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 2018لعام التعاون الفني أنشطة 

 موجـز

لمحة عن أنشطة التعاون الفني التي نفذتها اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  وثيقةال ههذ تقدم
البرنامج العادي للتعاون الفني وحساب األمم  منوهي ممولة ، التنفيذيةللجنة  الرابعمنذ االجتماع  )اإلسكوا(

 المتحدة للتنمية وموارد من خارج الميزانية.

 لدولل تقدم اإلسكوا من خالله الدعم الذي ،معلومات عن البرنامج العادي للتعاون الفنيالوثيقة  وتتضمن
األمانة التنفيذية أهم إنجازات  كما تتضمن .ستشاريةاالخدمات ال لها كما تقدملفنية األعضاء في بناء القدرات ا

 ،ميدانية جديدة وإطالق مشاريع على المستوى الوطني، التعاون الفني وتطوير أطر ،                 أقل البلدان نموا في دعم 
 اإلسكوا مهامبين  ظهر الترابط  ت  من األنشطة نماذج على الوثيقة       وترك ز لتعاون بين بلدان الجنوب.تعزيز او

خبرة وبيت  ،العامة دراسات تهدف إلى دعم اإلصالحات على مستوى السياساتتنتج بحثية  مؤسسةالثالث ك
من  حول ما تواجهه بين الدول األعضاءتوافق ال بناءل إقليمي ومنتدى، م المشورة الفنية لصانعي القرار    يقد 

 .معالجتهال   ب    وس تحديات 

ها بشأن تطوير المقترحاتالمنفذة، وتقديم  يالفنعلم بأنشطة التعاون الإلى أخذ  ةمدعو واللجنة التنفيذية
 المرحلة المقبلة. في
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 ةـمقدم

تنفيذ برنامج عمل اللجنة االقتصادية واالجتماعية أساسية في أداة هو البرنامج العادي للتعاون الفني  -1
وإضافة  .احتياجاتهالتلبية                             مصم مة حسب طلب الدول األعضاء  لتعاون الفنيامشاريع ف لغربي آسيا )اإلسكوا(.

                     ، نجح في التحو ل نحو في المنطقةة                         الحتياجات الناشئة والملح تلبية ا من مرونة في                   يتمي ز به البرنامج إلى ما 
، طراأل هذه إعدادب. ويحقق النتائج المرجوةبحيث  التعاونلتنسيق  أطر وطنية تركز على بلورةاستراتيجية 

األعضاء لتحسين الفعالية لدول إلى ا                                        تخطيط متكامل في الدعم الفني الذي تقد مه  اعتماد على اإلسكوا تحرص
، أعيد تنظيم موارد البرنامج العادي للتعاون الفني وفي إطار هذه الجهود. والمساءلة وزيادة األثر وتعزيز الشفافية

 ،التنمية الشاملة هي ركان رئيسيةثالثة أ على 2018 عام                                         مع اإلطار االستراتيجي لإلسكوا، الذي رك ز في  المواءمته
 .نعة    الم و الرشيدةوالحوكمة  ،والتكامل اإلقليمي

                                                                                         يشك ل التعاون الفني في اإلسكوا جزءا  من جهود دولية أوسع نطاقا  تهدف إلى تحقيق خطة التنمية و -2
برامجها الفرعية السبعة المتخصصة التي تتناول  فيوأهدافها. ويتقاطع عمل اإلسكوا،  2030المستدامة لعام 

 التنمية المستدامة السبعة عشر. مختلف أبعاد التنمية في المنطقة العربية، مع معظم أهداف

ثالث فئات: خدمات استشارية لدعم البلدان في  في                                        خدمات التعاون الفني التي تقد مها اإلسكواتندرج و -3
عمل لبناء القدرات وجوالت دراسية وزماالت؛ ومشاريع ميدانية  اتقضايا تتعلق بالسياسات العامة؛ وورش

جهات  تؤمنهمن خارج الميزانية بتمويل                                                            تجريبية في مجاالت تخصص اإلسكوا ي قصد تطويرها إلى مشاريع أكبر 
 .نفيذالتعلى النتائج في       يرك ز التخصصاتمتعدد     هج         اتباع ن  إلى تسعى اإلسكوا لتعاون الفني،اوفي إطار مانحة. 

