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 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

          التنفيذية       اللجنة 
       الخامس        االجتماع 

  1   108                  كانون األول/ديسمبر     81 -  81  ،      بيروت

 من جدول األعمال المؤقت 3البند 

 الرابع اجتماعها في التنفيذية اللجنة عن الصادرة التوصيات تنفيذ

 موجـز

في  الرابععقدت اللجنة التنفيذية التابعة للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( اجتماعها 
مجموعة من  اعتمدتو ،1087كانون األول/ديسمبر  14و 13بيروت، يومي بيت األمم المتحدة في 

ه إلى األمانة التنفيذية. وتستعرض هذه                        األعضاء ومنها ما هو موج  دوله إلى ال          ما هو موج  التوصيات، منها
 .الموجهة إليها الوثيقة اإلجراءات التي اتخذتها األمانة التنفيذية لمتابعة التوصيات

                                                             األخذ علما  بمستوى تنفيذ التوصيات، وإبداء الرأي بشأن الخطوات مدعوة إلى واللجنة التنفيذية 
 الالزمة لتفعيلها.
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 هة إلى األمانة التنفيذية      الموج  الرابعالتوصيات الصادرة عن اللجنة التنفيذية في اجتماعها 
 لتنفيذها واإلجراءات المتخذة

 التوصية )أ(

تنفيذ خطة التنمية بشأن إعالن الدوحة " تنفيذ تقديم تقرير متكامل للدورة الوزارية الثالثين لإلسكوا عن
 .، على أن يشمل جهود الدول األعضاء لتنفيذ اإلعالن على المستويات الوطنية"2030المستدامة لعام 

 المتخذةجراءات اإل

                                          تقريرا  مفصال  وشامال  حول اإلجراءات المتخذة خالل الدورة الثالثين لإلسكوا قدمت األمانة التنفيذية 
تم عرضه في  سابق               تتميما  لتقرير، وذلك (1)"2030إعالن الدوحة بشأن تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام "لتنفيذ 

. وأوضحت األمانة ي تنفيذ اإلعالن                               عرض على إنجازات الش عب الفنية فال        . ورك ز (2)تنفيذيةجنة ال   لل  الجتماع الثالثا
، نهج متكامل من خالل بأنشطة برنامج العملترتبط  بصورة عامة مخرجات اإلعالنات الوزاريةأن التنفيذية 

  .                   عبر الش عب المتخصصة وذلك

عرض ف .الموجه إليها من اإلعالن الشقإطار جهودها في  أثناء مداخالتها دول أعضاءعدة  استعرضتو
أهداف أهمها دمج وفلسطين واألردن والكويت واليمن الجهود الوطنية التي قام بها، دولة والعراق و      ع مان كل من 

وتطوير الهياكل المؤسسية في الوزارات المعنية لتوجيه السياسات، التنمية المستدامة في خطط التنمية الوطنية، 
التعاون إلى          ، إضافة 2030المستدامة لعام  واعتماد خطط تنموية و/أو استراتيجيات منسجمة مع خطة التنمية

مة       المقد  ال سيما االستعراضات الوطنية الطوعية ،المستمر مع اإلسكوا في بناء القدرات وإعداد التقارير الوطنية
 .رفيع المستوىالللمنتدى السياسي 

 التوصية )ب(

موعد انعقاد االجتماع بمدة ثالثة  التأكيد على أهمية توفير الوثائق المدرجة على جدول أعمال اللجنة قبل
 .أسابيع على األقل

 المتخذةاإلجراءات 

ضمان إرسال الوثائق المدرجة على جداول أعمال االجتماعات الحكومية في                     بذلت اإلسكوا جهودا  ل
 28إلى  25قدت في الفترة من          ، التي ع لإلسكوا الدورة الوزارية الثالثينوثائق  غالبية       ح م لت وقد .موعدها المحدد
                              و ضعت غالبية الوثائق المتعلقة ،كذلك .أيار/مايو 31في على الموقع اإللكتروني لإلسكوا  ،2018حزيران/يونيو 

، 2018تشرين الثاني/نوفمبر  28إلى  26                                                                 جتماع التاسع عشر للجنة النقل واللوجستيات، الذي ع قد في الفترة من االب
الوثائق المتعلقة معظم      ع رض و                                            تشرين الثاني/نوفمبر، التزاما  بهذه التوصية. 6على موقع اإلسكوا اإللكتروني في 
                                                      

(1) E/ESCWA/30/10. 

