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 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 الدورة الثالثون
 2018حزيران/يونيو  28-25بيروت، 

 من جدول األعمال المؤقت 16البند 

 برنامج التعاون الفني والخدمات االستشارية اإلقليمية

 موجـز

يقدم هذا التقرير لمحة عامة عن أنشطة التعاون الفني التي نفذتها اللجنة االقتصادية واالجتماعية  
ومّولها البرنامج العادي للتعاون الفني، وحساب األمم  2017-2016لغربي آسيا )اإلسكوا( في فترة السنتين 

 المتحدة للتنمية، وموارد من خارج الميزانية. وقد أدرجت األنشطة الممّولة من الميزانية العادية في الوثيقة
E/ESCWA/25/4  2017-2016بعنوان "أداء البرنامج لفترة السنتين." 

امج العادي للتعاون الفني الذي يدعم البلدان األعضاء في يقدم هذا التقرير معلومات أساسية عن البرن 
مجال بناء القدرات الفنية ويقّدم لها خدمات استشارية. كذلك يعرض التقرير اإلنجازات الرئيسية التي حققتها 
اإلسكوا في مجال التعاون الفني كما يقّدم لمحة عامة عن األنشطة التي قامت بها في إطار البرامج الفرعية 

. وعالوة على ذلك، يقدم هذا التقرير تحلياًل مفصاًل للخدمات 2017-2016سبعة خالل فترة السنتين ال
االستشارية وأنشطة بناء القدرات واألنشطة التي نفذتها اإلسكوا في إطار حساب التنمية ومشاريع من خارج 

التعاون الفني ورؤية اإلسكوا الميزانية مّولتها جهات مانحة. ويختتم  التقرير بمناقشة موجزة حول شبكة 
 لمستقبل التعاون الفني.
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 مقدمة

اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا نفيذ برنامج عمل لتالبرنامج العادي للتعاون الفني أداة هامة  -1
االقتصادات للنهوض باللجنة األكبر مهمة كجزء من األعضاء تنموي للدول دعم لتقديم البرنامج أنشئ . )اإلسكوا(

 االقتصادية في المنطقة العربية. -التعاون والتنمية االجتماعيةتعزيز و

حول تائج أحدث البحوث العالمية والعمل التحليلي ن تطبيق، من خالل ألصحاب المصلحة لبرنامجيقّدم ا -2
قّدم يكما خدمات هدفها تعزيز قدراتهم في المجاالت الفنية والمؤسسية والتنظيمية. ، ةلتحديات اإلنمائية اإلقليميا

 السياسات، دورة جميع مراحل في لصانعي السياسات شاماًل  ًامتنّوعة دعمطرائق عمل من خالل البرنامج 
 . ثرهاأونتائج ال تحديد الثغرات في السياسات ووضع برامج العمل وصياغة السياسات وتنفيذها وتقييمبما في ذلك 

موجهة في الغالب حسب  وهيحتياجات الدول األعضاء، لتعاون الفني الاإلسكوا لتستجيب مشاريع  -3
وإلى جانب المرونة التي يتمّيز بها البرنامج في  .ةمستفيدجهات الالطلب ومصممة خصيصا لتلبية متطلبات ال

نحو التحّول نعي القرار في المنطقة، فقد نجح في حة التي تواجه صاالحتياجات الناشئة والمّلإلى ااالستجابة 
أطر إعداد من خالل تسعى اإلسكوا نتائج وترتكز على األطر الوطنية.  ونحو الموجهة استراتيجية في العمل 

األعضاء لتحسين دول تقّدمه للالدعم الفني الذي إلى إدخال التخطيط المتكامل في  ،ادهاالتعاون الفني الوطنية واعتم
الفني البرنامج العادي للتعاون موارد  أعيد تنظيموكجزء من هذا الجهد، ثر وتعزيز الشفافية. زيادة األفعالية وال
 :رئيسيةأركان  ةعلى ثالث 2017-2016اإلطار االستراتيجي لإلسكوا، الذي رّكز في فترة السنتين ته مع مواءمل

 .  نعةِملوا والحكم الرشيد؛ والتكامل اإلقليمي؛ التنمية الشاملة

يشّكل التعاون الفني في اإلسكوا جزءًا من جهود دولية أوسع نطاقًا تهدف إلى تحقيق خطة التنمية  -4
التي تتناول المتخصصة عمل اإلسكوا، من خالل برامجها الفرعية السبعة يتقاطع . وهاوأهداف 2030المستدامة لعام 

والموارد  ،االجتماعية واالقتصادية والتكنولوجيةقضايا بما في ذلك ال، العربية مختلف أبعاد التنمية في المنطقة
ًا كذلك، توّفر اإلسكوا دعمعشر.  ةالسبعالتنمية المستدامة ر االحتالل والحوكمة، مع معظم أهداف االطبيعية وآث
دعم و المؤسساتلمضي قدمًا في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في المنطقة، بما في ذلك تعزيز قدرات لمتخصصًا 

عالوة ، وإقامة الشراكات مع جهات معنية غير حكومية. وتداعياتهاو 2030عام بخطة التوعية التنسيق واالتساق، و
اآلليات واألدوات لمتابعة التقدم وضع عن طريق الدول األعضاء الحتياجات اإلسكوا ستجيب تعلى ذلك، 

 في إعداد التقارير الوطنية الطوعية. تقديم الدعم واستعراضه و

قضايا البلدان في لدعم خدمات استشارية : فئاتاإلسكوا ثالث خدمات التعاون الفني التي تقّدمها تشمل و -5
 ؛جوالت دراسية وزماالتوندوات تعريفية بالقضايا و بناء القدراتلورش عمل ؛ والعامة تتعلق بالسياسات

أكبر من خارج رها إلى مشاريع قصد تطويُيوخبراتها في مجاالت تخصص اإلسكوا تجريبية ميدانية ومشاريع 
 الميزانية ممولة من جهات مانحة. 

الفئات الثالث وذلك إقليميون أو فرق تجمع أو خبراء استشاريون دائمون  نيتولى تنفيذ األنشطة موظفوو -6
في ِفرق اإلسكوا تعمل لتعاون الفني، العادي لبرنامج الالتعاون الفني. وفي إطار خدمة مجال وأهداف حسب 
لتحديد الحلول العملية ودعم السياسات والمبادرات التي تقودها الحكومات. وتبذل اإلسكوا قصارى جهدها الميدان 

 .هاالنتائج في تنفيذ خدماتقائم على ومتعدد االختصاصات و سقلضمان اتباع نهج مت
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دولية رئيسية في مع منظمات ومؤسسات نجزها وت تخطط خدمات التعاون الفنيعندما اإلسكوا تعاون ت -7
وضمان فعاليتها اتساق المساعدة التي تقدمها للحفاظ على ، وذلك لألمم المتحدة الِفرق القطريةي ذلك المنطقة، بما ف

شراكات استراتيجية مع منظمات ومؤسسات دولية أقامت اإلسكوا . وقد المبذولة الجهودفي زدواجية اال وتجنب
واستخدام الموارد المالية وغير المالية المتاحة أكبر تحقيق أثر ضمان ارد وحشد الموبغية العالم في في المنطقة و
 بشكل أمثل.

 البرنامج العادي للتعاون الفني، وحساب التنمية: مترابطةمن خالل طرائق تمّول أنشطة التعاون الفني  -8
اإلسكوا إلى هدف رير، تالتقذا لهالتالية األقسام من ضح ، وموارد من خارج الميزانية.  وكما يتلألمم المتحدة

 الميزانية العادية.خالل المعياري الممول من عملها البحثي الثالث في الطرائق إدماج هذه 

 2017-2016اإلنجازات خالل فترة السنتين  أهم  -أواًل

ميزانية  في إطاربناء قدرات أنشطة استشارية وة بعث 182نّفذت اإلسكوا  2017-2016فترة السنتين  خالل -9
سبعة مشاريع للتعاون الفني ممولة من أيضًا ونّفذت  .حساب التنميةل ًامشروع 12البرنامج العادي للتعاون الفني و

( أو بناًء قررةلبرامج الفرعية )الُمابرامج عمل جميعها كجزء من األنشطة أنجزت موارد من خارج الميزانية. و
  .الطلب(مدفوعة ب)على طلب البلدان المستفيدة 

في وقعت اإلسكوا أربعة أطر وطنية للتعاون الفني مع السودان والمغرب ومصر وموريتانيا، وأدرجتها  -10
مت ورش كما نّظعلى أرض الواقع. تحسين االتساق في تقديم الخدمات لالدورة البرنامجية الجديدة للتعاون الفني 

 تونس والعراق.مع تعاون لتوقيع أطر تحضيرًا عمل وطنية في مجال التعاون الفني 

فلسطين وموريتانيا دولة من خدمات التعاون الفني التي قّدمتها اإلسكوا السودان وبشكل خاص استفاد قد و -11
  بينخدمات من ميزانية البرنامج العادي للتعاون الفني، الفي المائة من  47هذه البلدان مجتمعًة  . وتلّقتواليمن

دورة تدريبية على المستوى اإلقليمي  56اإلسكوا ذلك، نفذت ناء القدرات. كلبخدمات استشارية وورش عمل 
 اثنينوكانت شريكة في  ًامشروع 12قادت اإلسكوا حساب التنمية، مشاريع في إطار ودون اإلقليمي والوطني 