ورشات عمل وطنية متعددة سكوا اإلذات األولوية في الدول األعضاء، تعقد الدعم الفني مجاالت ولتحديد  -4
                      بين الجهات التي تشك ل  مناقشاتالخالل والوزارات والجهات الحكومية المعنية.  مختلف القطاعات مع ممثلين عن

                                                                      ن تحديد االحتياجات وتوضيح النتائج المنشودة والرؤى الطويلة األجل تحقيقا  يالمشارك         ي طلب من مجموعة العمل،
 .تنفيذها المطلوبلمبادرات لللتغيير نتيجة 

، حساب األمم المتحدة للتنميةوالبرنامج العادي للتعاون الفني، في مصادر                              تمو ل أنشطة التعاون الفني من و -5
البحثي المعياري وعملها  ةالثالثالمصادر هذه  تحقيق التكامل بينتهدف اإلسكوا إلى ووموارد من خارج الميزانية. 
 الممول من الميزانية العادية.

 2018 عام فياإلنجازات أهم  -    أوال 

 ،قدرات في إطار ميزانية البرنامج العادي للتعاون الفنيالبناء ل        ونشاطا بعثة استشارية  79             نف ذت اإلسكوا  -6
مشاريع ممولة من موارد  8       ونف ذت  (1)لتنميةل األمم المتحدة حساب ممولة من للتعاون الفني مشاريع 10قادت و

 .من خارج الميزانية

                                                      
لتمويل مشاريع تهدف إلى تعزيز قدرات البلدان النامية في  1997حساب التنمية في عام األمانة العامة لألمم المتحدة  أنشأت (1)

 .ةاألمم المتحدة اإلنمائي خطةالمجاالت ذات األولوية حسب 
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العراق و لجمهورية العربية السوريةا طر وطنية للتعاون الفني معلتوقيع أ التحضير اإلسكوا واستكملت -7
عمل وطنية في مجال  ةورش                                           السودان والمغرب ومصر وموريتانيا. كما نظ مت مع          الموق عة ألطراتنفيذ  وتابعت

 .اليمنو الكويتوفلسطين دولة مثيلة مع  لورشات      وتعد ردن األتعاون مع إطار  إلعدادالتعاون الفني 

البلدان النامية في المجاالت ذات األولوية حسب  في قدراتالتهدف إلى تعزيز  التي المشاريع إطار وفي -8
 والوطني اإلقليمي ودون اإلقليمي المستوى على تدريبية دورة 19 اإلسكوا نفذت ،ةاألمم المتحدة اإلنمائيخطة 

 ودولة 6 في السودان شاركتو ،منها 3 في شريكة كانتو ،مشاريع 10اإلسكوا  قادتو .التنمية حساب          ممو لة من
 السياسات صانعيموجهة إلى  تدريبية      أدل ة أربعة اإلسكوا      أعد ت كما . 4 في واليمن 4 في موريتانياو 6 في فلسطين

 .الخبراء لفرق اجتماعات 6و ستشاريةا بعثات 5 نظمتو

كانت                     التي قد متها اإلسكوا الممولة من ميزانية البرنامج العادي للتعاون الفني خدمات التعاون الفني  ومن -9
اإلسكوا         نف ذتهاأنشطة الدعم الفني التي  توزيع 1الشكل       يبي ن و .العراقتونس والسودان و الدول األكثر استفادة

 در التمويل.امصحسب 

 2018في عام  در التمويلامص أنشطة الدعم الفني حسب  -1الشكل 

 

 الذي قدمته اإلسكوا إلى الدول األعضاء المتكامل الفنيلدعم عن انماذج  -      ثانيا 

                                        ما تعد ه من دراسات وتقارير وما تنفذه من  مهامها، وال سيما بينبين  الترابط إلى تحقيق اإلسكوا تسعى -10
للمنطقة  ماليةال سةإعادة النظر في السياحول  2017في عام  الدراسة التي أعدتها انطلقت من أنشطة. وقد

بأهداف التنمية  ماليةالقرار في إيجاد آليات لربط السياسات ال وصانع يواجههاالتحديات التي  مبينة ،(2)العربية
على القطاع  العامإلنفاق لقييم شامل ت لىإ صدهذا المر يهدفو .مرصد لإلنفاق االجتماعيتطوير ل ،ةالمستدام

تجري مناقشة و ،في األردن وتونس المرصد إنشاءآخر. وبدأ العمل على وبلد  بين هقياس يختلف الذياالجتماعي، 
حتى تحقق  هذه المبادرة في مراحلها المقبلة، تمويللمشروع بإعداد                                في الكويت. وتقوم اإلسكوا حاليا  إنشائه

                                                      
(2) E/ESCWA/EDID/2017/4. 