(2) E/ESCWA/2017/EC.3/3(Part II). 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ministerial_sessions/docs/implementation_of_29th_resolutions-ar.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/tnfydh_ln_ldwh.pdf
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 نوفمبر/الثانيتشرين  26في  ،2018كانون األول/ديسمبر  18و 17 ، المنعقد فيباالجتماع الخامس للجنة التنفيذية
كون قد تهامة ولية لتطورات دة الوثائق تغطين ، ينتج التأخير مفي بعض األحيانو. على الموقع المخصص لذلك

 .بفترة وجيزة موعد اجتماعات اللجان الوزارية لإلسكواوقعت قبل 

 التوصية )ج(

إبراز التطورات التي تحدث على المستوى الدولي في عروض األمانة التنفيذية، خاصة فيما يتعلق 
 .وأجهزتها المختلفة بالقرارات المستجدة المتعلقة بالمواضيع التي تناقشها الجمعية العامة لألمم المتحدة

 المتخذةاإلجراءات 

حول وصعيد التنمية على  أهم التطورات العالميةحول  الدورة الثالثين لإلسكوا عروض           ق د مت خالل 
، (3)منها االتجاهات الكبرى التي يشهدها قطاع النقل وتأثيرها على المنطقة العربيةوتأثيرها على الدول األعضاء، 

 . (4)ومسار التنمية المستدامة وجيا المعلومات واالتصاالتمسارات تكنول ربط بينالو

 التطورات بشأنة وثائق وعروض للجنة التنفيذي ع الخامسالجتمال المؤقت عمالاألويتضمن جدول 
، وخطة العمل تمويل التنمية: التقدم المحرز في تنفيذ خطة عمل أديس أبابا في المنطقة العربيةفي  الحاصلة
دعم الدول العربية في إضافة إلى  ،بشأن بيانات التنمية المستدامة: التقدم المحرز في التنفيذ العربية اإلقليمية

،                                                                                                  المراجعة الدورية للتقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد خمسة وعشرين عاما  على اعتمادهما
االتفاق العالمي من أجل و، 1083لعام  ةللسكان والتنمية: خمس سنوات بعد إعالن القاهر عربي اإلقليميالمؤتمر ال

: التطورات اإلقليمية قضايا تغير المناخ في المنطقة العربيةو، والمنطقة العربية الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية
 .والدولية

 التوصية )د(

 إيالء اهتمام خاص للدورات التدريبية لتكون أكثر استجابة الحتياجات الدول األعضاء، مع مراعاة
 .2030                                                                                                 خصوصي ات كل دولة والتفاوت بين الدول العربية في التقدم المحرز في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 

 المتخذةاإلجراءات 

 الحتياجات الدول األعضاء،                                                                  بذلت اإلسكوا جهودا  لتضمن أن تكون دوراتها التدريبية أكثر استجابة 
، ترد تفاصيل 1081في عام                                استشارية ونشاطا  لبناء القدرات بعثة 71فعقدت  ،الوطنيةوصيات مع مراعاة الخص

       فطو رت . (5)يقدم إلى اللجنة التنفيذية في اجتماعها الخامس 1081عنها في تقرير عن أنشطة التعاون الفني لعام 
قضايا مثل العدالة االجتماعية والحماية االجتماعية والمشاركة، شملت بشأن مجموعة من أدوات التدريب 

أهم هذه األدوات دليل تدريبي حول إدماج مبادئ العدالة االجتماعية من و المختلفة. لتجارب الوطنيةل عراضاتاست
                                                      

(3) E/ESCWA/30/4. 

(4) E/ESCWA/30/7. 