ومن بين مشاريع حساب التنمية . في إطار هذه المشاريع السياساتي صانعل ًاتدريبي دلياًل 27 ت اللجنةأعّدومنها. 
 .5في واليمن  9 ودولة فلسطين في 11منها والسودان في  8 اإلسكوا، شاركت موريتانيا فيقادتها التي  12الـ 

 اإلدارة المتكاملة للموارد الطبيعية من أجل التنمية المستدامة  -1البرنامج الفرعي   -ألف

الغذاء سيؤدي إلى تحسين  ماإلى تحقيق اإلدارة المتكاملة للموارد الطبيعية  1يهدف البرنامج الفرعي  -12
ر المناخ، وإدماج أهداف التنمية المستدامة في عمليات وضع والمياه والطاقة، وتعزيز القدرة على التكّيف مع تغيُّ

سياسات محددة األهداف وخدمات استشارية، الفرعي تشمل خطة عمل البرنامج والسياسات الوطنية واإلقليمية. 
 المناخ واالقتصاد األخضر.  تغيُّرفي مجاالت التنمية المستدامة، وقضايا إدارة المياه، والتكّيف مع 
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 1إلى الدول األعضاء في إطار البرنامج الفرعي  المقدمةالخدمات   -1الشكل 

 

والجمهورية العربية السورية والسودان والعراق وُعمان ، استفادت األردن 2017-2016 في فترة السنتين -13
ولبنان، من خدمات استشارية شملت توصيات على مستوى السياسة العامة، ومساعدة تقنية وتبادل المعرفة من 

واالقتصاد األخضر، واإلدارة المتكاملة  ،خالل الزماالت وتدابير تنمية القدرات في مجاالت مثل التنمية المستدامة
 راضي والموارد المائية. لأل

أدرجت اللجنة أعمالها في البحث والتحليل في مجال تعزيز القدرات البرنامج الفرعي، هذا في إطار تنفيذ  -14
في إطار  "المناخ في المنطقة العربية تغيُّرتقييم "تقرير  ،2017في عام  ،. وأصدرتوالخدمات االستشارية

لمناخ على الموارد المائية وقابلية تأثر القطاعات االجتماعية واالقتصادية في ا تغيُّرالمبادرة اإلقليمية لتقييم أثر "
المناخ على  تغيُّر ثرألالتقرير تحلياًل شاماًل عرض و .الممّولة من خارج الميزانية )ريكار( "المنطقة العربية

رد المائية والزراعة والُنُظم المواعلى  ذلكوكيف يؤثر  موارد المياه العذبة في المنطقة العربية حتى نهاية القرن
عادية ومن خارج ات ميزانيعدة على التقرير  وبنىاإليكولوجية الطبيعية والمستوطنات البشرية والسكان. 

بتنفيذها اإلسكوا تقوم المناخ التي  تغيُّرفني حول البرنامج العادي للتعاون المبادرات تنمية والحساب والميزانية 
البرنامج الفرعي نشر ، 2017-2016فترة السنتين خالل مع شركاء إقليميين ودوليين. و، بالتعاون 2010منذ عام 

ووثائق معلومات أساسية لالجتماعات ووثائق الهيئات التداولية فنيًا تقريرًا  22" وأعّد تقرير تنمية الموارد المائية"
المناخ  تغيُّرالبلدان العربية للتكّيف مع تطوير قدرات حول استكمل مشروع حساب التنمية والمناخ.  تغيُّرالمتعلقة ب

دى تأثر متقييم من خالل ، العمل الجاري في إطار "ريكار" المائية مواردلباستخدام أدوات اإلدارة المتكاملة ل
هم ا. وسالمناخ تغيُّرب الزراعة واالقتصاد والبيئة والصحة مثل والقطاعات الرئيسيةالمعرضة للمخاطر الفئات 

 تغيُّرأيضًا في بناء قدرات صانعي السياسات في المنطقة بشأن مفاوضات الفني تمويل البرنامج العادي للتعاون 
. 2015المناخ لعام  تغيُّرالمناخ العالمي، وفي إطالع المسؤولين الحكوميين على نتائج مؤتمر األمم المتحدة بشأن 

، بما في ذلك األهداف 2030خطة عام حول وطنية الطوعية وقد أعّدت ثالث عشرة دولة عضوًا استعراضاتها ال
 المناخ والمساهمات المقررة المحددة وطنيًا.  تغيُّروالخطط المتعلقة بقضايا 

وساهمت اإلسكوا أيضًا في صياغة استراتيجية لوضع نظام وطني لبناني لنقل التكنولوجيا في الصناعات  -15
وضع وصياغة قوانين حول الكفاءة في استخدام الطاقة.  اإلسكوات دعمالنفط والغاز. وفي السودان، علقة بالمت

العراق
%7 األردن

%20

لبنان
%20

ُعمان
%13

السودان
%13

الجمهورية العربية السورية
%27
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وفي الجمهورية العربية السورية، ساعدت اإلسكوا وزارة الكهرباء في تحديد أولويات األنشطة وصياغة خطة 
ب استخدام أساليحول أيضًا دورات تدريبية متقدمة إلى ُعمان اإلسكوا  ونّظمتعمل إلعادة هيكلة قطاع الكهرباء. 

 نظام المعلومات الجغرافية في وضع خرائط الموارد المائية اإلقليمية. 

في تعزيز القدرات في قطاعات البيئة والمياه والطاقة. ونفذت الشبكة العربية لإلدارة اإلسكوا عمل وساهم  -16
ية المائية. وقدمت المياه، والسالمة المائية، والدبلوماسحوكمة المتكاملة للموارد المائية أنشطة إقليمية في مجال 
بناء القدرات في مجال كفاءة الطاقة والحد من الخسائر التقنية لاإلسكوا الدعم االستشاري لالتحاد العربي للكهرباء 

في الشبكة. وساعدت الدول األعضاء في تنفيذ االستراتيجية العربية اإلقليمية لالستهالك واإلنتاج المستدامين من 
 مّيزت بأفضل أداء في المنطقة العربية في أبرز مجاالت االستهالك واإلنتاج المستدامين. خالل تحديد البلدان التي ت

 التنمية االجتماعية  -2البرنامج الفرعي   -باء

قائمة إلى تعزيز قدرة الدول األعضاء على اعتماد وتنفيذ سياسات اجتماعية  2يهدف البرنامج الفرعي  -17
تعزِّز العدالة االجتماعية وتؤدي إلى تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية منصفة وشاملة وتشاركية.  ،على الحقوق

وقد ركزت الخدمات االستشارية على إعادة ترتيب األولويات من منظور استراتيجي، وال سيما الحماية االجتماعية 
الفرعي، خدمات استشارية إلى األردن  المتكاملة والهجرة واإلعاقة. وقدمت اإلسكوا، في إطار هذا البرنامج

 والبحرين والسودان ودولة فلسطين والمغرب. 

 2الخدمات المقدمة إلى الدول األعضاء في إطار البرنامج الفرعي   -2 الشكل

 

: 2التنمية االجتماعية "عماًل تحليليًا بما في ذلك تقرير  تأصدر التيواستفاد العمل المعياري لإلسكوا،  -18
حساب لمشروع تحت رعاية الذي ُقّدم فني الالالمساواة واالستقاللية والتغيير في المنطقة العربية" من الدعم 

التنمية بعنوان "تعزيز المساواة: تعزيز قدرات بلدان نامية مختارة لتصميم وتنفيذ سياسات وبرامج عامة موجهة 
ذا المشروع، نّظمت اإلسكوا أربع حلقات عمل تدريبية في تونس والسودان نحو تحقيق المساواة". وفي إطار ه

حول قياس الالمساواة ووضع سياسات عامة تراعي أوجه الالمساواة، ووضعت مجموعة من األدوات لصانعي 
ة مبادئ العدالة االجتماعية في الخطط اإلنمائيإدراج السياسات. وأصدرت اإلسكوا أيضًا موادَّ تدريبية بشأن 

العدالة تعزيز الوطنية والمحلية في المنطقة العربية في إطار مشروع آخر ممّول من حساب التنمية بعنوان "
 العربية". مختارة في المنطقة االجتماعية في بلدان
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تكميلي، من بين فني وكان العمل المعياري لإلسكوا في مجال اإلعاقة في المنطقة، وما قّدمته من دعم  -19
العوامل التي أسهمت في إجراء إصالحات هامة. ففي األردن والسودان، مثاًل، صدرت قوانين جديدة شاملة حول 

ذوي اإلعاقة إلى الموارد نفاذ ، وبدأت المغرب بتنفيذ استراتيجية حكومية جديدة لتحسين 2017اإلعاقة في عام 
تعزيز تنقل اليد العاملة وحماية العمال المهاجرين مجال إلسكوا في اإللكترونية. كما كانت الجهود التي بذلتها ا

 في كل من البحرين وقطر والمغرب. سياساتيةات تغيُّرمن بين العوامل التي أحدثت 

العربية اإلقليمية حول الهجرة  وبالشراكة مع جامعة الدول العربية، شاركت اإلسكوا في عملية التشاور -20
لك االجتماع االستثنائي لهذه العملية تحضيرًا لمؤتمر قمة األمم المتحدة لالجئين وشؤون الالجئين، بما في ذ

(، ما أدى إلى توحيد موقف الدول العربية في وثيقة 2016أيلول/سبتمبر  19والمهاجرين )ُعقد في نيويورك في 
 من أجل الالجئين والمهاجرين. 2016ختامية رَفدت إعالن نيويورك لعام 

، أعرب ممثلون من ست دول أعضاء )هي األردن واإلمارات العربية 2017-2016تين فترة السنخالل و -21
منظمتين غير حكوميتين من ُعمان ولبنان، عن والمتحدة والبحرين وُعمان وقطر والمملكة العربية السعودية( 

العدالة االجتماعية ضايا تعميم قحول  اتيسياس هج التنمية التشاركية لإلسكوا وبالمشاركة في حوارالتزامهم باعتماد َن
والمساواة في الخطط والبرامج اإلنمائية. واعتمد األردن مجموعة أدوات اإلسكوا حول تعزيز مشاركة الشباب 
 والشابات في الشأن العام وفي آليات اتخاذ القرار، واتخذ خطوات لتنفيذ مجموعة األدوات على المستوى الوطني. 