البرنامج العادي من 
للتعاون الفني

46%

حساب األمم المتحدة من 
للتنمية
17%

ةمن خارج الميزاني
%37

https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%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
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 من تحقيق التنمية االجتماعية نحو ،مفصل للنفقات االجتماعية         على سجل                السياسات بناء  توجيه في المتوقع منها
 دون اإلخالل باألولويات االقتصادية الكلية.

تضمنت تنظيم  ،بالتعاون مع جامعة الدول العربية أنشطةقامت اإلسكوا بعدة  ،التعاون اإلقليمي إطار وفي -11
شباط/فبراير  12إلى  10، من القاهرةفي  ورشة عمل تدريبية حول العواصف الرملية والترابية في المنطقة العربية

منها منظمة األرصاد العالمية وبرنامج األمم المتحدة للبيئة والهيئة  ،دة منظمات في الورشة. وشاركت ع2018
لألرصاد الجوية ومركز برشلونة  المصرية لألرصاد الجوية والمنظمة األوروبية لتطبيقات األقمار الصناعية

األرصاد في مجال تحسين القدرات الفنية للعاملين والباحثين  في الورشة ساهمتو .للحاسبات الفائقة السرعة
توقع واستخدام القياسات األرضية واألقمار الصناعية ونمذجة التحليل وال ، وال سيما فيالعربيةالدول في الجوية 

 رعلى اآلثا ها. كما سل طت ورشة العمل الضوءوتجميع العواصف وتصنيفها وإعداد البيانات الخاصة بالنماذج
 م اإليكولوجية.ظ على الن  وتداعياتهااالجتماعية واالقتصادية للعواصف الرملية والترابية 

نظمت اإلسكوا بالشراكة مع جامعة الدول العربية وصندوق األمم المتحدة للسكان المؤتمر اإلقليمي و -12
اإلسكوا في  ألنشطةلة تكم والمؤتمر هو. 2013العربي للسكان والتنمية: خمس سنوات بعد إعالن القاهرة لعام 

تعزيز القدرات الوطنية لتطوير سياسات سكانية متكاملة ومستدامة وشاملة في المنطقة المعني بإطار المشروع 
المجلس  ، وال سيمابلدان عربية خمسةشراكات مع مؤسسات حكومية في  . وقد أدى هذا المشروع إلى عقدالعربية

وزارة األسرة والتضامن والمساواة والتنمية واالجتماعية في لبنان،  وزارة الشؤونواألعلى للسكان في األردن، 
في الوطني لألسرة والعمران البشري  لديواناوالمجلس القومي للسكان في السودان، واالجتماعية في المغرب، 

سياسات من خالل بناء القدرات الوطنية، ال . وعلى مدى ثالث سنوات ونصف، نجح المشروع في تطويرتونس
ففي السودان، إطالق حوارات وطنية حول سياسات مبنية على األدلة العلمية.       يس رت عداد دراسات مبتكرة وإ

المسودة األولية من استراتيجية الهجرة، وساهمت صياغة في دعمت اإلسكوا جهود المجلس القومي للسكان       مثال ، 
نها االستراتيجية. وفي لبنان،     تضم تأن  في إطالق حوار وطني لبناء توافق حول القضايا واألولويات التي يجب

إليه وزارة  تاستند ذيالمعرفي ال األساسدراسة ميدانية حول الواقع االقتصادي واالجتماعي لكبار السن  أتاحت
 كبار السن.بالمتعلقة  ستراتيجيةاالالشؤون االجتماعية إلطالق عملية تطوير 

 ،الدول العربية، قامت بينتعميق تبادل الخبرات وشبكات المعرفة وفي إطار الجهود التي تبذلها اإلسكوا ل -13
بتقييم مؤسسي الحتياجات  ،في األردناألعلى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  المجلسفي بالتعاون مع مسؤولين 

ر وذلك لالستفادة من تجربة األردن الرائدة في تطوي في العراق،ذوي اإلعاقة واالحتياجات الخاصة  رعاية هيئة
صياغة والشاملة لهذه الفئات في مختلف المجاالت  دور المؤسسات المتخصصة وتصميم السياسات العامة