(5) E/ESCWA/EC.5/2018/13. 
 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ministerial_sessions/docs/megatrends_in_the_transport_sector-ar.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ministerial_sessions/docs/links_between_information_and_communications-ar.pdf
https://www.unescwa.org/events/committee?tid=13939
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ودليل تدريبي حول بناء القدرات لتطوير سياسات الحماية ؛ في عمليات وضع الخطط والسياسات اإلنمائية
حول بناء القدرات لتحليل وقياس الالمساواة االجتماعية واالقتصادية دليل و؛ االجتماعية القائمة على المشاركة

. (7)، ودليل تدريبي حول تصميم وتنفيذ سياسات قائمة على المساواة في البلدان العربية(6)في المنطقة العربية
عدد  شارك فيهاو ،2018 سبتمبر/أيلول 20إلى  18قدت في القاهرة في الفترة من   ع  ورشة عملزت    رك ذلك، ك

تعزيز الفهم المشترك للبيانات المناسبة لرصد أهداف  على ،باإلعاقة         المعني ة سياسات ال ين وصانعيحصائيمن اإل
 إلعاقة.ا اتلمؤشرعربي إطار بإعداد بدأت كما  ،التنمية المستدامة في مجال اإلعاقة

 ر المناخ        حول تغي يتعلق باألنشطة  للطلبات الوطنية، وذلك في ماوتستجيب أنشطة اإلسكوا التدريبية 
                                                   "اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغي ر المناخ وآثاره"؛  من أهداف التنمية المستدامة 13المرتبطة بالهدف و
                                      "جع ل المدن والمستوطنات البشرية شاملة  11المرتبطة بالهدف و الحد من مخاطر الكوارث حولاألنشطة و

في هذه القضايا في سياق ندرة المياه وتدهور اإلسكوا نظر وت  مستدامة".و للجميع وآمنة وقادرة على الصمود
دورات  تقد  ع كذلك، . ض لها المنطقة   عر التي تت األراضي واإلنتاجية الزراعية والحوادث المناخية القصوى

، باالعتماد 2018تموز/يوليو  فيالمياه والزراعة والباحثين           في قطاع ي تدريبية لبناء قدرات المسؤولين الوطنيين 
ورشة العمل اإلقليمية . ومن هذه الدورات التدريبية يبرنامج التعاون الفنموارد وعلى موارد من خارج الميزانية 

 الفترة من فيفي القاهرة قدت        التي ع ر المناخ،                                           بناء قدرات المفاوضين العرب في مفاوضات تغي ل الحادية عشرة
وسوف يتم عرض تطورات إضافية في هذا المجال في ورقة خاصة  .2018 تشرين الثاني/نوفمبر 15إلى  13
 . الخامس للجنة التنفيذية جتماعاالخالل      قد م تس

تكييف مناهج خاصة بتقييم القدرات المؤسسية حسب خصوصيات اليمن والعراق، جرى إضافة إلى ذلك، 
حول  األولى ،ي عمل                        على هذه المناهج في ورشت    ا عراقي   ا موظف 25و   ا يمني   ا مدني   ا موظف 25وتم تدريب حوالي 

تشرين األول/أكتوبر  16-14       عم ان، )                                                                  تقييم قدرات المؤس سات اليمنية في مجاالت التخطيط والموازنة والتنسيق 
ي تنفيذ                 العراق( في مجال -                                                       تقييم القدرات المؤس سية في قضاء الحمدانية )محافظة نينوى حولوالثانية (؛ 2018

 . (2018كانون األول/ديسمبر  6-4بيروت، )والتنسيق بين مختلف المؤسسات والمنظمات  الخطط المقررة

فلسطين والبحرين دولة في الخدمة المدنية من األردن و   ا موظف 30تم تدريب حوالي  وفي هذا اإلطار،
تطوير  وان "فلسطينية مشتركة تحت عن –أردنية عمل                                                     ولبنان وع مان والعراق في الكفاءات الوظيفية، في ورشة

