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  واالجتمـاعي االقتصـادي

 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

                 اللجنة التنفيذية
       السادس        االجتماع 

     9152              حزيران/يونيو    51 -  51         المغرب،   ،     مراكش

 من جدول األعمال المؤقت 3البند 

 الخامس اجتماعها في التنفيذية اللجنة عن الصادرة التوصيات تنفيذ

 موجـز

 الخامسعقدت اللجنة التنفيذية التابعة للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( اجتماعها 
مجموعة من  اعتمدتو ،9158كانون األول/ديسمبر  52و 58 فيبيروت، بيت األمم المتحدة في في 

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

 .بهذا الشأن توصيات وإبداء الرأيمن     فذ   ن  اعلم بمالأخذ مدعوة إلى واللجنة التنفيذية 

  



E/ESCWA/EC.6/2019/3 

 
-9- 

 

 

 هة       الموج  الخامسالتوصيات الصادرة عن اللجنة التنفيذية في اجتماعها 
 لتنفيذها واإلجراءات المتخذة إلى األمانة التنفيذية

 التوصية )أ(

، مع في اجتماعها السادس للجنة التنفيذيةبيروت عن التقدم المحرز في تنفيذ توافق  مرحلي تقديم تقرير
 .على المستوى الوطنيتوافق الإعداد آلية متابعة لتنفيذ ، ولألنشطة المقترحةوضع إطار زمني 

 المتخذةجراءات اإل

بيروت حول التكنولوجيا من أجل التنمية في  توافقعن التقدم المحرز في تنفيذ                         ت عرض على اللجنة وثيقة 
                           األمانة التنفيذية استبيانا   وضعتوقد . ها السادس)أ( من جدول أعمال اجتماع 4في إطار البند  المنطقة العربية

على المستوى الوطني، وأرسلته إلى نقاط االتصال في الدول األعضاء في أوائل  لتوافق                         استشاريا  لمتابعة تنفيذ ا
دم المحرز في الستعراض التق اجتماعها السادس)ب( من جدول أعمال  4وخصصت البند  .9152شهر أيار/مايو 

 الدول األعضاء.

 التوصية )ب(

تخصيص قدر أكبر من اإلمكانات البشرية المتاحة في األمانة التنفيذية لموضوع تمويل التنمية حتى 
، ولزيادة أنشطة التعاون الفني في مجال يتسنى االضطالع بمسؤوليات ترقى لحجم تحديات التمويل في المنطقة

،                                                          برنامج العادي للتعاون الفني، دعما  لالحتياجات الخاصة للدولالتمويل التنمية على المستوى الوطني من خالل 
 .وكذلك العمل على تعبئة الموارد من خارج الميزانية في هذا المجال

 المتخذةاإلجراءات 

منذ كانون  تمويل التنمية لموضوعالبشرية مكانات اإل يص قدر أكبر منتخص                           تتمك ن األمانة التنفيذية من لم
 ،لمتابعة عملية تمويل التنمية في المنطقة العربيةنشطة عدد من األباالضطالع باستمرت  هالكن، 9158األول/ديسمبر 

 .في األردنوزارة المالية                  بناء  على طلب من ،الضرائب موضوع عمل حول اتورشلتحضير مذكرة مفاهيمية منها 

لى دعم عملية تمويل التنمية في المنطقة من خالل تعبئة الموارد من خارج إاألمانة التنفيذية وتسعى 
دراسة بهذا  إعدادالسياسات الضريبية والمالية و بشأنمنتدى عربي نشاء إانية إمكفي  بحثت هيو ،الميزانية
 التي يمكن أن يتناولها،الموضوعات ذات األولوية و، يتههيكلو المنتدىإلطار                       تقد م الدراسة مقترحا سالشأن. و

 لدعم هذا العمل.  الالزمةوالعالقات والشراكات الرئيسية 

 التوصية )ج(

في    ا أخذ عملية تمويل التنمية وإحاطة الدول األعضاء بأهم التطورات في هذا المجال،تطورات  متابعة
منتدى المجلس االقتصادي واالجتماعي المعني بمتابعة تمويل  ، وأبرزها2019ليات الدولية لعام عاالفاالعتبار 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ministerial_sessions/resolutions/30th_session_beirut_consensus_on_technology_for_sustainable_development_ar.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ministerial_sessions/resolutions/30th_session_beirut_consensus_on_technology_for_sustainable_development_ar.pdf