مبدأ حماية الحق تماشيا  مع و اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة التعريفات الواردة في في ضوءالتشريعات 
 .في األهلية القانونية

 لدعم الميدانية وخدمات اإلسكواالمعرفة  تطوير في ساهمت قشاتانمالحكومية  االجتماعات       تخل لتو -14
 إلى العالميةمع منظمة الصحة   عقد       اجتماع  وأدى اإلعاقة. ذوياألشخاص  مجال حقوقالعامة في  السياسات

 إلسكواا وقدمت. والتصنيف الدولياتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  حسبعاقة اإل تحديد مقاربات لتعريف

المؤشر العربي تعاونت مع جامعة الدول العربية في تطوير  وليبيا، كمالكل من العراق    ا فني   ا في هذا السياق دعم
اون مع منظمة باإلعداد لمشروع إنمائي بالتع       حاليا  وتقوم اإلسكوا تحسين جمع البيانات في هذا المجال.ل لإلعاقة

 المنطقة العربية.في العمل أسواق في اإلعاقة  ذوياألشخاص  دمج يهدف إلىالعمل الدولية 

https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-2.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-2.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-2.html
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العنف  بعنوانحول وضع المرأة العربية    ا تقرير 2017عام  في اإلسكوات أصدر ،المرأة حقوقفي مجال و -15
 .على االقتصاد القومي تقدير تكلفة العنف الزوجيل   ا عملي   ا طرحت نموذج كما ،ضد المرأة: ما حجم الضرر؟

مشاورات  من خالل عقدممولة من خارج الميزانية  بأنشطة 2018 عام المعياري فيهذا العمل  واستكملت اإلسكوا
طلبات الدعم الفني  العديد من                                عقب هذه المشاورات، تلق ت اإلسكوا و. المرأةالعنف ضد  تكلفةإقليمية حول تقدير 

تونس  إلى دعمالاإلسكوا        فقد مت. المعروضعن اهتمامها بتنفيذ النموذج االقتصادي  الدول العربيةفيها  أعربت
                                   وضع خطط تشغيلية وطنية مصممة خصيصا والمملكة العربية السعودية من أجل ولبنان دولة فلسطين ووالعراق 

نتشار ا لقياس مدى تطوير مسوح علىالدول األعضاء  ساعدت. كما هاتكلفة العنف ضد المرأة ودعم تنفيذقياس ل
إلى  على أفضل وجهولضمان نقل المعارف  .التكلفةجزء ال يتجزأ من نهج تقدير ك المرأة،العنف ضد  ظاهرة

                                                                وضعت اإلسكوا دليال  يشرح بالتفصيل متطلبات كل مرحلة من مراحل عملية  ،جميع الدول األعضاء وتوجيهها
 تكلفة.التقدير 

ع العالمي للطاقة المستدامة: التقدم نحو                                  ساهمت اإلسكوا في تطوير إطار التتب  ،الطاقة المتجددة وفي مجال -16
ع العالمي في مجال الطاقة                    اإلقليمي إلطار التتب  التقريرمعه امن بالتزونشرت  ،2017في عام  الطاقة المستدامة

 الهدف السابع من أهداف التنميةالمتعلق برصد  المعياري هذا العمل تستكملوا. العربيةالمنطقة  فيالمستدامة 
. كما نفذت رفع كفاءة الطاقة في قطاعي السكن والخدمات في المنطقة العربيةل مشاريعال مجموعة منالمستدامة ب

وتنمية  ،ر المناخ والتنمية المستدامة                                 االستثمارات من أجل التخفيف من تغي : مشروعين حول تعزيز الطاقة المتجددة
 ن     وتضم  .بين المياه والطاقة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال الترابطقدرات الدول األعضاء في اإلسكوا 

مشاريع                       . ونف ذت اإلسكوا أيضا  وكفاءة استخدام الموارد والطاقة المتجددة عاريالمشإعداد حول أدوات تدريب  العمل
الذي  أهداف التنمية المستدامة منالسابع  للهدف إعداد تقرير المتابعة اإلقليمي، منها خارج الميزانية من ممولة