 التنمية والتكامل االقتصادي  -3البرنامج الفرعي   -جيم

مستوى معيشي الئق للجميع في الدول األعضاء، من خالل تنمية  إلى تحقيق 3يهدف البرنامج الفرعي  -22
خدمة استشارية  23قدمت ، 2017-2016وفي فترة السنتين  اقتصادية إقليمية مستدامة وشاملة للجميع ومتكاملة.

 ي تحقيق أهداف التنمية المستدامة.هم فاتسمتنوعة جاالت مشملت  ،ًابلد 11إلى 

 3الخدمات المقدمة إلى الدول األعضاء في إطار البرنامج الفرعي   -3 الشكل

 

بناء مع أنشطة لمتكاملة بحثية معيارية  ًة، أنشط2017-2016البرنامج الفرعي، في فترة السنتين نّفذ  -23
"الفقر المتعدد األبعاد في  تقرير ، مثاًل،مجال الحد من الفقر. فقد ُأطلقالقدرات، برزت في عمل اإلسكوا في 
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، وأصدر مجلس وزراء الشؤون 2017في الجمعية العامة لألمم المتحدة في أيلول/سبتمبر  المنطقة العربية"
ات إقليمية االجتماعية العرب في جامعة الدول العربية، قرارًا باعتماد توصيات التقرير. وتقترح الدراسة مؤشر

تحلياًل عرض تواألطفال في المنطقة العربية، والمعيشية  فقر األسرلمصممة خصيصًا  جديدة للفقر المتعدد األبعاد
إلى األردن والعراق فنية جديدة لتقديم المساعدة ال فرصًاهذا العمل  وأتاحالحرمان والفقر. قنوات لألنماط المكانية ل

مع اإلطار المقترح  تتماشىعلى المستوى الوطني لفقر لمقاييس في وضع من بين غيرها من البلدان وموريتانيا 
 للفقر المتعدد األبعاد.  

من اها االقتصادية في المنطقة العربية لقياس مستو لقياس العدالةوجّمعت اإلسكوا أيضًا مؤشرًا مركبًا  -24
مد هذا المؤشر في عدة بلدان، منها البحرين وُعمان السياسات. واعُت صنعخالل تحديد عناصرها من منظور 

 ولبنان.

وشّكلت المملكة العربية السعودية، بدعم من اإلسكوا، لجنًة لتيسير التجارة والنقل، ونّفذ العراق نظام  -25
لحكومات في إعادة أيضًا ااإلسكوا دعمت النافذة الواحدة كأداة إلجراء إصالحات في مجال تيسير التجارة. و

لألثر المالي واالقتصادي لهيكل تعريفات السياسات المتعلقة بالتعريفات الجمركية. فقد أجرت، مثاًل، تقييماً  صياغة
، وأخيرًا . كما قّيمت السيناريوهات البديلة للتعرفة الخارجية الموحدة في لبنان.جديد اعتمدته الحكومة التونسية

 لتيسير تنفيذ االتحاد الجمركي العربي. قدمت اإلسكوا التدريب والدعم الفني للدول األعضاء

 التكامل اإلقليمي التنمية وتكنولوجيا من أجل ال  -4البرنامج الفرعي   -دال

إلى تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة في الدول األعضاء عن طريق بناء  4يهدف البرنامج الفرعي  -26
مجتمع المعلومات واقتصاد المعرفة الذي يوظف التكنولوجيا واالبتكار، وفقًا لمتطلبات التنمية في المنطقة 

نفذتها اإلسكوا  ولألهداف اإلنمائية المتفق عليها دوليًا. رّكزت الخدمات االستشارية وأنشطة بناء القدرات التي
على وضع وتعزيز اآلليات والعمليات واألدوات الالزمة إلنشاء اقتصاد قائم على ضمن هذا البرنامج الفرعي 
خدمة استشارية إلى األردن وتونس والسودان  21، قّدمت اإلسكوا 2017-2016المعرفة. وفي فترة السنتين 

 والعراق والمغرب وموريتانيا.

 4الخدمات المقدمة إلى الدول األعضاء في إطار البرنامج الفرعي   -4الشكل 
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مبادراتها المتعلقة بدعم ، دراساتها البحثية والتحليلية في البرنامج الفرعيهذا  تنفيذفي  أدرجت اإلسكوا -27
في المنطقة  السيبرانيةن السيبراني ومكافحة الجريمة ان خالل عملها في مجال األممأعّدت . والفنيةالقدرات 

عام تبني على جهود بناء القدرات التي بذلتها في المنطقة العربية منذ العربية، تحلياًل مفصاًل للتحديات الراهنة 
، لبناء القدرات في مجال تعزيز التشريعات السيبرانية وتنسيقها في المنطقة العربية. وتقترح دراسة اإلسكوا 2007

اء السيبراني ومكافحة الجرائم السيبرانية في المنطقة العربية: توصيات سياساتية" إطارًا بعنوان "األمان في الفض
وبناء الثقة في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والفضاء األمان السيبراني تعزيز بغية توجيهيًا شاماًل للسياسات 

القدرات وتوفير الخدمات بناء ا في مجال هذا العمل التحليلي، وّسعت اإلسكوا نطاق عملهعلى أساس اإللكتروني. و
الة لتنظيم الفضاء اإللكتروني. وقّدمت اإلسكوا الدعم االستشارية إلى الحكومات لمساعدتها في سن تشريعات فّع

 . الصددإلى األردن ودولة فلسطين والمغرب في هذا 

 التي قامت بها قدرات ، رّكزت الخدمات االستشارية وأنشطة بناء ال2017-2016فترة السنتين خالل و -28
االستفادة من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واالبتكار لتحقيق على اإلسكوا على مساعدة الدول األعضاء 

 االقتصادية من خالل صياغة سياسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتقييمها، ودعم إعادة-التنمية االجتماعية
لتحسين أداء الحكومة اإللكترونية من خالل صياغة فنيًا . وقدمت اإلسكوا أيضًا دعمًا تصميم أساليب العمل

ضج خدمات الحكومة اإللكترونية والمحمولة، ووضع إطار سياسات أفضل حول الحكومة اإللكترونية، وتقييم ُن
الوطنية لالبتكار وضع أنظمتها على وطني لجودة الخدمات اإللكترونية. وقد ساعدت اإلسكوا الدول األعضاء 

دولة عضوًا  11وُنّفَذت هذه األنشطة في  وتعزيزها من خالل إنشاء حاضنات تكنولوجية ومكاتب نقل التكنولوجيا.
األردن واإلمارات العربية المتحدة والبحرين وتونس والجمهورية العربية السورية والسودان والعراق ودولة  ،هي

 فلسطين ولبنان والمغرب وموريتانيا.

العلوم والتكنولوجيا واالبتكار  تاعدت اإلسكوا أيضًا الدول األعضاء في تنفيذ السياسات في مجاالس -29
وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. وينّفذ األردن، مثاًل، خارطة طريق وطنية لوضع استراتيجية رقمية وطنية؛ 

رقمية. وأنشأت اإلسكوا، في إطار الجهود قوم المغرب بإعداد خطة عمل وطنية حول إمكانية استخدام الوسائل اليو
قد التي تبذلها لتعزيز تبادل المعرفة والتعاون بين بلدان الجنوب، المجلس العربي للحكومة اإللكترونية الذي َع

 عدة اجتماعات له في اإلمارات العربية المتحدة ولبنان.