E/ESCWA/EC.6/2019/3 

 
-3- 

 

 

تمويل  بشأنرفيع المستوى الالتنمية المستدامة، والحوار المعني برفيع المستوى الالمنتدى السياسي والتنمية، 
 .التنمية

 المتخذةاإلجراءات 

( ليزيةكاإلن)باللغة  لمنطقة العربيةتمويل التنمية في ا حالةعن         تقريرا  9158 عامأطلقت اإلسكوا في أواخر 
وهدف التقرير الى إحاطة الدول العربية بالوضع الراهن  .قضايا تمويل التنمية المستدامةفي لمتابعة التطورات 

                                     وبناء  على هذا العمل شاركت اإلسكوا في  .في هذا المجال الضائعةفرص ال وإبرازلتمويل التنمية في المنطقة 
 51( وفي إطالقه من بيروت، في ليزيةكاإلن)باللغة  9152التنمية المستدامة لعام التمويل من أجل  تقريرتحضير 

أكثر  جهود لتضافر      ثمرة ويأتي التقرير العالمي .                   عد ة مدن في العالمي ق إطالقه مع        تزامنا   ،9152أبريل /نيسان
 اإلسكوا. ومنها ،األمم المتحدة هيئات هيئة من 11من 

منتدى المجلس االقتصادي واالجتماعي في  األولى نقاشالحلقة لاإلعداد                        وشاركت اإلسكوا أيضا  في 
 58إلى  51 األمريكية منالمتحدة نيويورك، الواليات  الذي عقد في، 9152لعام المعني بمتابعة تمويل التنمية 

في البيان  منظور اإلقليميبال في األمم المتحدة في األخذ عن جميع اللجان اإلقليمية       نيابة ساهمت و أبريل./نيسان
 في الجلسة.      أ لقي الذي

 التوصية )د(

خطة لـ        تنفيذا ، لرصد تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للدول األعضاء قدرات اإلحصائيةالبناء  متابعة جهود
التنسيق بين  وتعزيز القائمة الشراكات العمل على تعميق، والعمل اإلقليمية العربية بشأن بيانات التنمية المستدامة

 .اإلقليمية تالحكومات ووكاالت األمم المتحدة المتخصصة والمنظما

 المتخذةاإلجراءات 

بيانات العربية بشأن  قامت اإلسكوا منذ االجتماع الخامس للجنة التنفيذية بمتابعة تنفيذ خطة العمل اإلقليمية
رصد التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية لالتنمية المستدامة، التي تهدف إلى بناء قدرات الدول األعضاء 

قوائم بأنشطة                              التابع آللي ة التنسيق اإلقليمي فريق العمل المعني ببيانات أهداف التنمية المستدامة         وقد أعد  المستدامة.
 إلحصائية،ا بناء القدرات لتنسيق أنشطة يمكن االستناد إليهاتدفقات بيانات أهداف التنمية المستدامة ببناء القدرات و

 المتعلقة                                                                    وأعدت األمانة التنفيذية أطرا  للمؤشرات االجتماعية والبيئية واالقتصادية                              وهو يعمل على تحديثها سنويا .
بأهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية، وناقشها ممثلو األجهزة اإلحصائية الوطنية خالل الدورة الثالثة 

(. وعلى هامش هذه الدورة، أطلقت 9152كانون الثاني/يناير  31-92)بيروت، عشرة للجنة اإلحصائية في اإلسكوا 
 .دة للبيانات عن البلدان العربية                     لتكون نقطة خدمات موح  بوابة البياناتاإلسكوا 

وكاالت األمم المتحدة في المائة من أنشطتها اإلحصائية بالتعاون مع شركائها من  75 وتنفذ اإلسكوا
وباإلضافة  مساهمات الشركاء على شكل موارد و/أو مساهمات عينية. وتأتي والمنظمات اإلحصائية اإلقليمية.