الوكالة  تدعمه الجنسينقضايا يركز على  إطالق مشروعوالبنك اإلسالمي للتنمية مع  اإلسكوا بالتعاون وضعته
المبادرة اإلقليمية حول الترويج لمشروعات تطبيقات الطاقة المتجددة صغيرة  بعنوان السويدية للتنمية الدولية

حول تقرير في  قدمته اإلسكوا الذيمع التحليل شى هذا الدعم الفني اويتم. السعة في الريف في المنطقة العربية
 .ولبنان األردن واإلمارات العربية المتحدةفي تجددة الطاقة الم توليدتقييم إمكانات 

اإلسكوا المنتدى العربي للتنمية  ، نظمت2030 لعام التنمية خطة تنفيذالدول األعضاء في  في دعم جهودو -17
 ،أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني ولتحقيق .المستدامة هذا العام باالشتراك مع جامعة الدول العربية

الصدد قامت بترجمة الدليل العالمي للمراجعة الوطنية  وفي هذا. حسب احتياجات كل بلدالدعم اإلسكوا       كي فت
ورشة عمل  كما نظمت .2019مان لعام                                                     بتطوير خارطة طريق للمراجعة الوطنية الطوعية لسلطنة ع و، الطوعية

أجل إنتاج مؤشرات التنمية المستدامة إقليمية حول البيئة المؤسسية السليمة والتعاون والحوار والشراكات من 
دولة عربية، من  15عن      مثال م 38 منهم ،       مشاركا  52حضرها  (،2018شباط/فبراير  8-6ها )تونس، واستخدام
                              ممثل ا عن منظمات األمم المتحدة  14اإلحصائية الوطنية وصانعي السياسات، باإلضافة إلى المكاتب مديري 

 حولقياس مؤشرات أهداف التنمية المستدامة  حولورشة عمل إقليمية  عقدت كما. ووكاالت وهيئات أخرى
                  ممثل ا عن المكاتب  15(، حضرها 2018أيار/مايو  9-7العنف ضد المرأة واستخدام الوقت )طنجة، المغرب، 

واإلمارات العربية  ،األردن اإلحصائية واألجهزة الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة في سبع دول عربية هي
باإلضافة إلى ممثلين عن منظمة الصحة ، موريتانياو ،المغربو مصر،، ودولة فلسطين، والسودان، وحدةالمت

 العالمية وصندوق األمم المتحدة للسكان.
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أصدرت  ،العربيةتوافق بيروت حول التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة في المنطقة  يخص وفيما -18
 الدراسة وتتناول. 2018يونيو في حزيران/ (3)االقتصاد الرقمي في المنطقة العربية منظوربعنوان اإلسكوا دراسة 

في مجموعة من التوصيات  طرحتكما العربية له في الدول    ا تقييم وتقدم في العالممكونات االقتصاد الرقمي 
 على       وبناء جل خلق المزيد من فرص العمل والدفع بعجلة النمو االقتصادي. أمن أدائه لتعزيز  السياسات العامة

بناء القدرات، منها ورشة عمل في مجال استراتيجيات لعمل السلسلة من ورشات سكوا اإل ، نظمتهامخرجات
خرى وأبراني( يحول سياسات حماية البنى التحتية الحرجة )األمن الس وورشة عملالحكومة الرقمية في المغرب، 

سكوا في إعداد اإلنماذج األعمال والنظام الداخلي للحاضنات التكنولوجية في السودان. كما أسهمت  حول
مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  وتتواصلاستراتيجية التحول الرقمي في المملكة األردنية الهاشمية، 

 الستكمال خطوات إطالقها.

أصدرت اإلسكوا سلسلة من التقارير حول الحوكمة العربية  ،اإلدارة العامةم   ظ                      في إطار جهود تطوير ن و -19
المنطقة في  واالنتقال السياسيالنزاعات  ظلالرئيسية في  وإصالح المؤسساتكيفية إعادة هيكلة فيها تناولت 
 إطار عربي إعدادتضمنت للدعم الفني          مبادرات  اإلسكواأطلقت  مخرجات هذه التقارير              واستنادا  إلى  العربية.