إقليمية عمل ورشة                من المقر ر عقد . و(2017كانون األول/ديسمبر  84-81ان،    عم ) "نظام الكفايات الوظيفية
التنمية  خطةعداد إطار عربي مشترك لكفاءات الكوادر العليا في القطاع العام من منظور من أجل إتحضيرية 
  .1081كانون األول/ديسمبر  83إلى  11من في الفترة بيروت في وذلك ، 2030 لعام المستدامة

ثالث ورش عمل متتالية حول نشر وتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة في  ونظمت األمانة التنفيذية لإلسكوا
؛ 2018تموز/يوليو  81-87 تونس،)                               موظفا  من موظفي الخدمة المدنية 50استفاد منها  ،اإلدارات الحكومية التونسية

. وتم إصدار كتيب حول تعميم مبادئ الحكم الرشيد في (2018تموز/يوليو  23-24و ؛1081تموز/يوليو  10-81و
، القطاع العام التونسي مع التركيز على آليات مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في األطر الدستورية والقانونية للبلد

 .ب المصلحة في تونساصحأ        ز ع على   و 

                                                      

(6) E/ESCWA/SDD/2017/Technical Paper.20. 

(7) E/ESCWA/SDD/2017/Technical Paper.11. 
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حول  ، األولىين  ت ن إقليميي  ت ين تدريبي     دورت  لتنفيذية لإلسكوا، نظمت األمانة اقضايا السياسات التجاريةوفي 
التحاد الجمركي العربي على االقتصاد الوطني وآليات تطوير اإلجراءات إلى اآثار انضمام دولة فلسطين 

في  ،حول مراقبة وتقييم مجموعة أدوات تكامل التجارةالثانية و ؛ان      في عم  2018أيلول/سبتمبر  6 فيالجمركية، 
من في الفترة  المنامةفي  ورشة عمل وطنية تعقدقضايا تمويل التنمية،  وفيتموز/يوليو في بيروت.  11و 10
 . في البحرين لتقديم نظرة جديدة حول السياسة المالية والضريبية 2018أبريل نيسان/ 26إلى  23

 التوصية )ه(

في ما يتعلق  قليمية والدولية األخرىمواصلة التنسيق بين اإلسكوا وجامعة الدول العربية والمنظمات اإل
 .1030بتنفيذ خطة عام 

 المتخذةاإلجراءات 

في جميع مجاالت عملهما المشترك، وخاصة شراكة استراتيجية جامعة الدول العربية واإلسكوا ربط بين ت
 المشتركةالجهود أبرز  ومنفي المنطقة العربية.  2030في ما يتعلق بمتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 

 :                  لهات ين المنظمت ين

 وأمانة لإلسكواالتنفيذية  األمانةبين  بالتعاون ،      سنويا  العربي للتنمية المستدامةوعقد المنتدى  تنظيم •
 العاملة المتحدة األمم وهيئات منظمات كافة تشمل التي آلية التنسيق اإلقليميوجامعة الدول العربية 

 ؛العربية المنطقة في

بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في مجال  المرتبطةوالهجرة الدولية  حالةرير االدوري لتقاإلعداد  •
    كل  رأسهي الذيو فريق العمل المعني بالهجرة الدولية في المنطقة العربية بل                    الهجرة الدولية من ق 

 ؛المنظمة الدولية للهجرةو العربية الدول جامعة أمانةو اإلسكوامن 

، 2013تنظيم المؤتمر العربي اإلقليمي للسكان والتنمية: خمس سنوات بعد إعالن القاهرة لعام  •
في الفترة من  ،في بيروت ،للسكان المتحدة األمم صندوقو الدول العربية جامعة أمانة باالشتراك مع

  المصلحة؛ أصحابمن  واسعة، بمشاركة 2018نوفمبر /الثاني تشرين 1 إلىأكتوبر /األول تشرين 30

 عربيالتقرير لل األول اإلصداربعد  ،دعم تطوير استراتيجية عربية للحد من الفقرل ةشراكال ةواصلم •
جامعة الدول العربية، ومنظمة األمم  أمانةمشترك بين اإلسكوا، و بجهدمتعدد األبعاد اللفقر ا حول