 ألدلة اإلحصاءات لوضع السياسات المرتكزة على ا -5 الفرعيالبرنامج  -هاء

إحصاءات ذات وتعميم نتاج إلاإلحصائية الوطنية واإلقليمية م ُظتدعيم الُنإلى  5يهدف البرنامج الفرعي  -30
وضع سياسات قائمة على األدّلة بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والتكامل اإلقليمي وتحسين لجودة 

دولة عضوًا في مجاالت الحسابات  12خدمة استشارية إلى  26، ُقّدَمت 2017-2016الحوكمة. وفي فترة السنتين 
 .بالجنسين ةوالمتعلق القومية، واإلحصاءات االجتماعية والبيئية
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  5الخدمات المقدمة إلى الدول األعضاء في إطار البرنامج الفرعي   -5 الشكل

 

نتج عنها النشرة وبناء القدرات تلك المتعلقة بالبحثية و األنشطةمجت ُد، 2017-2016وفي فترة السنتين  -31
الحسابات القومية  مستمّدة من بياناتقدم التي ت "لمنطقة العربيةلدراسات الحسابات القومية "عن والثالثين  ةالخامس

ات المتاحة بيانالتقديرات و، إضافة إلى ال2015-2011الموّحدة لكّل دولة من الدول األعضاء في اإلسكوا في الفترة 
حول الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية والثابتة، وتقديرات نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي لعام 

شرطًا أساسيًا لصنع  ُيعتَبرتحليل وتقييم أداء االقتصاد الذي  هوالهدف الرئيسي للحسابات القومية و. 2016
 وارتكزت، بما في ذلك رصد أهداف التنمية المستدامة. قالنيوعقرارات على نحو مستنير السياسات واتخاذ ال

منهجيات إحصائية موّحدة وتعزيز قدرة الموجهة نحو تنفيذ القدرات بناء الدراسة على جهود اإلسكوا في مجال 
شامل كإطار نظام الحسابات القومية نفيذ توفير إحصاءات قابلة للمقارنة دوليًا، بما في ذلك تعلى الدول األعضاء 

. وفي إطار هذه الجهود، 2008إلحصاءات االقتصادية، واستيفاء معايير نظام الحسابات القومية لعام لومتكامل 
حجم ل  لوضع قياسات أكثر شمواًلحساب التنمية   منًةلممّواريع مش 2017-2016في فترة السنتين ذت اإلسكوا نّف

تسع  ونّظمت اإلسكوا أيضًاالناتج المحلي اإلجمالي. ي مساهمتهما فووالتمويل اإلسالمي، النظامي القطاع غير 
األردن واإلمارات إلى  الحسابات القومية مُظُنخدمات استشارية حول تعزيز وقّدمت بناء القدرات لحلقات عمل 

 النُّظمهذه في تحسين الفني همت أنشطة الدعم افلسطين والكويت وموريتانيا واليمن. وسدولة العربية المتحدة و
توفير تقديرات اليوم الدول األعضاء في اإلسكوا  أصبح بإمكان جميعبحيث المنطقة، على نطاق حصائية اإل

 الوطنية. للحساباتأساسية 

، على اعتماد اإلطار العالمي لمؤشرات 5في إطار البرنامج الفرعي األخرى  الدعم الفنيرّكزت أنشطة  -32
التي شملت سلسلة من ورش العمل حول البيئة المؤسسية ، اإلسكوا جهودمّكنت وأهداف التنمية المستدامة. 

هداف ألإصدار مؤشرات  الدول األعضاء من لإلحصاءات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة والبيانات القطاعية،
قامت الوطنية للتنمية المستدامة. وقد  هااستراتيجياتمع و العالميتتماشى مع كل من اإلطار التنمية المستدامة 

 .في المنطقة العربية 2020لعام تعدادات السكان والمساكن منسق لجولة  هٍجتطوير َنفي فّعال  سكوا أيضًا بدوراإل
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فعالية خدمات الدعم  ما يعكس، المقبلة اإلسكوا إلعداد جولة التعداداتمن مساعدة بطلب ال ًاعضودولة  17 وقامت
 التي تقّدمها. الفني 

، (/http://data.escwa-stat.org)استفسار على البوابة اإلحصائية اإللكترونية لإلسكوا  1,200 أكثر منوُنِشر  -33
 حاليًا من خاللبيانات البّوابة اإللكترونية  وتصدرمصادر وطنية. من  مستمّدةالتي تستند إلى بيانات إحصائية 

 .بشكل أفضل وهيكلتهاا تنقية البيانات والتحّقق منهما يساعد على إلدارة البيانات،  حاسوبّينموذج 

 والتنمية وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية االقتصادي ، بالتعاون مع منظمة التعاونوقّدمت اإلسكوا -34
ظم اإلحصائية وصياغة االستراتيجيات الوطنية في خمسة بلدان، تقييم الُنالدعم لإقليميين، لألمم المتحدة وشركاء 

تلك منها . وبدأت األعمال التحضيرية في بلدان أخرى، ومصر والمغرب ودولة فلسطين والسودان هي األردن
 ات.نزاعالمتأثرة بال

 النهوض بالمرأة  -6البرنامج الفرعي   -واو

والمساهمة في ترسيخ احترام حقوق المرأة  إلى الحّد من التفاوت بين الجنسين، 6يهدف البرنامج الفرعي  -35
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. 

  6الدول األعضاء في إطار البرنامج الفرعي الخدمات المقّدمة إلى   -6 الشكل

 

ألردن واإلمارات العربية المتحدة والجمهورية العربية السورية إلى ا ستشاريةاخدمات اإلسكوا ت قّدم -36
الجنسين في  قضاياحول تعميم  فلسطين ولبنان والمملكة العربية السعودية وموريتانيا واليمندولة والسودان و

الفجوة بين  تضييقتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة وبغية االستراتيجيات وخطط العمل اإلنمائية الوطنية 
 .التحكم بهماعلى الموارد والفرص و في الحصولالجنسين 

األردن
%6

لبنان
%44

موريتانيا
%6

دولة فلسطين
%6

المملكة العربية السعودية
%6

السودان
%6

ةالجمهورية العربية السوري
%6

اإلمارات العربية المتحدة
%13

اليمن
%6
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الخدمات تقديم بناء القدرات والتي بذلت في مجالي  جهودال، ارتبطت 2017-2016وفي فترة السنتين  -37
دراسة رئيسية بعنوان "المرأة والسالم  ، مثاًل،اإلسكوا أعّدت فقدبالبحث المعياري. ارتباطًا وثيقًا شارية االست

في البلدان تحّول  برنامج، التي تقترح م والحرب في المنطقة العربية"واألمن: دور المؤسسات في أوقات السال
بناء لسلسلة من ورش العمل إلى واستندت الدراسة  .(2000) 1325مستوحى من قرار مجلس األمن  ،العربية

نّفذتها اإلسكوا ، (2000) 1325قرار مجلس األمن حول موّجهة إلى صانعي السياسات  القدرات وخدمات استشارية
"بناء القدرات المؤسسية للبرلمانات العربية وغيرها من الجهات المعنية  بعنوانلحساب التنمية في إطار مشروع 

. الفنيالبرنامج العادي للتعاون خالل ومن ، بشأن المرأة والسالم واألمن" (2000) 1325ر مجلس األمن بتنفيذ قرا
 مشاركًا 149 طالعإلإقليمية عمل  ورشاتُعقَدت ثالثة اجتماعات لفرق خبراء وخمس  ،دعم القدراتمجال وفي 

تعزيز ل، و1325قرار مجلس األمن كان أرعلى فلسطين وليبيا دولة امرأة( من األردن والسودان و 97)بمن فيهم 
أربع أيضًا قدت اإلسكوا وعاآلليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة في صياغة خطط العمل الوطنية.  اتقدر

حول فلسطين ودولة مان إلمارات العربية المتحدة والجمهورية العربية السورية وُعلكل من اوطنية  ورشات عمل
  حول الموضوع.دلياًل تدريبيًا أعّدت و ،لالحتياجات وأجرت تقييمًا، 1325تنفيذ قرار مجلس األمن 

التي ، عدد البلدان العربية 1325دور اإلسكوا في الدعوة وبناء القدرات بشأن قرار مجلس األمن  لقد زاد -38
من طلبات رسمية على  بناًءذلك ُأنجز لمرأة والسالم واألمن. وقد حول قضايا ارسمية استراتيجيات  وضعت

الذي يدعو إلى صياغة  1325التزامات الدول األعضاء بموجب قرار مجلس األمن ما يعكس ، حكومات عربية
اإلسكوا ساعدت ألمم المتحدة. وإلى اتقارير دورية عن التقّدم المحرز  وتقديمتيسير تنفيذ القرار لخطط عمل وطنية 

الجمهورية العربية والمرأة والسالم واألمن،  حول الوطنيةتها استراتيجياإلمارات العربية المتحدة في إعداد 
 .  حول قضايا المرأة والسالم واألمنتها الوطنية الستراتيجيالسورية في وضع الصيغة النهائية 

المرأة والسالم واألمن في السودان ولبنان. ُتعنى بقضايا قد ساهمت اإلسكوا أيضًا في إنشاء لجان وطنية و -39
واالستراتيجية المعنية بقضايا المرأة  خطة العمل الوطنية صياغةمعنّية باإلسكوا تشكيل لجنة  دعمتفي لبنان، و

وزارة الدولة لشؤون المرأة. وفي السودان، ُشّكلت لجنة استشارية في وزارة الرعاية والضمان  والسالم واألمن في
تجري اإلسكوا مناقشات والم واألمن. المرأة والس وطنية حول قضاياتنفيذ خطة عمل واستراتيجية لاالجتماعي 

 وخطة  1325الترابط بين قرار مجلس األمن أوجه  حولعمل وطنية لبناء القدرات ورشة  مع ُعمان لتنظيم
 . 2030 امع

 ساعدتأفضل الممارسات،  لتبادلالسياسات وإنشاء منتديات  صانعيتعميق الترابط بين الخبراء ولو -40
الشبكة اإللكترونية لتعزيز : المساواة بين الجنسين في المنطقةوالمرأة  ل قضاياحوإنشاء ثالث شبكات في اإلسكوا 