انات أخرى تابعة لألمم المتحدة وذلك كي تسعة والبيانات معإلى ذلك، تعمل اإلسكوا على تنفيذ برنامج اإلحصاءات 
ويوفر هذا البرنامج منصة لتمويل األنشطة اإلقليمية والثنائية لبناء  تحدة.بقيادة شعبة اإلحصاءات في األمم الم

https://www.unescwa.org/ar/publications/%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%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
https://www.un.org/development/desa/publications/financing-for-sustainable-development-report-2019.html
https://www.un.org/development/desa/publications/financing-for-sustainable-development-report-2019.html
https://www.un.org/esa/ffd/ffdforum/wp-content/uploads/sites/3/2019/01/2019-FfD-Forum-preliminary-programme.pdf
http://data.unescwa.org/
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اإلحصاءات الرسمية القدرات في مجال اإلحصاءات والبيانات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، وال سيما 
 ادية، والقضايا المؤسسية.البيئة، والتنمية االجتماعية، والسكان، والمساواة بين الجنسين، والتنمية االقتص           المتعل قة ب

 24 جارية لعقد والتحضيرات، في إطار البرنامج ورشة عمل لتنمية القدرات 31 اإلسكوا وحتى اآلن، عقدت

وتعمل ونشرت أربع دراسات عن المنهجيات اإلحصائية وبيانات أهداف التنمية المستدامة،  ورشة عمل أخرى.
متابعة األنشطة  بهدف                                                      ويشمل البرنامج أيضا  تنظيم بعثات ثنائية للتعاون الفني  ثماني دراسات أخرى. على إعداد

 بعثة أخرى. 17                                     بعثة تعاون فني والعمل جار  على تنظيم 14      ن ظمت :اإلقليمية

وقد ضمت اإلسكوا جهودها إلى جهود اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، 
                   نظام معلومات موح د فريقيا، وإدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية، إلنشاء واللجنة االقتصادية أل

اءات الرسمية المتوفرة على مختلف مخرجات اإلحص يهدف إلى ضمان االتساق بين عن أهداف التنمية المستدامة
 وتحسين توقيتها.اإلنترنت، 

 التوصية )ه(

تقديم الدعم الفني للدول األعضاء في تطوير استراتيجيات إحصائية حديثة، ودعم التحول في اإلحصاءات 
اف الرسمية، واعتماد مصادر وأنواع بيانات جديدة مثل البيانات الضخمة، حسبما تتطلب عملية القياس لتحقيق أهد

 .التنمية المستدامة

 المتخذةاإلجراءات 

، في دورتها الثالثة عشرة، في المسائل الفنية واألخالقيات المتعلقة في اإلسكوا نظرت اللجنة اإلحصائية
                                                                                                          بالتحو ل في اإلحصاءات الرسمية وتحديثها باستخدام البيانات الضخمة والبيانات الجغرافية المكانية والتكنولوجيات 

                                                                                          وطلبت إلى اإلسكوا مواصلة جهودها في هذا المجال من خالل التنفيذ العملي  لمشاريع تجريبية. ومنذ  الجديدة.
، عقدت اإلسكوا شراكة مع معهد قطر لبحوث الحوسبة لإلسراع في تنفيذ التكنولوجيات 9152كانون الثاني/يناير 

                                       ية لإلسكوا حاليا  في عدة مبادرات، تشمل:وفي هذا السياق، تشارك األمانة التنفيذ الجديدة في مجال اإلحصاءات.

المرور وتدفقات حركة السير باستخدام أجهزة كشف وآالت تصوير،  إعداد تقديرات عن حوادث •
وباالستناد إلى مصادر أخرى غير المسوح: أطلقت اإلسكوا بالتعاون مع إدارة اإلحصاء المركزي 
                                                                                      في لبنان نشاطا  تجريبيا  في مدينة بيروت. وستستخدم إدارة اإلحصاء المركزي واإلسكوا بيانات 

طة واإلدارات األخرى غير مستخلصة من المسوح، باإلضافة إلى من وزارة الداخلية والشر
في مدينة دبي، سيجري تنفيذه بالتعاون                                                 السجالت الهاتفية. وقد وضعت خطة لنشاط تجريبي ثان 

مع مركز دبي لإلحصاء. وستعتمد في هذا السياق منهجية مختلفة إذ تتوفر في دبي أجهزة استشعار 
 مدمجة في شبكة الطرق؛

نات األسعار باستخدام بيانات أجهزة المسح في شركات التوزيع، الحتساب مؤشرات جمع بيا •
 األسعار:

