يناير
 20-21كانون األول/ديسمبر

8107

8107

الدورة الحادية عشرة للجنة تحرير التجارة
الخارجية والعولمة وتمويل التنمية (بالتركيز على
التجارة)
الدورة الثانية عشرة للجنة تحرير التجارة الخارجية
والعولمة وتمويل التنمية (بالتركيز على التمويل)
الدورة األولى للجنة التكنولوجيا من أجل التنمية

بيروت

 4-5كانون األول/ديسمبر

دبي

11-12شباط/فبراير

االجتماع الخامس للجنة مركز اإلسكوا للتكنولوجيا

بيروت

 23-24أيار/مايو

الدورة الثانية عشرة للجنة اإلحصائية
االجتماع الخامس لمكتب اللجنة اإلحصائية

بيروت
بيروت

 4-5نيسان/أبريل
 20كانون الثاني/يناير 8107

الدورة السابعة للجنة المرأة

مسقط

 20-21كانون الثاني/يناير

8106

الدورة الثامنة للجنة المرأة

بيروت

 4-5تشرين األول/أكتوبر

8107

االجتماع األول للجنة الفرعية حول المساواة بين
الجنسين في خطة التنمية المستدامة 8131

بيروت

 18آب/أغسطس

الدورة الوزارية التاسعة والعشرون

الدوحة

 13-15كانون األول/ديسمبر

االجتماع الثالث للجنة التنفيذية

الرباط

 6-7أيار/مايو

االجتماع الرابع للجنة التنفيذية

بيروت

 13-14كانون األول/ديسمبر

-----

بيروت

 27-28تشرين الثاني/نوفمبر
8107
8107

8107

8107
8107

8107

8106

8107

8107