بين الحكومات وموظفي األمم المتحدة ومنظمات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين التعّلم المتبادل ونشر المعلومات 
، المنبثق عن 2030امة لعام خطة التنمية المستدوقضايا الجنسين المعني بفريق العمل العربي والمجتمع المدني؛ 

والذي يهدف إلى مساعدة البلدان العربية في وضع استراتيجيات وطنية  الدورة السابعة للجنة المرأة في اإلسكوا،
والتجارب الناجحة  المعرفة لتبادللدول األعضاء في اإلسكوا لأهداف التنمية المستدامة؛ وشبكة  من 6الهدف  بشأن

 تحسين وضع المرأة. لوالدروس المستفادة 

 تخفيف آثار النزاعات والتنمية  -7البرنامج الفرعي   -زاي

عن االحتالل، ومعالجة التحديات الناتجة تلك  فيهاإلى تخفيف أثر األزمات، بما  7يهدف البرنامج الفرعي  -41
ياسي السائد في المنطقة، مناخ السنظرًا للاإلنمائية والمؤسسية المرتبطة بالتحّوالت الجارية في المنطقة العربية. و



E/ESCWA/30/14 

 
-13- 

 

 

 يالقدرات في مجالبناء لالجهود التي تبذلها اإلسكوا  أكثر تكاماًل معوأنشطته  7البرنامج الفرعي أصبحت نواتج 
 الحوكمة وتحقيق االستقرار بعد انتهاء األزمات. 

  7الخدمات المقدمة إلى الدول األعضاء في إطار البرنامج الفرعي   -7 الشكل

 

، في إطار هذا البرنامج الفرعي، خدمات إلى الدول األعضاء اإلسكوا ، قّدمت2017-2016وفي فترة السنتين  -42
الحوكمة في تقرير يتناول مثاًل، ف. وبنت عليه وأنشطة في مجال بناء القدرات، استكملت عملها المعيارياستشارية 

نحو تحقيق  :التنمية المؤسسية في مرحلة ما بعد النزاعالذي سيصدر قريبًا حول موضوع "الثالث العالم العربي 
جهود كجزء من  الدولةإعادة بناء مؤسسات  مسألة "مجتمعات سلمية وشاملة للجميع ومؤّسسات خاضعة للمساءلة

تجربة الدراسة مفّصلة حول  ،البرنامج الفرعيهذا عّد ُأ كماالتعافي في مرحلة ما بعد األزمات وتوطيد السالم. 
لتغّلب على لتوصيات اقترحت ولتحّديات مجموعة من االدراسة . وحددت العراقفي  الالمركزيةالفريدة لتطبيق 

 الدعمعدد من مبادرات لوّفرت تلك النواتج األساس وقد محلية. السلطات الى الصالحيات إلنقل عميق تالعقبات و
االستراتيجية اإلنمائية الوطنية إدماج المشردين داخليًا في حول  عمل لبناء القدراتورشات ، بما في ذلك تنظيم فنيلا

وإطالق مشروع تجريبي في  في العراق، في العراق، وتطوير الكفاءات األساسية ضمن قطاع الخدمة المدنية
وعالوة على ذلك، ربط البرنامج الفرعي تعزيز التنمية البشرية وتحقيق المصالحة. اإلرهاب لالمناطق المحّررة من 

تحديث الثاني لمشروع العنوان "بمشروع ممّول من خارج الميزانية  األنشطة المنّفذة في إطاربالبحوث المعيارية 
تنمية المستدامة والمركزية "توطين أهداف ال حوللبناء القدرات ورشة عمل " من خالل عقد في العراقالقطاع العام 

لحوكمة ل دقيقةالمشاركين من ثالث محافظات من إجراء تقييمات مؤسسية التي مّكنت  الخدمات العاّمة في العراق"
 وعززت هذه. في المستقبلالمركزية بشأن ال إصالحاتجراء وضع خطة عمل إلمن في ثالث وزارات، و ةالمحلي

 وتحديد الثغرات في ،لتنسيق بين المحافظات في العراق في تقييم االحتياجاتأيضًا قدرات الهيئة العليا لورشة ال
أيضًا مسؤولين حكوميين من وضع خطة كما مّكنت الورشة لخدمات العامة. لالالمركزية اإلدارية والمالية خطوات 
 بالتعاون مع الوكاالت المانحة. في المستقبل إصالحات جراء إل منهجية

الخطط اإلنمائية الوطنية أهداف التنمية المستدامة في الضوء على دمج  أّدى تسليطوفي دولة فلسطين،  -43
تحسين ل، والتنمية البشرية والتطوير المؤسسي 17الهدف حول  طويل األجلاللتعاون من اثالثة مسارات  إلى

العراق
%25

ليبيا
%13

دولة فلسطين
%38

اليمن
%25
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مشاركة  يجيةوضع استراتفي التركيز المناقشات الثنائية ومجموعات  أسهمتالخدمات األساسية. وفي اليمن، 
التعافي في مرحلة ما بعد النزاع. وفي لبنان،  وتعزيز دورها فيفي اليمن لمؤّسسات إلسكوا لدعم ال األجل طويلة

، أدت إلى استراتيجية حوكمة وطنية لمنظمات المجتمع المدني وإصالح القطاع العام وضععلى فني رّكز الدعم ال
 خطة عمل وطنية. صياغة 

في إنشاء شبكة دون إقليمية لكبار موظفي الخدمة المدنية العرب من سّت أيضًا  نجح البرنامج الفرعي -44
 . المعرفةالقطاع العام وتيسير تبادل  فيتعزيز الكفاءات األساسية لدول أعضاء 

 2017-2016الخدمات االستشارية خالل فترة السنتين   -ًاثاني

ورشة  27خدمة استشارية للدول األعضاء، ونفذت  116، قّدمت اإلسكوا 2017-2016خالل فترة السنتين  -45
أّن أغلبية الخدمات االستشارية المقّدمة جرت في إطار  1عمل تدريبية إقليمية ودون إقليمية. ويبّين الجدول 

 االقتصادي، واإلحصاءات. والتكامل حول التنمية  5و 3البرنامجين الفرعيين 

  طوال اإلسكوا في األعضاء الدول إلى المقدمة االستشارية لخدماتا عدد  -1الجدول 
  2017-2016 السنتين فترة

 (الفرعي البرنامج حسب)

 المجموع 7 6 5 4 3 2 1  

 البحرين
 1 1     2 

 مصر
  2  2   4 

 7 2  1 2 1  1 العراق

 10  1 2 2 1 1 3 األردن

 الكويت
    1   1 

 12  7   2  3 لبنان

 4 1  2  1   ليبيا

 6    2 2 2  المغرب

 12  1 2 5 4   موريتانيا

 2       2 مانُع

 دولة فلسطين
 1 2  3 1 3 10 

 قطر
    2   2 

 المملكة العربية السعودية
    1 1  2 

 18  1 2 9 2 2 2 السودان

 6  1 1    4 الجمهورية العربية السورية

 6    1 5   تونس

 العربية المتحدةاإلمارات 
    7 2  9 

 اليمن
     1 2 3 

 116 8 16 26 21 23 7 15 المجموع
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 الخدمات االستشارية حسب البرنامج الفرعي  -8 الشكل

 

 الخدمات االستشارية حسب البلد  -9 الشكل

 
 
 

1البرنامج الفرعي 
%13

2البرنامج الفرعي 
6%

3البرنامج الفرعي 
%20

4البرنامج الفرعي 
%18

5االبرنامج الفرعي 
22%

6البرنامج الفرعي 
%14

7البرنامج الفرعي 
7%

البحرين
%2

مصر
%3

العراق 
%6

األردن
9%

الكويت 
%1

لبنان
10%

ليبيا
%3

المغرب
موريتانيا5%

%9

ُعمان
%2

دولة فلسطين
%9

قطر
%2

المملكة العربية السعودية
%2

السودان
%16

الجمهورية العربية السورية
%5

تونس
%5

اإلمارات العربية المتحدة
%8

اليمن
%3
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 بناء القدرات  -ثالثًا

 .2017-2016السنتين  خالل فترةبناء القدرات التي قدمتها اإلسكوا إلى الدول األعضاء  أنشطة 2يبين الجدول  -46

 أنشطة بناء القدرات التي قدمتها اإلسكوا إلى الدول األعضاء عدد   -2 الجدول
 2017-2016فترة السنتين خالل 

 )حسب البرنامج الفرعي(

 المجموع 7 6 5 4 3 2 1 

 2     1  1  البحرين

 9  1 1 3 2  2 مصر

 3 2  1     العراق

 8   3  2 1 2 األردن

 0        الكويت

 12  5   2 3 2 لبنان

 1   1     ليبيا

 4  1  3    المغرب

 5   1 2 1  1 موريتانيا

 3   2    1 مانُع

 6 1 1 1  2 1  دولة فلسطين

 0        قطر

العربية المملكة 
 السعودية

       0 

 10   1 8  1  السودان

الجمهورية العربية 
 السورية

4     1  5 

 1    1    تونس

اإلمارات العربية 
 المتحدة

    3 1  4 

 2 1 1      اليمن

 75 4 11 14 17 10 6 13 المجموع

 

 

 



E/ESCWA/30/14 

 
-17- 

 

 

 أنشطة بناء القدرات حسب النوع  -10 الشكل

 