م المعلومات الداخلية لشركات                                                     "بيانات أجهزة المسح" هي بيانات مستمدة مباشرة من ن ظ  -
 التوزيع الرئيسية؛

http://ggim.un.org/meetings/2017-Sweden/documents/Session2%20-%20Greg%20Scott.pdf
http://ggim.un.org/meetings/2017-Sweden/documents/Session2%20-%20Greg%20Scott.pdf
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                                                                         اختبر هذه المنهجية كل  من الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، وإدارة اإلحصاء  -
                                                                                 المركزي في لبنان، وتبي ن أن الخيار األمثل هو الجمع بين بيانات أجهزة المسح وبيانات 
المسوح. وستواصل اإلسكوا بحوثها في هذا المجال وتضع النتائج التي تتوصل إليها بمتناول 

 البلدان المهتمة باالطالع عليها؛

رث من خالل المواءمة بين                                                            توفير البيانات عن السكان الذين يعيشون في مناطق معر ضة للكوا •
 .البيانات الجغرافية المكانية والبيانات الجزئية المستمدة من المسوح/التعدادات

 التوصية )و(

ورفع التقارير  رصد وتحليل الممارسات والسياسات اإلسرائيلية وانتهاكات القانون الدوليمتابعة و
 راسة شاملةد إجراءلالحتالل اإلسرائيلي و األجلتقييم األثر التراكمي والطويل ، والدورية بشأنها للدول األعضاء

 .للممارسات والسياسات اإلسرائيلية على مدى العقود الماضية وترابطها وآليات تفاعلها في هذا اإلطار

 المتخذةاإلجراءات 

ادية واالجتماعية لالحتالل االنعكاسات االقتص بشأن              لألمم المت حدة مذكرة األمين العام اإلسكوا      أعد ت
اإلسرائيلي على األحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، 

         وست قد م. 9152إلى آذار/مارس  9158مارس /آذار من للفترة ،وللسكان العرب في الجوالن السوري المحتل
قرار ب     عمال  ،الجمعية العامةثم إلى  9152يوليو /تموز شهر فيماعي إلى المجلس االقتصادي واالجت المذكرة

 .255/73 وقرار الجمعية العامة 91/9158المجلس االقتصادي واالجتماعي 

 التوصية )ز(

ل الشعب الفلسطيني لمواجهة االنعكاسات االجتماعية واالقتصادية   ب         دة من ق     عتم                         دعم اآلليات المبتكرة الم 
 لالحتالل اإلسرائيلي وممارساته، ال سيما من خالل ما يلي:

االقتصادية واالجتماعية الناجمة عن  األنماط واالتجاهاتوبيانات المسوحات األسرية  تحليل نتائج (1)
الممارسات والسياسات اإلسرائيلية في األرض الفلسطينية المحتلة ووسائل تعامل الشعب الفلسطيني 

 ومؤسساته معها؛

ا في ظل والتحديات التي تواجهه اوإمكاناته ةالفلسطيني ات اإلنتاجيةق في دراسة القطاع      التعم  (2)
ته، وخاصة في ظل السياسات اإلسرائيلية التي تسعى بشكل منهجي اساالحتالل اإلسرائيلي وممار

 .االقتصاد الفلسطيني إلسرائيل لإلبقاء على تبعية

 المتخذةاإلجراءات 

طويل ال(: أثر االحتالل 9العدد فلسطين تحت االحتالل )"دراسة دورية بعنوان  تعمل اإلسكوا على إعداد
رصد الهدف من الدراسة و ."9158-9153األمد على األوضاع االقتصادية واالجتماعية لألسر الفلسطينية 

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/RES/2018/20&Lang=A
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/RES/2018/20&Lang=A
https://undocs.org/ar/A/RES/73/255
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طويل األمد في مجاالت مختارة، باستخدام بيانات الالسياسات والممارسات اإلسرائيلية وأنماطها وأثرها 
 المسوحات األسرية والبيانات الرسمية الفلسطينية.

 التوصية )ح(

االستمرار في دعم الدول األعضاء الراغبة في ذلك في تطوير قدراتها المؤسسية للحد من أثر النزاع وعدم 
االستقرار وتداعياتهما على التنمية، بما في ذلك من خالل برامج إعادة اإلعمار، وفي مجاالت صياغة السياسات 

الوظيفية التي من شأنها المساعدة على مواجهة وتحديد األولويات المؤسسية وتقييم القدرات البشرية والكفاءات 
 .9131 خطة التنمية المستدامة لعامالتحديات الناجمة عن الظروف التي تمر فيها المنطقة العربية وعلى تنفيذ 