على هامش  2017 سبتمبر/أيلولفي  ،مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشريةوالمتحدة للطفولة، 
  ؛أعمال الجمعية العامة لألمم المتحدة

عقد اجتماع فريق الخبراء المعني بتحسين التعاون المشترك في الموارد المائية ضمن إطار ل قيتنسال •
 خالل ناقش  ت سو. 2018 ديسمبر/األول كانون 9و 8يومي  بيروت،في  االتفاقيات العالمية واإلقليمية

 أهداف  منلهدف السادس ل ةالخامس غايةالدول الستبيانات مؤشرات ال ةاستجاب االجتماع ذاه
  إدارة وإدارتها ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع بشأنالتنمية المستدامة 

  .مستدامة
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 التوصية )و(

المنطقة العربية، على غرار إعداد دراسة حول االتجاهات الكبرى التي يشهدها قطاع النقل وتأثيرها على 
 .مبادرة "الطريق والحزام"، والمالحة الشمالية، والتكنولوجيات الجديدة مثل الذكاء الصناعي

 المتخذةاإلجراءات 

                                                                           ورقة مفاهيمي ة بعنوان "االتجاهات الكبرى التي يشهدها قطاع النقل وتأثيرها على أعدت األمانة التنفيذية 
الثالثين لإلسكوا، وذلك كجزء من مشروع اإلسكوا لصياغة الوزارية ها في الدورة ، تم عرض(8)المنطقة العربية"

الثورة التكنولوجية "                                                                 متعدد األنماط في المنطقة العربي ة. كما تم إعداد ورقة خلفية بعنوان الرؤية لتطوير النقل 
 لنقلل اإلسكوا على الدورة التاسعة عشرة للجنة ترض  ع  "،                                                 وآثارها على مستقبل قطاع النقل في المنطقة العربي ة

 .(2018تشرين الثاني/نوفمبر  11-16 ،بيروت) واللوجستيات

 التوصية )ز(

عرض مشروع تطوير نظام نقل متعدد األنماط في المنطقة العربية على المجالس الوزارية العربية 
لدى مؤسسات التمويل اإلقليمية والدولية المتخصصة لتأمين الدعم السياسي رفيع المستوى للمشروع، والسعي 

 .لتعبئة الموارد الالزمة لتنفيذه

 المتخذةاإلجراءات 

متعدد اللصياغة رؤية استراتيجية مشتركة لتطوير النقل         مشروعا  إلسكوا ل ت األمانة التنفيذيةعرض
                                                                       في االجتماع التشاوري حول "محاور الربط الحيوي في المنطقة العربي ة"، الذي  (9)                   في المنطقة العربي ة األنماط

جامعة ووبمشاركة البنك الدولي،  ،بدعم من البنك اإلسالمي للتنمية ،2018نيسان/أبريل  23 فيقد في بيروت   ع 
          قتصادي ة لجنة األمم المتحدة االواتحاد المغرب العربي، ومجلس التعاون الخليجي، و                الدول العربي ة، 

                                       االقليمي ة في مجالي النقل والتجارة. كما  اتفريقيا، وعدد من االتحاد                              لجنة األمم المتحدة االقتصادي ة ألوألوروبا، 
إطار في و ،2018آب/أغسطس  11 في ،في بيروت هقد في مقر                                         عرض المشروع على البنك الدولي في اجتماع ع 

 ، مصر،في اإلسكندرية قد  ع                              ل العربي ة من منظور متكامل"، "تحديد أثر طريق الحرير على الدوبعنوان منتدى 
                                                                           بالتعاون بين األكاديمي ة العربي ة للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري واألمانة  ،2018أيلول/سبتمبر  18و 17يومي 

أيلول/سبتمبر  10 في                                      على المنظم ة األلماني ة للتعاون الدولي      أيضا  رض المشروع  ع و.                              العام ة لجامعة الدول العربي ة
2018 . 

                                                      

(8) E/ESCWA/30/4. 