فلسطين دولة ومان    وع العراق وتونس واألردن والبحرين من  العام بمشاركةالقطاع كفاءات العاملين في لمشترك 
 والتدريب وتقييم األداءبسياسات التوظيف  الكفاءاتلى ربط إهذا اإلطار  هدفيو. والمغرب لبنانو والكويت

وتطبيق آليات نشر  عمل حولورشات  ثالث             اإلسكوا أيضا ونظمت . القطاع العاممؤسسات في  والخطط التنظيمية
عملي للفجوات تطوير تحليل قامت ب كماحكومية في تونس.  إدارة 15في العامة للحوكمة الرشيدة  المبادئ

من التشاركي  هج              المؤسسية والن تعزيز التنمية حول  في إطار المشروع اإلنمائي يةاليمنالحكومة في المؤسسية 
 .ومنهجيته وآلياتهدليل التقييم المؤسسي ت فيهما عرضعقدت ورشتي عمل ف ،ةتحقيق أهداف التنمية المستدام أجل

التشغيلية إعداد الخطط قدرات المؤسسات اليمنية في ل عملي        وتحليل        تقييم  جري  أ  هذا التحليل وعلى أساس
األعمال مع الجهات الحكومية  تنسيقو تها،وإدار عامةال موازناتالوضع دراسة ل      أعد ت و ات،واالستراتيجي

 .الجهات المانحة الدولية، والجهات غير الرسمية ذات الصلةواألخرى، 

 حول إطالقخارج الميزانية  من      مموال    ا مشروعاإلسكوا       نف ذت ، بمختلف أبعادها الحوكمة وفي مجال -20
أصدرت  ،اإلطار وفي هذا ليبيا. واالجتماعية فيرؤية مشتركة للتنمية االقتصادية  صياغةل حوار مجتمعي

عن الحالة  دراساتثالث  كما تعمل على إعداد .وآلياته مادة تدريبية حول كيفية إدارة الحوار المجتمعي اإلسكوا
وعلى صعيد الحوكمة  لخبراء لمناقشة نتائجها.افرق ات اجتماعمجموعة من وعقدت  الليبيةلمؤسسات لالراهنة 

بتدريب  ،مصر العربيةجمهورية في  والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزارة االستثمار ،قامت اإلسكوا ،االقتصادية
كما نظمت ورشة عمل حول التنوع االقتصادي  .إصالح البيئة التشريعية لجذب االستثمار بشأنللمدربين 
ر األمم المتحدة مؤتموالتنمية و االقتصادي منظمة التعاون في هذا الصدد معتتعاون ، وهي البحرينفي والتنافسية 

مجال الحوكمة  فيو .والمعايير الدوليةعلى األدلة  القائمةالسياسي إلصالح اخيارات  لتطويرللتجارة والتنمية 
كاديمية تكنولوجيا المعلومات ألقدمت اإلسكوا خدمات للدعم الفني في إطار المشروع اإلنمائي  ،اإللكترونية

في عمل لبناء القدرات في هذا المجال  ونظمت ورشات ،الحكوميواالتصاالت من أجل التنمية لقادة القطاع 
 .المغربو السودان

                                                      
(3) E/ESCWA/TDD/2017/2. 

https://www.unescwa.org/ar/publications/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%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
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 للتعاون الفني من ميزانية البرنامج العاديممولة الستشارية االخدمات ال -      ثالثا 

حول  5و 3في إطار البرنامجين الفرعيين أغلبيتها خدمة استشارية للدول األعضاء،  38             قد مت اإلسكوا  -21
 .(1الجدول ) والتكامل االقتصادي، واإلحصاءاتالتنمية 

 2018عام  فيالخدمات االستشارية المقدمة إلى الدول األعضاء   -1الجدول 

 

اإلدارة 
المتكاملة 
للموارد 
الطبيعية 
من أجل 
التنمية 
 المستدامة

التنمية 
 االجتماعية

التنمية 
والتكامل 
 االقتصادي

التكنولوجيا 
من أجل 
التنمية 

والتكامل 
 اإلقليمي

اإلحصاءات 
لوضع 

السياسات 
المرتكزة 
 على األدلة

النهوض 
 بالمرأة

تخفيف آثار 
النزاعات 

 والتنمية
التعاون 

 المجموع الفني

 3 1     2   األردن

العربية  اإلمارات
 1    1     المتحدة

 3  1 1   1   تونس

الجمهورية العربية 
 3 1   1    1 السورية

 1    1     السودان

 6  3 1   2   العراق

 1      1   مان  ع 

 3    3     فلسطيندولة 

 1   1      قطر

 2      2   لبنان

 2      1 1  مصر

 2    2     المغرب

المملكة العربية 
 5   4 1     السعودية

 1      1   موريتانيا

 1   0 1     اليمن

 35 2 4 7 10 0 10 1 1 المجموع

  الممولة من ميزانية البرنامج العادي للتعاون الفنيالخدمات االستشارية   -2الشكل 
 2018في عام  حسب البرامج الفرعية