 المتخذةاإلجراءات 

حول المنهجية التي  وثيقةمن جدول أعمال اجتماعها السادس،  59في إطار البند  التنفيذية، اللجنة تستعرض
 الوثيقة وردت كماالمؤسسات في مواجهة تحديات الضعف والهشاشة.  دعملطورتها اإلسكوا لتقييم القدرات المؤسسية 

في هذا المجال، ال سيما ورشات العمل التي نفذتها مع مسؤولين حكوميين  اإلسكوااضطلعت بها  التي نشطةاأل أبرز
 .الغرض لهذا فلسطين دولة مع       حاليا  يتم الذي والعمل الدولتين، في وتطبيقهاة من العراق واليمن لتكييف المنهجي

االحتالل والتحول السياسي على اآلليات واإلسكوا دراسة حول "المرأة والسالم واألمن: أثر النزاع       وتعد 
قدرة اآلليات الوطنية للنهوض بأوضاع المرأة على تتناول  ،"الوطنية للنهوض بأوضاع المرأة في المنطقة العربية

وتونس األردن تجارب إقليمية من وتعرض التأقلم والصمود في حاالت النزاع واالحتالل والمراحل االنتقالية، 
تعزيز قدرة اآلليات الوطنية ل                                       مجموعة من المحر كات الداخلية والخارجية  الدراسة وتقترح .واليمن فلسطينودولة 

 .في هذا المجال                                             بناء  على المعايير الدولية والممارسات الجيدة ،هة الصعوباتعلى مواج

 التوصية )ط(

بشأن الواقع االجتماعي واالقتصادي للمرأة الفلسطينية وتبيان أثر االحتالل  الدوري تقريرالإعداد متابعة 
تماعية وتمكينها من المشاركة في على ممارستها لحقها في الخدمات األساسية والموارد االقتصادية والعدالة االج

 .العملية التنموية

 المتخذةاإلجراءات 

والفتيات الفلسطينيات  للنساء االقتصاديو االجتماعي الوضع بشأن الدوري تقريرالالتنفيذية  األمانة أعدت
التطورات السياسية واالجتماعية واالقتصادية  يستعرض أبرز يالذ، (9158حزيران/يونيو  – 9151تموز/يوليو )
الضوء على الوضع  التقريريسلط و. في الفترة المذكورة في األرض الفلسطينية المحتلة حقوق اإلنسانقضايا  فيو

ويقدم  ،في دولة فلسطين     تهن حيال        المهم ةيعرض المؤشرات االجتماعية االقتصادية و                         المعق د للنساء والفتيات، 
الضفة الغربية وبين الضفة  معلومات عن الفجوة المتزايدة في مستويات المعيشة فيما بين المجتمعات المحلية في

من جدول أعمال االجتماع السادس للجنة التنفيذية، وثيقة  51وتقدم األمانة التنفيذية، في إطار البند  الغربية وغزة.
 .التقريرتلخص أهم خالصات 

https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-2016-2018
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-2016-2018
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 التوصية )ي(

هذه الموارد              على أن تكم ل  ،                                             لدعم أنشطة المركز العربي لسياسات تغي ر المناخجهود حشد الموارد تكثيف 
، الذي يدعم عمل المركز للتعاون الفني                                                                   اإلضافية الموارد  المتاحة من خارج الميزانية ومن خالل البرنامج العادي 

ف خاصة في قطاعي المياه والزراعة، وفي إعداد مقترحات مشروعات                                  وتعزيز الدعم الفني في مجال التكي 
 .للوصول إلى التمويل الدولي المتاح

 المتخذةاإلجراءات 

                            العربي لسياسات تغي ر المناخ مقترحات المشاريع ومجاالت التعاون لدعم أنشطة المركز ناقشت اإلسكوا
 بيروت في قدت                                                                                      مع الوكالة السويدية للتعاون اإلنمائي الدولي والبنك اإلسالمي للتنمية في اجتماعات ثنائية ع 

 تنفيذاهتمامهما بالتعاون في  عنالمنظمتان  أعربتو .9152خالل النصف األول من عام  ،المغرب ومراكش،
 على مدى العامين القادمين. في إطار المركز مشتركة ومشاريع أنشطة

 تمويلال على الحصول بشأن       تعد ها  عمل ورقةإليها  صت                         النتائج الرئيسية التي خل  اإلسكواوعرضت 
                                        ر المناخ تحضيرا  للمنتدى العربي للتنمية                                      خالل االجتماع التشاوري اإلقليمي حول تغي  بالمناخ المتعلقة لألنشطة