 أنشطة بناء القدرات حسب البلد  -11 الشكل

 

 الدراسية الجوالت  -رابعًا

لجوالت اوتكّمل جولة دراسية لمسؤولين حكوميين.  18، نظمت اإلسكوا 2017-2016خالل فترة السنتين  -47
فهي تعمل على تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب وتيّسر نقل الممارسات  ،الجاريةاإلسكوا  اتالدراسية التزام

الجيدة. وشملت مواضيع الجوالت الدراسية دراسات اجتماعية حول المياه في منطقة الشرق األوسط وشمال 
مؤشرات قصيرة األجل؛ والمؤتمر القومية والحسابات البتتعلق حصائية إأفريقيا وحوض نهر األردن؛ ومسائل 

 ". ةنحو القدر السبيلالدولة: الحوكمة وعنوان "الحكومة وبلسنوي السادس لشبكة شراكة المتوسط وشمال أفريقيا ا

 

ورشات عمل وطنية
64%

دون إقليمية/إقليمية
36%

البحرين
%3

مصر
%12

العراق
%4

األردن
%11

لبنان
%16

ليبيا
%1

ُعمان
%4

دولة فلسطين
%8

الجمهورية العربية السورية
%7

اإلمارات العربية المتحدة
%5

اليمن
%3

السودان
13%

موريتانيا
%5

المغرب
%7

تونس
%1
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 إلى مسؤولين حكوميين من الدول األعضاء في اإلسكوادمت ُقجوالت دراسية   -3 الجدول

 قائمة المشاركين الدولة النشاط

تحت عنوان "الموارد المائية في المناطق القاحلة: الطريق  2016المؤتمر الدولي للمياه 
 ( 2016 مارس/آذار 16إلى  13)مسقط، من إلى األمام" 

 1 تونس

 1 المغرب

 1 دولة فلسطين

 1 العراق

دورات تدريبية متخصصة دولية تحت عنوان "مشاريع الطاقة المتجّددة الذكية 
  (2016 أبريل/نيسان 30إلى  25غرناطة، من  )إسبانيا، والمتكاملة"

 1 اليمن

 1 السودان

 1 دولة فلسطين

اإلسكوا لالّطالع على عمل ُشَعبها المختلفة  مسؤولون مغاربة وفلسطينيون يزورون
 مارس إلى /آذار 31)من  ومناقشة أولوياتها الوطنية في مجال التعاون الفني

 ، على التوالي(2016مايو أيار/ 13إلى  12ومن  2016أبريل نيسان/ 1

 3 فلسطين

 2 المغرب

  اجتماع تشاوري حول إعادة إعمار اليمن وإعادة تأهيلها
 (2016فبراير شباط/ 23و 22)بيروت، يومي 

 3 اليمن

: منظورات 2020-2011للعقد  نموًا ألقل البلداننحو نهج متكامل في تنفيذ برنامج العمل 
 ، أنطاليا، تركيا(2016أيار/مايو  28) والعربيةالبلدان نموًا األفريقية أقل من 

 2 اليمن

 1 السودان

 1 موريتانيا

المؤتمر السنوي لشبكة شراكة المتوسط وشمال افريقيا تحت عنوان "الحوكمة والهشاشة 
 (2016أكتوبر تشرين األول/ 41إلى  12من والتنمية المستدامة" )باريس، 

 2 فلسطيندولة 

االجتماع الرابع لفريق الخبراء المشترك بين الوكاالت المعني بمؤشرات أهداف التنمية 
 (2016تشرين الثاني/نوفمبر  18و 17يومي المستدامة )جنيف، 

 1 دولة فلسطين

 شارك ممثلون عن سلطة جودة البيئة في الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر األطراف 
 المناخ  تغيُّرفي اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن 

 (2016تشرين الثاني/نوفمبر  18إلى  7من )مراكش، المغرب، 
 2 دولة فلسطين

إجراء مناقشة مع اإلسكوا حول وثيقة المشروع الفلسطيني إلجراء تعداد لالجئين 
 (2017الفلسطينيين في لبنان )بيروت، شباط/فبراير 

 7 دولة فلسطين

للتعّرف على اإلسكوا عن الهيئة الوطنية السورية لشؤون األسرة والسكان زار ممثلون 
مركز المرأة ومناقشة األولويات الوطنية في مجال التعاون الفني؛ محتوى حلقات العمل 

والنواتج المتوقعة؛ والدور الذي تضطلع به ين فيها حول تنمية القدرات ومدتها والمشارك
قضايا تعميم مراعاة لاآلليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة في توجيه الحوار الوطني 

 (2017مارس آذار/ 27)بيروت،  في أطر التخطيط الوطنيةالجنسين 

الجمهورية 
العربية 
 السورية

2 

 اإلسكوا والتنمية )األونكتاد(/ة للتجارة عقد اجتماع ثالثي مع مؤتمر األمم المتحد
  ودولة فلسطين لمناقشة الكلفة المقّدرة ألثر االحتالل اإلسرائيلي

 (2017مارس آذار/ 13 بيروت،)
 2 دولة فلسطين

 االجتماع الثالث للفريق العامل المعني بمؤشرات التنمية المستدامة 
 (2017مارس آذار/ 15إلى  13، من عمان)

 السودان

6 

 فلسطيندولة 

 العراق

 اليمن

 لبنان

 
الجمهورية 

العربية 
 السورية
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 )تابع( 3الجدول 

 قائمة المشاركين الدولة النشاط

 المؤتمر العالمي لإلحصاءات الحادي والستون 
 (2017يوليو تموز/ 21إلى  16مراكش، من )

 1 دولة فلسطين

  التنمية المستدامةورشة عمل حول اآلليات الوطنية لتنفيذ أهداف 
 (2017أغسطس، آب/ 10إلى  8ان، من )عمَّ

 1 دولة فلسطين

 1 مصر

االجتماع االستشاري الثاني حول تكلفة االحتالل اإلسرائيلي على الشعب الفلسطيني 
 (2017تشرين األول/أكتوبر  4إلى  2من )جنيف، 

 1 دولة فلسطين

للشراكة والتنسيق وبناء القدرات في مجال االجتماع التاسع للفريق الرفيع المستوى 
  2030 اإلحصاءات لرصد خطة التنمية المستدامة لعام

 (2017الثاني/نوفمبر  تشرين 9إلى  7من )رام اهلل، 

 1 العراق

 1 المغرب

 48 المجموع 

 حساب األمم المتحدة للتنمية  -خامسًا

هو .  و54/15ُأدرج حساب التنمية ضمن الميزانية البرنامجية لألمم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة  -48
موَّل مشاريع تنّفذ على سنوات عدة وتهدف إلى تعزيز قدرات البلدان النامية في المجاالت ذات األولوية المحددة ُي

اإلنجازات المتوقعة للبرامج الفرعية لإلسكوا مما يقّوي في خطة األمم المتحدة للتنمية. وتتوافق هذه المشاريع مع 
 عملها التحليلي والمعياري ويشجع التعاون بين ُشعبها المختلفة والتعاون األقاليمي.

كانت ال تزال  منها، ثالثة تنفيذ خمسة مشاريععملية قادت اإلسكوا ، من حساب التنمية لشريحة الثامنةل -49
على المواضيع التالية: "بناء القدرات المؤسسية للبرلمانات العربية وغيرها ، وقد رّكزت 2016عام  جارية في

قدرات البلدان  تنميةبشأن المرأة والسالم واألمن؛ "( 2000) 1325من الجهات المعنية بتنفيذ قرار مجلس األمن 
ئية" ؛ و"بناء القدرات في تطبيق أدوات اإلدارة المتكاملة للموارد الما عبرالمناخ  تغيُّرلتكّيف مع على االعربية 

. أغلقت المجتمعات الريفية في منطقة اإلسكوا" العيش فيتطوير التكنولوجيات الخضراء المالئمة لتحسين ُسبل 
  .2017مشاريع الشريحة الثامنة جميعها في عام 

يز القدرات ، قادت اإلسكوا عملية تنفيذ المشاريع الخمسة التالية: "تعزحساب التنمية لشريحة التاسعة منل -50
قصيرة األجل للنمو المستدام"؛ القتصادية االمؤشرات الفي إنتاج ونشر للبلدان األعضاء في اإلسكوا اإلحصائية 

؛ "تعزيز "مستدامة وشاملة للسكان والتنمية في المنطقة العربيةو"تعزيز القدرات الوطنية لوضع سياسات متكاملة 
المناخ وتحقيق التنمية المستدامة"؛ "تنمية قدرات الدول  تغيُّراالستثمار في الطاقة المتجددة للتخفيف من آثار 

م وطنية ُظاألعضاء في اإلسكوا في مجال الربط بين المياه والطاقة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"؛ و"إنشاء ُن
ختارة من الدول األعضاء في اإلسكوا". وقد اسُتكملت المشاريع بنجاح لتطوير التكنولوجيا ونقلها في مجموعة م

"تعزيز القدرات الوطنية لوضع سياسات متكاملة حول واحد  ، باستثناء مشروع2017كانون األول/ديسمبر  31في 
 ةرنامجيبعلى أسس  2018حتى أيلول/سبتمبر تم تمديده ومستدامة وشاملة للسكان والتنمية في المنطقة العربية"، 

. وعالوة في هذا اإلطار من الدعم دمزيلالبلدان األخذ باالعتبار طلب أثره مع عظيم تول نجازات الهامةلإل نتيجًة
لشريحة التاسعة: األول، بقيادة اللجنة االقتصادية لعلى ذلك، كانت اإلسكوا أحد الشركاء المنفذين في مشروعين 

رّكز على "تعزيز المساواة: بناء قدرات عدد من البلدان النامية لصياغة  ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي،
وتنفيذ سياسات عامة وبرامج تهدف إلى تحقيق المساواة"؛ والثاني، بقيادة اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا 
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ية آلسيا والمحيط والمحيط الهادئ، يهدف الى: "تعزيز قدرات الحكومات في مناطق اللجنة االقتصادية واالجتماع
الهادئ واللجنة االقتصادية ألفريقيا واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا على التجاوب مع احتياجات 

 الشباب من خالل صياغة سياسات تنموية شاملة ومستدامة". 