 

1البرنامج الفرعي 

%3
2البرنامج الفرعي 

%3

3البرنامج الفرعي 

%29

5البرنامج الفرعي 

%29

6البرنامج الفرعي 

%20

7البرنامج الفرعي 

%11

التعاون الفني
%6



E/ESCWA/EC.5/2018/13 

 
-9- 
 

 

  الممولة من ميزانية البرنامج العادي للتعاون الفنيالخدمات االستشارية   -3الشكل 
  2018في عام البلدان المتلقية حسب 

 

 للتعاون الفني ممولة من ميزانية البرنامج العاديالأنشطة بناء القدرات  -      رابعا 

 (.2الجدول ) الممولة من ميزانية البرنامج العادي للتعاون الفنيأنشطة بناء القدرات                      نظمت اإلسكوا عددا  من  -22

 2018عام  فيإلى الدول األعضاء          المقد مةأنشطة بناء القدرات   -2الجدول 

 

اإلدارة 
المتكاملة 
للموارد 

الطبيعية من 
أجل التنمية 

 المستدامة
التنمية 

 االجتماعية

التنمية 
والتكامل 
 االقتصادي

التكنولوجيا 
من أجل 
التنمية 

والتكامل 
 اإلقليمي

اإلحصاءات 
لوضع 

السياسات 
المرتكزة على 

 األدلة
النهوض 

 بالمرأة

تخفيف آثار 
زاعات الن

 المجموع والتنمية

العربية  اإلمارات
 1     1         المتحدة

 2      1 1     البحرين

 3 3             تونس

 5       5       السودان

 2         1 1   العراق

 1   1           مان  ع 

 1             1 فلسطيندولة 

 1     1         ليبيا

 2         2     مصر

 2       2       المغرب

 1       1       موريتانيا

 1   1           اليمن

 22 3 2 2 9 4 1 1 المجموع

جمهورية مصر العربية
%6 ةاإلمارات العربية المتحد

%3

جمهورية العراق
%17

المملكة األردنية 
الهاشمية

%9

الجمهورية اللبنانية
%6

6%المغرب

ية الجمهورية  اإلسالمية الموريتان
%3

سلطنة ع مان
%3

دولة فلسطين
%9

دولة قطر
%3

ديةالمملكة العربية السعو
%14

جمهورية السودان
%3

الجمهورية العربية 
السورية

%9

الجمهورية التونسية
%9

الجمهورية اليمنية
%3
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 الممولة من ميزانية البرنامج العادي  أنشطة بناء القدراتتوزيع   -4الشكل 
 2018في عام  للتعاون الفني

 

  الممولة من ميزانية البرنامج العادي للتعاون الفنيأنشطة بناء القدرات   -5الشكل 
 2018المتلقية في عام  انحسب البلد

 

 ممولة من ميزانية البرنامج العادي للتعاون الفنيال دراسيةالجوالت ال -      خامسا 

تعزيز وعملها على                       تكم ل التزامات اإلسكوا ، دراسية لمسؤولين حكوميين جوالت ثالثنظمت اإلسكوا  -23
  .(3الجدول )                                                     التعاون بين بلدان الجنوب وتيس ر نقل الممارسات الجيدة

وطنية
%54

دون إقليمية/إقليمية
%46

البحرين
%9

جمهورية مصر العربية
%9

دولة اإلمارات 
العربية المتحدة

%5

جمهورية العراق
%9

ليبيا
%5

المملكة المغربية
%9

الجمهورية اإلسالمية 
الموريتانية

%5

سلطنة ع مان
%5

دولة فلسطين
%5

جمهورية السودان
%23

الجمهورية التونسية
%14

الجمهورية اليمنية
%5
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 2018في عام حكوميين المسؤولين لعدد من الجوالت دراسية   -3الجدول 

 المشاركين عدد الدولة النشاط

  نظمته وكالة الطاقة الدولية ،تدريب حول إحصاءات الطاقة والميزانيات
 (2018مارس آذار/ 23-19 ،باريس)