نوقشت و .(9152آذار/مارس  99-95)بيروت،  9152المستدامة والمنتدى السياسي الرفيع المستوى لعام 
 مفاوضات أجل من القدرات تنمية حول عشرة الثانية اإلقليمية العمل ورشة                           خالصات ورقة العمل أيضا  خالل 

 .9152نيسان/أبريل  8و 7 في بيروت، ، التي عقدتها اإلسكوا فيالعربية للبدان المناخ ر    تغي 

                قد مت اإلسكوا في في قطاعي المياه والزراعة،       خاصة  ،                           الدعم الفني في مجال التكي ف            وفي ما يخص  
 اإليكولوجية م       والن ظ  والزراعة والمياه المناخ ر    تغي  مجاالت في المعرفة لتعزيزدورات تدريبية المركز  أنشطةإطار 

آذار/مارس  97-91) وبيروت(؛ 9152 آذار/مارس 54) والكويت(؛ 9152آذار/مارس  1) األردن الميت، البحر في
وأطلقت (. 9152نيسان/أبريل  99-93) ومسقط(؛ 9152نيسان/أبريل  3 –آذار/مارس  35) والقاهرة(؛ 9152

                                                                                   التابعة للمبادرة اإلقليمية لتقييم أثر تغي ر المناخ على الموارد المائية وقابلية تأثر  لقاعدة اإلقليمية للمعرفةااإلسكوا 
 95)القاهرة، يومي األرض والمياه  بمناسبة القطاعات االقتصادية واالجتماعية في المنطقة العربية )ريكار(

                         ر المناخ تحضيرا  للمنتدى                                      ( واالجتماع التشاوري اإلقليمي حول تغي  9152نيسان/أبريل  3 – 9152 آذار/مارس
 (.9152آذار/مارس  99-95)بيروت،  9152العربي للتنمية المستدامة والمنتدى السياسي الرفيع المستوى لعام 

 التوصية )ك(

وتحديد األولويات على  بناء التوافقات               المناخ، دعما  ل ر         بشأن تغي االستمرار في عقد مشاورات إقليمية 
 ،من أهداف التنمية المستدامة 53المناخ في إطار الهدف  ر                                        الصعيد اإلقليمي بشأن إجراءات التصدي لتغي 

نمية المعني بالتواالسترشاد بنتائج هذه المشاورات في التحضيرات اإلقليمية للمنتدى السياسي الرفيع المستوى 
 .والمساهمات اإلقليمية فيه 9152لعام المستدامة 

 المتخذةاإلجراءات 

ر المناخ                                  االجتماع التشاوري اإلقليمي حول تغي تعاونت اإلسكوا مع جامعة الدول العربية في عقد 
في بيروت، ، وذلك 9152                                                                              تحضيرا  للمنتدى العربي للتنمية المستدامة والمنتدى السياسي الرفيع المستوى لعام 

http://www.riccar.org/regional-knowledge-hub
http://www.riccar.org/regional-knowledge-hub
http://www.riccar.org/regional-knowledge-hub
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89
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ر المناخ وتدابير االستجابة                                                . وركزت الوثيقة الختامية لالجتماع على: آثار تغي 9152آذار/مارس  99و 95 في
تمويل واالبتكار التكنولوجي؛ وسات العامة؛ الترابط واالتساق بين السياولها لتعزيز القدرة على الصمود؛ 

المنتدى العربي للتنمية الوثيقة الختامية إلى       ر فعتاألنشطة المتعلقة بالمناخ وبناء القدرات في هذا الشأن. و
تعاونت اإلسكوا مع جامعة كما  .9152نيسان/أبريل  55إلى  2 من قد في بيروت،       الذي ع  9152لعام  المستدامة

                               تحضيرا  للمنتدى العربي للتنمية  البيئة والموارد الطبيعيةاالجتماع التشاوري اإلقليمي حول عقد لالدول العربية 
. 9152شباط/فبراير  98و 97 فيالقاهرة،  في، وذلك 9152المستدامة والمنتدى السياسي الرفيع المستوى لعام 

من أهداف التنمية المستدامة، وفصل النمو  8ر المناخ في سياق الهدف                                     وتناولت المشاورات مسألة التصدي لتغي 
إلى المنتدى العربي             ر فعت أيضا                                                                         االقتصادي عن التدهور البيئي، على النحو المبي ن في الوثيقة الختامية التي 