التنمية  األربعة التالية: "تعزيزمشاريع ال توّلت اإلسكوا تنفيذ، من حساب التنمية شريحة العاشرةلل -51
ج القائمة على المشاركة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في غربي آسيا"؛ "تعزيز العدالة ُهالمؤسسية للُن

االجتماعية في بلدان مختارة في المنطقة العربية"؛ "تيسير تنفيذ االتحاد الجمركي العربي"؛ و"تنفيذ ومتابعة 
: تعزيز قدرات البلدان العربية". وتشارك اإلسكوا أيضًا في تنفيذ 2030واستعراض خطة التنمية المستدامة لعام 

 "برنامج اإلحصاءات والبيانات" بقيادة إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية.

في إطار حساب  التي توّلت اإلسكوا تنفيذها المعلومات عن التمويل األولي للمشاريع 4يلّخص الجدول و -52
 .2017-2016فترة السنتين  قيد التنفيذ خالل كانتو األمم المتحدة للتنمية

 2017-2016التمويل المقدم للمشاريع التي تقودها اإلسكوا في إطار حساب التنمية،   -4 الجدول

 عنوان المشروع الشريحة
تاريخ 
 التمويل

 التمويل األولي
 )دوالر(

8 

بناء القدرات المؤسسية للبرلمانات العربية وغيرها من الجهات المعنية بتنفيذ 
 بشأن المرأة والسالم واألمن (2000) 1325قرار مجلس األمن 

2013 509,945 

8 

المناخ عبر تطبيق أدوات  تغيُّرتنمية قدرات البلدان العربية على التكّيف مع 
 اإلدارة المتكاملة للموارد المائية

2013 517,000 

8+ 

بناء القدرات في تطوير التكنولوجيات الخضراء المالئمة لتحسين ُسبل العيش 
 في المجتمعات الريفية في منطقة اإلسكوا

2014 590,936 

9 

تعزيز القدرات اإلحصائية للبلدان األعضاء في اإلسكوا في إنتاج ونشر 
 المؤشرات االقتصادية القصيرة األجل للنمو المستدام

2014 518,000 

9 

تعزيز القدرات الوطنية لوضع سياسات متكاملة ومستدامة وشاملة للسكان 
 والتنمية في المنطقة العربية

2,014 714,000 

9 

المناخ وتحقيق  تغيُّرتعزيز االستثمار في الطاقة المتجددة للتخفيف من آثار 
 التنمية المستدامة

2014 632,000 

9 

اإلسكوا في مجال الربط بين المياه والطاقة تطوير قدرات الدول األعضاء في 
 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

2014 525,000 

9+ 

م وطنية لتطوير التكنولوجيا ونقلها في مجموعة مختارة من الدول ُظإنشاء ُن
 األعضاء في اإلسكوا

2015 497,000 

10 

أهداف التنمية ج تشاركية في سبيل تحقيق تعزيز التنمية المؤسساتية العتماد ُنُه
 المستدامة في منطقة غربي آسيا؛

2016 666,000 

 301,000 2016 تعزيز العدالة االجتماعية في بلدان مختارة في المنطقة العربية 10

 597,000 2016 تيسير تنفيذ االتحاد الجمركي العربي 10

10+ 

قدرات : تعزيز 2030تنفيذ ومتابعة واستعراض خطة التنمية المستدامة لعام 
 البلدان العربية.

2016 598,608 

 6,666,489 المجموع 
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، وفي إطار مشاريع حساب األمم المتحدة للتنمية 2017-2016خالل فترة السنتين  ،أنجزت اإلسكوا -53
نشاطًا،  116كانت اإلسكوا الوكالة الرائدة وأحد الشركاء المنفذين في مشروعين إضافيين، التي المذكورة أعاله، 

عمل لبناء القدرات واجتماعات فرق الخبراء، باإلضافة إلى ورش عقد بما في ذلك إيفاد بعثات استشارية، و
 . (5مناسبات خاصة وأنشطة أخرى )الجدول 

تغطيها مشاريع حساب مختلفة مجاالت في بعثة استشارية إلى بلدان تنّفذ فيها مشاريع  13اإلسكوا أوفدت  -54
ورشة عمل تدريبية.  55سكوا ببناء قدرات أعداد كبيرة من أصحاب المصلحة من خالل التنمية. وساهمت اإل

 ةوعالوة على ذلك، جمعت اإلسكوا نخبة من الخبراء والمسؤولين وصانعي القرار من المنطقة لتبادل المعرف
اب التنمية. وجرى اجتماعًا لفرق الخبراء حول المواضيع المختلفة التي تتناولها مشاريع حس 19والخبرات خالل 

ع حول "تعزيز القدرات اإلحصائية للبلدان األعضاء في اإلسكوا في تنظيم جولتين دراسيتين في إطار المشرو
رفة تتعلق مشاركًا مع 19خاللهما اكتسب وإنتاج ونشر المؤشرات االقتصادية القصيرة األجل للنمو المستدام"، 

توجهات مسوح الاالقتصادية القصيرة األجل، والتقديرات السريعة، وبالخبرات التنظيمية في مجال المؤشرات 
، أعّدت 2017-2016االقتصادية. ويشّكل إعداد المواد التدريبية جزءًا هامًا من المشاريع، فخالل فترة السنتين 

لسياساتية نموذجًا تدريبيًا مختلفًا، بما في ذلك كتّيبات إرشادية وأدّلة ومجموعات من األدوات ا 27اإلسكوا 
 . ةوالتشغيلية، ودراسات قطاعية، ومنصات إلكترونية لتشاطر المعرف

 2017-2016أنشطة اإلسكوا في إطار مشاريع حساب التنمية،   -5 الجدول

 حساب التنميةأنشطة عدد  

 المجموع 2017 2016

 13 5 8 بعثات استشارية

 56 34 22 ورشات عمل تدريبية

 19 13 6 اجتماعات فرق الخبراء

 2 1 1 أنشطة أخرى

 27  مواد تدريبية متعلقة بأنشطة 

 117 المجموع

 أنشطة خارجة عن الميزانية  -سادسًا

 مليون دوالر في الفترة  10.1بلغت قيمة الموارد المالية التي تلّقتها اإلسكوا من خارج الميزانية  -55
في فترة السنتين  هامليون دوالر تلّقت 8.9، ُخّصصت لتمويل تنفيذ أنشطة وطنية وإقليمية، مقارنةً بمبلغ 2016-2017

تابعة لمنظومة األمم المتحدة، ومؤسسات تمويل إقليمية أخرى السابقة. وتلقت اإلسكوا مساهمات من هيئات 
، الوكالة 2017-2016ومن أبرز الجهات المساهمة في فترة السنتين  .ودولية، ومنظمات من المجتمع المدني

السويدية للتعاون اإلنمائي الدولي، وحكومة ألمانيا، ووزارة الشؤون الخارجية في النرويج، ووزارة التخطيط 
ورك. والتعاون الدولي في األردن، والمجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا في األردن، ومؤسسة كارنيجي في نيوي

 وقّدمت الحكومة القطرية موارَد مالية لإلسكوا لعقد دورتها الوزارية التاسعة والعشرين في الدوحة.

حتياجات االمن تلبية اإلسكوا ستتمّكن  ،الطوعية من الدول األعضاء مساهماتزيادة وتيرة ومستوى ال ومع -56
تقدمه من خدمات استشارية ومشاريع بناء  ماوطبيعة ، وذلك من خالل توسيع نطاق في المنطقة العربية المتزايدة

 القدرات ومشاريع ميدانية.
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مشاريع تتعلق بالجمهورية  ،من خارج الميزانية التي تقوم بها اإلسكوا الممّولةومن األمثلة على األنشطة  -57
 لمجتمعات ما بعد النزاع. ةر منابر للتعبير عن رؤى وطنيتوّفواليمن، والعربية السورية وليبيا 

 تعزيز شبكة التعاون الفني  -سابعًا

تهدف شبكة التعاون الفني إلى توطيد التنسيق والتشبيك، وتبادل أفضل الممارسات بين جهات التنسيق  -58
أنحاء  كافة مناالبتكارية التشارك المنتظم لمبادرات الدعم الفني شبكة التعاون الفني  اجتماعات يسروت .الوطنية
الة بين أصحاب المصلحة في الدول األعضاء. كما لفرص إلقامة شراكات فّعيوفر ا تحديد الخبرات، ماوالمنطقة 
اإلسكوا من تحسين عملية تحديد أولويات الدول األعضاء، ما يعزز القيمة المضافة الطويلة األجل الشبكة ستمّكن 

 الناتجة عن خدمات التعاون الفني التي توّفرها.