(9) https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/rwy_lskw_lttwyr_nzm_nql_mtdd_lnmt_ 
fy_lmntq_lrby_0.pdf.                                                                                                                                                             

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ministerial_sessions/docs/megatrends_in_the_transport_sector-ar.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/rwy_lskw_lttwyr_nzm_nql_mtdd_lnmt_fy_lmntq_lrby_0.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/rwy_lskw_lttwyr_nzm_nql_mtdd_lnmt_fy_lmntq_lrby_0.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/rwy_lskw_lttwyr_nzm_nql_mtdd_lnmt_fy_lmntq_lrby_0.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/rwy_lskw_lttwyr_nzm_nql_mtdd_lnmt_fy_lmntq_lrby_0.pdf
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 التوصية )ح(

العمل على إصدار التقرير العربي حول الفقر المتعدد األبعاد بصورة دورية، ومواصلة العمل مع الدول 
والمنظمات العربية ودعم الجهود اإلقليمية لوضع برامج للحد من الفقر المتعدد األبعاد، وتقديم الدعم للدول 

الفقر المتعدد األبعاد، والحد منه من خالل رسم وتنفيذ السياسات والخطط ذات  األعضاء، حسب الطلب، في قياس
 .الصلة، وتعزيز القدرات الفردية والمؤسساتية

 المتخذةاإلجراءات 

 األمانة التنفيذيةشكلت في إطار العمل على اإلصدار الثاني للتقرير العربي حول الفقر المتعدد األبعاد، 
                                               لتكون أكثر اتساقا  مع الواقع في الدول العربية. األبعاد الفقر المتعدد قياس ظر في منهجيةلجنة استشارية إلعادة الن

لتعزيز فني عم دلتقديم  باإلعداد    حالياا إلسكوا ومتق ،الواردة لألمانة التنفيذية من عدد من الدول لطلباتل وتلبية
 لفقر. الوطنية للحد من د الجهوا

 التوصية )ط(

                                                                        المستويات الوطنية لحساب الكلفة االقتصادية للعنف ضد المرأة، بناء  على طلب إجراء بحوث على 
الدول، وبما يتالءم مع واقع كل مجتمع وخصوصيته واحتياجاته، وتشجيع صانعي السياسات على اتخاذ 

الناجحة  اإلجراءات المناسبة لتكثيف الجهود للوقاية من العنف ضد المرأة وحمايتها منه، وتعزيز تبادل التجارب
 .بين الدول التي قامت بحساب الكلفة االقتصادية للعنف ضد المرأة والدول التي تعمل على ذلك

 المتخذةاإلجراءات 

ف ضد المرأة، تم عقد نلحساب الكلفة االقتصادية للع عربيبعد انتهاء اإلسكوا من تصميم أول نموذج 
أهمية تقدير بحصائية الوطنية لتعريفها بالنموذج واإل ةجهزاآلليات الوطنية للمرأة واأل شملتقليمية إاستشارات 

 . يهقضاء علللمقترحات كلفة العنف ضد المرأة وكيفية استخدام نتائج هذا المشروع لتقديم 

 منها دولة فلسطين وتونس والعراق ولبنان والمملكة العربية السعودية، ،تقدمت عدة دول ،عليه       وبناء 
. ضد المرأة دراسات لتقدير الكلفة االقتصادية للعنفإعداد في ني من اإلسكوا فالدعم العلى  ات للحصولطلبب

وإعداد دراسات أولية حول أشكال ؛ المعنيةالوطنية  استشارات مع جميع األطرافإجراء وتضمنت هذه الجهود 
ي عمل لحساب الكلفة تراع طوتطوير خط؛ العنف ضد المرأة والبيانات اإلدارية واإلحصائية المتوفرة

تقوم ذلك، كهذا الشأن. في تصميم مسوحات وطنية          حول س بل تقديم المشورة الفنية ؛ وكل دولة اتخصوصي
كلفة العنف قياس ل يعرب إرشاديبإعداد أول دليل  ،بالشراكة مع صندوق األمم المتحدة للسكان ،             اإلسكوا حاليا 

