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ما هي استراتيجية برنامج التعاون الفني ؟

تنتجهاالتيالمتطورةوالمعرفةوالدراساتالعلميةاألبحاثنتائجترجمة1.

بينةالفجولتقليصالقرارصانعياحتياجاتيواكبعمليدعمإلىاإلسكوا

حقيقتأجلمنالجاريةاإلصالحاتولترسيخالعربيةالدولوالمتقدمةالدول

.المنطقةفيالمستدامةالتنميةأهداف

صةمتخصخدماتتقديمخاللمنوالطارئةالمتغيرةالدولاحتياجاتتلبية2.

مواردضمنومرونةبسرعةالسياسيةوالمشورةالقدراتبناءمجالفي

.المتاحةاالسكوا
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استراتيجية برنامج التعاون الفني
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األطر الوطنية للتعاون الفني

لتعاون الفني إلى إدخال التخطيطلاعتماد أطر وطنية تسعى اإلسكوا من خالل•

زيادة األثر المتكامل في الدعم الفني الذي تقّدمه للدول األعضاء لتحسين الفعالية و

.  وتعزيز الشفافية

لف البرنامج يعمل بشكل متكامل على صعيد الدول يقدم خدمات مترابطة في مخت•

.القطاعات آخذاً في االعتبار طبيعة تشابك أهداف التنمية المستدامة

اس تطوير أطر للتعاون الفني مع الدول األعضاء ساعد بالفعل على تسهيل قي•

.اإلنجازات وكذلك تنسيق عملنا وتقديم الدعم بشكل أكثر دقة

د لم يغير هذا االتجاه من سرعة االستجابة لالحتياجات الطارئة فهذه األطر تع•

.وثائق حية قابلة للتحديث وإعادة النظر في ضوء المتغيرات
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الوضع الراهن ألطر للتعاون الفني

:الفنيللتعاونأطرأربعةاإلسكواوقّعت

؛(2016ديسمبر/األولكانون21)الموريتانيةاإلسالميةالجمهوريةحكومةمعتفاهممذكرة•

(2017مارس/آذار17)المغربيةوالحكامةالعامةالشؤونوزارةمعتفاهممذكرة•

(2017أبريل/نيسان24)السودانمعتفاهممذكرة•

(2017أغسطس/أب23)العربيةمصرجمهوريةمعتعاونإطار•

(2018ديسمبر/األولكانون3)السوريةالعربيةالجمهوريةمعتعاونإطار•

:معالفنيللتعاونأطرخمسةإعدادعلىحالياالعملجاري

التونسيةالجمهورية•

العراقيةالجمهورية•

الهاشميةاألردنيةالمملكة•

السعوديةالعربيةالمملكة•

فلسطيندولة•

اليمنيةالجمهورية•
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االتجاه التكاملي لبرنامج التعاون الفني

ك مشاريع تسعى اإلسكوا الى تطبيق نشاطاتها بشكل تكاملي بحيث يتم تشبي•

ة ميزانيات عاديمشاريع ممولة من  كذلك العمل الفني مع األعمال البحثية و

.ومن الجهات المانحة باإلضافة الى حساب التنمية 

.مجال الطاقة كمثال لعمل اإلسكوا•

ألممياالفريقعمللتكملةالمختلفةالمتحدةاالممومنظماتبرامجمعالتنسيق•

إطارواالستراتيجيباإلطارالمدرجةاألولوياتضوءفيالوطنيالصعيدعلى

لتياوالمتغيراتالفجواتمعالجةعلىالتركيزمعللتنميةالمتحدةاألممعمل

.اإلقليميالمستوىعلىاألمميللدعمآلياتتستوجب
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مجاالت تخصص المستشارين اإلقليميين

قضايا اإلحصاءات االقتصادية والحسابات القومية•

التكنولوجيا من أجل التنمية•

لنقل واللوجستياتا•

قضايا المساواة بين الجنسين و تمكين المرأة•

القضايا الناشئة والخروج من النزاعات•

األمن الغذائي•

نظام المعلومات الجغرافية لتغير المناخ•



2018أبرز إنجازات التعاون الفني  في 
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مرصد اإلنفاق العام على القطاع االجتماعي: مشروع ميداني  

منطقة يهدف المرصد إلى تقييم شامل لإلنفاق العام على القطاعات االجتماعية في ال•

قتصادية العربية من أجل الدفع بتحقيق التنمية االجتماعية من دون اإلخالل باألولويات اال

.التوازن المالي الكلية و ضرورة

وقد انطلقت مبادرة إقامة مرصد لإلنفاق العام على القطاع االجتماعي من الدراسة•

حول إعادة النظر في السياسات المالية بالمنطقة 2017اإلسكوا في عام التي أعدتها 

بط العربية، و التي رصدت التحديات التي يواجها صانعو القرار في إيجاد آليات لر

.السياسات المالية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة

وبدأ العمل على إنشاء المرصد في كل من األردن وتونس، وتجري حاليا مناقشات•

.  إلنشائه في الكويت أيضا

.

.
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2018التدريب و ورشات بناء القدرات في عام 

البرنامج العادي 
للتعاون الفني

حساب األمم 71%
المتحدة للتنمية

33%

أنشطة خارجة 
عن الميزانية

29%

الميزانية 
العادية

3%

الورشات و التدريب حسب  مصادر التمويل

تدريب و ورشات بناء قدرات77قامت اإلسكوا بتنفيذ  إجمالي  عدد 
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2018الدول المستفيدة من برنامج الدعم الفني 
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2018برنامج العادي للتعاون الفني في خدمات ال
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شبكة التعاون الفني
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2018ديسمبر 17اجتماع الشبكة في 

أبرز التوصيات

.االستمرار في تطوير أطر التعاون الفني مع الدول األعضاء•

.ةدعم الجهات المعنية في صياغة أطر التعاون الفني بناء على أدوات نتائج التنمي•

ة االستمرار في تقديم ورشات عمل لدعم قدرات نقاط االتصال في مواضيع التنمي•

.  المستدامة

.لوطنية تعزيز التعاون مع المعاهد التدريبية الوطنية في الدول األعضاء لبناء القدرات ا•

.كةتعزيز عمل الشبكة في تبادل المعرفة و العمل المشترك فيما بين أعضاء الشب•



شكراً 