 1 موريتانيا

الجتماع الحادي عشر للفريق الرفيع المستوى المعني بالشراكة والتنسيق وبناء ا
نظمته شعبة  ،2030القدرات لإلحصاءات المتعلقة بخطة التنمية المستدامة لعام 

 (2018مايو أيار/ 10-9الرباط، ) المتحدةاألمم في  ءاتاإلحصا
 (2018مايو ر/أيا 8)الرباط،  لقاءات جانبية حول آليات تمويل اإلحصائيات

 1 العراق

اجتماعات اللجان الفرعية الفنية حول الحسابات القومية واإلحصاءات 
 االقتصادية، نظمتها جامعة الدول العربية

 م اإلحصاءات والمعلومات:  ظ   ن 
 االجتماع الثاني عشر للجنة الفرعية المعنية بالحسابات القومية -
 المعنية باإلحصاءات االقتصاديةاالجتماع الخامس عشر للجنة الفرعية  -
 (2018يوليو تموز/ 18-16مقر الجامعة، ، مصر)

 1 موريتانيا

 1 العراق

 1 السودان

 1 فلسطيندولة 

 6 المجموع 

 حساب األمم المتحدة للتنميةممولة من النشطة األ -      سادسا 

                         نشاطا ، بما في ذلك إيفاد  30 أكثر من في إطار مشاريع حساب األمم المتحدة للتنمية أنجزت اإلسكوا -24
                    أربعة أدل ة تدريبية      أعد ت، كما عمل لبناء القدرات واجتماعات فرق الخبراء اتبعثات استشارية، وعقد ورش

 (.4الجدول )

 2018عام  فيحساب التنمية  الممولة منأنشطة اإلسكوا   -4الجدول 

 العدد 

 5 بعثات استشارية

 19 ورشات عمل تدريبية

 6 اجتماعات فرق الخبراء

 4 تدريبية       أدل ة

 34 المجموع

 الميزانية ممولة من خارجالنشطة األ -      سابعا 

 اتورش عقدت اإلسكواالممولة من موارد من خارج الميزانية،  الثمانية الفنيلتعاون امشاريع في إطار  -25
 (.5الجدول مطبوعة ) 57و              أدل ة تدريبية  ةثالث أعدتعمل لبناء القدرات واجتماعات فرق الخبراء، كما 
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 2018عام  في الميزانية الممولة من خارجأنشطة اإلسكوا   -5الجدول 

 العدد 

 17 ورشات عمل تدريبية

 47 اجتماعات فرق الخبراء

 3               أدل ة تدريبية 

 57 مطبوعات

 124 المجموع

 خالصة -      ثامنا 

أساسية في البحث والتحليل  مهامبه من  تضطلعربط عملها في أنشطة التعاون الفني بما ب قامت اإلسكوا -26
 كثيف الجهودتإلى البرنامج العادي للتعاون الفني وقد سعت في إطار ت. وبناء التوافق لدعم صياغة السياسا

 ت. كما قامتحديد احتياجات الدول                        للتعاون الفني ترك ز على  وطنيةلى وضع خطط إتنظيم ورشات عمل تهدف ل
 متشابكة الللدول األعضاء في التصدي للتحديات  دعم متكاملبعثات متعددة التخصصات لتقديم بتنظيم 

 متعددة األبعاد.الو

ات تحالفات استراتيجية مع مؤسسات التدريب وهيئات الفكر والمؤسس لبناءجهودها  اإلسكوا وواصلت -27
المهارات. ومن شأن هذه التحالفات أن تتيح لإلسكوا االستفادة  تطوير آليات فعالة لصقلاألكاديمية اإلقليمية بغية 

 التعاون الفني.الدول في  الستجابة السريعة لطلباتل المتوفرةمن الخبرات 

الشراكات مع منظمات األمم المتحدة والجهات المعنية األخرى. وخالل  تطوير على      أيضا   اإلسكوا عملتو -28
لألمم المتحدة، وجهات االتصال الوطنية  وطنيةبالتنسيق مع الفرق ال ، ستعمل على وضع خططالمقبلةالمرحلة 

 .ةفعاليالكفاءة والو بمزيد من التنظيم لإلسكوا االستجابة لطلبات الدول هج              سيتيح هذا الن والوزارات. و

----- 