  .ق التجارب العربية في هذا المجال              ضد المرأة يوث 

 التوصية )ي(

في الدول األعضاء التي تواجه تحديات ضمن  للنزاع إعداد دراسة حول الكلفة االقتصادية واالجتماعية
 .                                                                                           والية اللجنة، بناء  على الطلب من الدولة المعنية، مع االهتمام بدعم برامج إعادة اإلعمار والتعافي
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 المتخذةاإلجراءات 

من وذلك  ،يم أثر النزاع على رأس المال البشريتقينها ما يتعلق بم ،أنشطة بحثيةعدة باإلسكوا ضطلع ت
عام  مطلعفي هذه التحليالت نشر نتائج                . ومن المتوق ع خالل تحليل نتائج المسوحات األسرية في اليمن والعراق

رصد أهداف التنمية المستدامة في البلدان العربية المتأثرة  حول تقرير             أيضا  بإعداد سكوا اإلقوم تو .2019
 .2019عام  مطلعيصدر في سوف  ،الجزئية من المسوح األسرية تحليل البياناتبالنزاعات: 

 التوصية )ك(

أهمية ربط اللجنة اإلحصائية لإلسكوا باللجان الفرعية األخرى لإلسكوا، بهدف تعزيز التواصل بين 
هذه اللجان أجهزة اإلحصاء والقطاعات التنموية األخرى، والنظر في إمكانية عقدها بشكل مشترك مع بعض 

 .لمناقشة التحديات اإلحصائية المختلفة

 المتخذةاإلجراءات 

اإلسكوا بعمل في ربط عمل أعضاء اللجنة اإلحصائية لإلسكوا في بذل الجهود لاألمانة التنفيذية شرعت 
 الجنسينالمساواة بين        ت عنى بن لجنة المرأة علجنة حكومية فرعية منبثقة ئت نشوقد أ اللجان الفرعية األخرى.

قدت ورشتا عومرأة والهيئات الوطنية لإلحصاء. الوطنية لل لياتن اآلع نتضم ممثليو أهداف التنمية المستدامةو
االستعراض  إعداد تقاريرفي دعم الجهود الوطنية وبناء قدرات أعضاء اللجنة الفرعية ل 2018عمل في عام 

مع التركيز على كيفية إدماج الهدف الخامس من  ،2030التنمية المستدامة لعام  خطةبشأن الطوعي الوطني 
 التقارير.هذه في  تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات،، المتعلق بأهداف التنمية المستدامة

مع  2019عام  مكتب اللجنة اإلحصائية القادم في أواخراجتماع على عقد                              تعمل األمانة التنفيذية حاليا  و
الخروج بتوصيات تعزز تيح موضوع مشترك ي الفرعية األخرى لإلسكوا، بحيث يتم طرح ومناقشةاللجان إحدى 

   ال      ممث  ،لمشاركةإلى ارئيس اللجنة اإلحصائية  دعى   سي و .من الترابط بين اإلحصاء والقطاعات التنموية األخرى
 .بين اللجنتين التواصل ع المطروحة لتعزيزيضاحسب المووفي اجتماعات اللجان الفرعية األخرى  ،اللجنة

 التوصية )ل(

مواصلة العمل على وضع أطر ألنشطة التعاون الفني مع الدول المهتمة، واالستئناس بقرارات الجمعية 
 .العامة لألمم المتحدة وأجهزتها المختلفة وتقارير األمانة العامة عند تقديم هذا الدعم الفني

 المتخذةاإلجراءات 

ي األردن                                  ني مع العراق. وبالتعاون مع حكومت فلتعاون الاإطار العمل على اإلسكوا  أنجزت، 2018 عام في
 3في  ،دمشقفي و مايو،/أيار 13في  ،ان      في عم  فنيعمل للتعاون ال اورشتسورية، عدت الجمهورية العربية الو

 نيلفللتعاون ااد أطر إعدعلى بدأ العمل ولبلدين. خاصة با لفنيللتعاون ا بهدف تطوير أطر عمل يونيو،/حزيران
 السودان.للتعاون الفني مع مراجعة اإلطار الحالي على فلسطين والكويت واليمن، وكذلك دولة مع 
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