 .9152للتنمية المستدامة لعام 

: 53متخصصة عن "الهدف  جلسة ،9152لعام  المستدامة للتنمية العربي المنتدىخالل  وعقدت اإلسكوا،
 للتعاون السويدية والوكالة العربية، الدول جامعة مع بالشراكة"، العربية المنطقة في المناخي بالعمل النهوض
 ،(اليونسكو) منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافةو اإلنمائي، المتحدة األمم وبرنامج الدولي، اإلنمائي

الكوارث، ومكتب األمم المتحدة  مخاطر للحد من مكتب األمم المتحدةو ،(اليونيسف)منظمة األمم المتحدة للطفولة و
  .(9152نيسان/أبريل  2 )بيروت، لخدمات المشاريع

 التوصية )ل(

بالشراكة مع جامعة الدول العربية وصندوق األمم  ،9153إجراء المراجعة اإلقليمية إلعالن القاهرة لعام 
، وتقديم الدعم والمساندة للدول األعضاء في إدماج إعالن القاهرة 9199ستتم في عام            علما  أنها المتحدة للسكان،

 .في التخطيط اإلنمائي وفي استعراضاتها الوطنية

 اإلجراءات المتخذة

 ،9199في عام  التي ستتم ،9153إعالن القاهرة لعام ذ تنفيلمراجعة اإلقليمية لا ستعمل اإلسكوا على
وزارة الشؤون االجتماعية ل الدعماإلسكوا      قد مت      مثال ، في لبنان،ف ه،تستمر في دعم جهود الدول األعضاء في تنفيذو

 االقتصادية واالجتماعية. عن أوضاعهم                         ، على أساس دراسة أعد تهاصياغة سياسة وطنية لكبار السن في

 )م(التوصية 

االتفاق العالمي من                  تماشيا  مع أهداف دمج قضايا الهجرة في التخطيط اإلنمائي، دعم الدول األعضاء في 
 .9131 خطة عاموأجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية 

 المتخذةاإلجراءات 

حول االتفاق    ا إقليمي   ا مؤتمر ،بالشراكة مع جامعة الدول العربية ومنظمة الهجرة الدولية ،اإلسكوا    عد ت
، يهدف المؤتمرو. 9152عام  النصف الثاني من في       سي عقد العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية 

إلى مناقشة االتفاق العالمي للهجرة  ،الحكومي وغير الحكومي ينالقطاع من أصحاب المصلحة شارك فيهالذي سي

https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-2019
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-2019
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-2019
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-2019
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-2019
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-2019
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-2019
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تعزز األثر اإليجابي للهجرة على التنمية االجتماعية ل تحقيق أهدافه من خالل تطوير خطط وسياسات   ب    وس 
 لة والمضيفة وعلى المهاجرين أنفسهم.   رس                                   ل من آثارها السلبية على الدول الم                 واالقتصادية وتقل 

 التوصية )ن(

االتفاق العالمي من أجل الهجرة من  11                           التقدم المحرز عمال  بالفقرة  ستعراضإجراء مراجعات إقليمية ال
 .ومن ثم كل أربع سنوات ،9191عام ب      بدءا ، والمنظمة والنظاميةاآلمنة 

 المتخذةاإلجراءات 

                        التقد م المحرز في قضايا ستعراض ال      دولي  منتدىالتحضيرات والمفاوضات الجارية لعقد اإلسكوا  تابعت
اإلقليمي في دور ال عزيزعلى ت لألمم المتحدة تعمل مع اللجان اإلقليمية األخرىوهي . 9199في عام الهجرة 

 .9191لمنتديات اإلقليمية المزمع عقدها في عام ل   ا تحضير ،المتابعة واالستعراض

 التوصية )س(

في شقيها ،                                                                   لتقد م المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد خمسة وعشرين عاما لإجراء مراجعة 
المكتب اإلقليمي للدول العربية التابع لهيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين ، بالتنسيق مع اإلقليمي والوطني

 .واإلقليمية دعم الدول العربية في إجراء عمليات االستعراض الوطنيةلوتمكين المرأة وجامعة الدول العربية، 

 المتخذةاإلجراءات 

بالتعاون مع جامعة الدول العربية وهيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين  ،عقدت اإلسكوا
إقليمية لدعم الدول األعضاء في إعداد االستعراضات الوطنية المتعلقة بتنفيذ إعالن ومنهاج ورشة عمل  ،المرأة

الدعم  وقد مت اإلسكوا .9152كانون الثاني/يناير  51و 51 في ،بيروت في                                عمل بيجين بعد خمسة وعشرون عاما 
 ،(9152مارس آذار/ 91-91)نواكشوط، وموريتانيا ، (9152فبراير شباط/ 97-91ان، )عم  ألردنا لكل  من الفني

 ،(9152أبريل نيسان/ 55-51)الرياض،  السعوديةوالمملكة العربية (، 9152أبريل نيسان/ 8-7)الكويت، الكويت و
 .بهذا الشأن  إلعداد التقارير الوطنية

نظر التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين من وجهة  حول عقدت اإلسكوا ورشة عملو
مساهمات  وهدفت الورشة إلى مناقشة .9152أبريل نيسان/ 57و 51 في ،في بيروت منظمات المجتمع المدني

. كما نظر منظمات المجتمع المدني في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين، وفي تحقيق اإلنجازات ذات الصلة
 .في هذا المجال العوائق والتحديات همأ المشاركون في

 التوصية )ع(

المنظمة الدولية للهجرة وجامعة الدول العربية من خالل مجموعة العمل المعنية متابعة التنسيق مع 
الشراكات والتعاون بما في ذلك مع بناء المعرفة والقدرات و تعزيز؛ وبالهجرة الدولية في المنطقة العربية

عملية و حوار أبو ظبي،مثل شارية اإلقليمية المنظمات التابعة لألمم المتحدة، والمنظمات اإلقليمية والعمليات االست
 .التشاور العربية اإلقليمية حول الهجرة واللجوء

https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A
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 اإلجراءات المتخذة

لعقد مؤتمر إقليمي حول االتفاق  ،مع المنظمة الدولية للهجرة وجامعة الدول العربيةبالتعاون  ،اإلسكوا     تعد 
تتابع التنسيق مع مجموعة العمل المعنية هي و .9152العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية في عام 

لمناقشة  9152 نيسان/أبريل 51اجتماع خبراء في  قد عقدتو في هذا المجال، بالهجرة الدولية في المنطقة العربية
 .تصدره اإلسكوا مع مجموعة العمل بشكل دوري ، الذية في المنطقة العربيةتقرير الهجرة الدولي

 التوصية )ف(

             وفقا  لواليات  9191لخطة البرامجية المقترحة لعام في ا العمل على إدراج مقترحات الدول األعضاء
 .اللجنة والموارد المتاحة

 المتخذةاإلجراءات 

 .9191لعام  حة                 البرامجية المقتر  بشأن الخطة رد لألمانة التنفيذية مقترحاتتلم 

 التوصية )ص(

طر                               دعم الجهات المعنية في صياغة أ و، لتعاون الفني مع الدول األعضاءلطر   أ  وضع االستمرار في
 .قائم على النتائجعلى أساس التخطيط اإلنمائي ال ، ال سيما نقاط االتصال في شبكة التعاون الفني،التعاون الفني

 المتخذةاإلجراءات 

كانون األول/ديسمبر  3            ، اعت مد فيالجمهورية العربية السورية معلتعاون الفني ل          على إطار  ملت اإلسكواع
على الكويت واألردن  تتشاور معو .                   ، وهي ت عد  لتوقيعهمع العراقصياغة إطار التعاون الفني  استكملت. و9158

 طار التعاون.إل النهائية لمسودةا

 التوصية )ق(

 مع األنشطة لتلك المشترك التقييم وعلى ،األعضاء الدول قدرات لبناء التدريب أنشطة على التركيز
 .الدولتلك  في المعنية الجهات مع بالتعاون الناجحة التجارب وتعميم وتوثيق المستفيدة، الجهات

 المتخذةاإلجراءات 

للجنة التنفيذية. وشملت هذه منذ االجتماع الخامس بناء القدرات         نشاطا  ل 31             ما ال يقل  عننظمت اإلسكوا 
عمل دون  وورشةعمل إقليمية،  اتسبع ورش لألمم المتحدة، ممولة من البرنامج العادي للتعاون الفنياألنشطة، ال

 ورشة عمل وطنية. 94و ،إقليمية

----- 