االجتماع الخامس لشبكة التعاون الفني الذي ُعقد في الدوحة  واستنادًا إلى التوصيات التي صدرت عن -59
اجتماع سنويًا وبالتعاقب مع شبكة التعاون الفني  اجتماعاتعقد ي أن ُتينبغ، 2016كانون األول/ديسمبر  12في 

 ،2017ر كانون األول/ديسمب 12في بيروت في لشبكة التعاون الفني اجتماع آخر اللجنة التنفيذية لإلسكوا. وقد ُعقد 
 .2018وسُيعقد االجتماع القادم في الربع األخير من عام 

 الفني القائم على النتائج  التعاون  -ثامنًا

لحّث على إجراء تغييرات في البيئات المؤسسية وُأطر هو اهدف الدعم الفني الذي توّفره اإلسكوا  -60
بناء قدرات الدول األعضاء لحشد الموارد بشكل لاإلسكوا الكبيرة التي تبذلها جهود الالسياسات.  وهذا جزء من 

تحوالت هيكلية تحقيقًا للتنمية المستدامة الشاملة. وعليه، فإن الدعم الفني الذي تقّدمه إحداث  والحض علىفّعال 
ستجيب للطلبات الناشئة في السياقات الوطنية، يسترشد بمبادئ البرمجة القائمة على النتائج ورؤى وهي تاالسكوا، 

، وّقعت اإلسكوا على  2017-2016خالل فترة السنتينف. هاحوالت الطويلة األجل المرجّوة الناجمة عن تدخالتالت
أطر وطنية للتعاون مشاريع . كما أعّدت وموريتانيا مصر والمغربالسودان وأربعة أطر وطنية للتعاون الفني مع 

األولوية بالنسبة الى الدعم الفني في الدول  الفني للتوقيع عليها مع العراق وتونس. ولتحديد المجاالت ذات
والجهات الحكومية الوزارات  ممثلين عناألعضاء، تعقد االسكوا ورشات عمل وطنية متعددة القطاعات مع 

الحكومات االحتياجات  من المشاركون، يحّدد التشاركية لمجموعة العملمناقشات الومن خالل  جميعها. المعنية
، وكيفية تأثير أنشطة ينالجنسقضايا متكامل. وفي هذه العملية، يولى اهتماٌم خاص لمسألة تعميم  هٍجَنباستخدام 

تحديد على  المشاركونُيحّث المساعدة الفنية المحتملة على دور كٍل من الرجل والمرأة. وعالوة على ذلك، 
دة والرؤى الطويلة األجل تحقيقًا النتائج المنشويح توضو االحتياجات من المساعدة الفنية واألنشطة المنشودة

 للتغيير كنتيجة للمبادرات المطلوبة لدعم القدرات.

 التحديات  -تاسعًا

بقيمة الفني  ، في زيادة أموال البرنامج العادي للتعاون2016-2017خالل فترة السنتين نجحت اإلسكوا  -61
. وكان من التشغيليةنطاق األنشطة وتوسيع  2030خطة عام لإلى تعيين مستشار إقليمي موجهة ألف دوالر  468

أن اللجنة تبقى مقّيدة في قدرتها  اإلسكوا. غيرالضروري زيادة التمويل لالستجابة للطلب المتزايد على خدمات 
على تقديم الخدمات وذلك بسبب محدودية وقت الموظفين ومجاالت الخبرة الفنية على حّد سواء.  وفي ظل هذا 

تماد بقدر أكبر على تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب، وتطوير شبكات األقران، العاإلسكوا لالوضع، تخّطط 
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التغطية مزيد من ضمان لع الِفرق القطرية لألمم المتحدة أوثق م، وإقامة تعاون قاسم المعرفةوإنشاء منتديات لت
 واستدامة النتائج. 

وفي ضوء إعادة توجيه اللجنة نحو اإلدارة القائمة على النتائج، تهدف الخدمات االستشارية اآلن إلى  -62
تيسير التحوالت في السياسات، والتحقق من النتائج، وتحديد لالبناء على البحوث المعيارية والجهود التدريبية 

فيذ الفّعال، إلى جانب توفير خدمات دعم الثغرات واالحتياجات على أرض الواقع. بعبارٍة أخرى، يتطّلب التن
والمهارات المكتسبة حديثًا إلى سياسات رفة القدرات عالية الجودة، ضمان قدرة صانعي القرار على ترجمة المع

ؤدي في أحيان كثيرة إلى ضيق فرص الشروع أن استمرار عدم االستقرار في المنطقة يغير ومبادرات محّسنة. 
 . مأسسة بالكاملتصبح ُمعلى مستوى السياسات وقتًا قبل أن  اتغييرالتوتتطلب إلصالح، في ا

يتمثل في الموازنة بين تقديم الخدمات على نطاق المنطقة ويواجه البرنامج العادي للتعاون الفني تحديًا  -63
ألعضاء على أساس خطط إنمائية محددة وطنيًا ومتطلبات بناء القدرات. واالستجابة للطلبات المختلفة للدول ا

 على مستوىالتفاوت المتزايد في احتياجات دعم القدرات المؤسسية في بعض مجاالت السياسة العامة ذلك ويعكس 
ليمية إقتدخالت  رت أوجه التآزر واالحتياجات المشتركة للقدرات، يّسه في بعض الحاالتالمنطقة. وفي حين أن

مصممة خصيصًا تصميم ورشات عمل وخدمات استشارية ، في حاالت أخرى، ، كان من الضروريودون إقليمية
 لخاصة لفرادى البلدان.لالحتياجات ا

 الطريق إلى األمام  -عاشرًا

لبرنامج العادي للتعاون الفني ورشات عمل وطنية حول التعاون من الضروري أن ينّظم افي المستقبل،  -64
طرية للتعاون الفني ترّكز على االحتياجات المقّدرة واألولويات المتوقعة. ومن الضروري ضع خطط ُقولالفني 

تقديم خدمة أفضل للدول األعضاء في التصدي للتحديات التي كثيرًا ما لأيضًا تعزيز البعثات متعددة التخصصات 
 تكون متشابكة ومتعددة األبعاد.

تدريب وهيئات الفكر والمؤسسات الاستراتيجية مع مؤسسات إلسكوا أن تقيم تحالفات على اينبغي  -65
تعزيز اآلليات الفعالة لتنمية المهارات المستدامة، بما في ذلك برنامج زمالة يعود بالفائدة بغية  اإلقليمية األكاديمية

لإلسكوا االستفادة من الخبرات المتاحة تيح صانعي السياسات في المنطقة. ومن شأن هذه التحالفات أن تعلى 
 لضمان االستجابة السريعة لطلبات التعاون الفني الصادرة عن الدول األعضاء. 

وينبغي للجنة أيضًا تحسين الشراكات مع منظمات األمم المتحدة والجهات المعنية األخرى، ما يؤدي إلى  -66
حسين خدمات التعاون الفني من خالل استخدام إجراءات مزيد من البرامج المتكاملة. وتهدف اإلسكوا إلى تعديل وت

، ستعمل اإلسكوا على وضع 2019-2018مبتكرة في تنفيذها ألنشطة التعاون الفني. وخالل فترة السنتين طرق و
وستتيح الوطنية والوزارات المعنية.  االتصال ألمم المتحدة، وجهاتالفرق القطرية لمع نسيق طرية بالتخطط ُق

مع تعظيم مواردها في طلبات الدول بشكل أكثر تنظيمًا وكفاءة وفعالية لاتيجية لإلسكوا االستجابة السترهذه ا
 . الوقت نفسه
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 )*(األولالمرفق 

 2017-2016كل برنامج فرعي، في إطار ورشات عمل لبناء القدرات 

 التاريخ المكان المشاركات المشاركينعدد  ورشة العمل

 : اإلدارة المتكاملة للموارد الطبيعية من أجل التنمية المستدامة1البرنامج الفرعي 

م ُظورشة عمل تدريبية متقدمة بشأن استخدام ُن
المعلومات الجغرافية لوضع خرائط بالموارد المائية 

 ماناإلقليمية لسلطنة ُع
 مانُع 5 25

 21إلى  10من 

الثاني/يناير  كانون
2016 

ة السادسة لتنمية قدرات قليميورشة العمل التدريبية اإل
 مصر 10 30 المناخ تغيُّرالبلدان العربية في مجال المفاوضات حول 

 6إلى  3من 
 نيسان/أبريل

2016 

اجتماع المائدة المستديرة الوطنية لمناقشة البرنامج 
 مرافق الكهرباءالتدريبي لدعم بناء القدرات الوطنية في 

10 2 
لبنان/الجمهورية 
 العربية السورية

  حزيران/يونيو 9و 8
2016 

ة بشأن كفاءة الطاقة في أنظمة إقليميورشة عمل دون 
 إنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها

 األردن 10 30
 أيلول/سبتمبر 5و 4

2016 

ة السابعة لتنمية قدرات الدول قليميورشة العمل اإل
 المناخ تغيُّرالعربية في مفاوضات 

 المغرب 10 30
 29إلى  25من 

 2016 أيلول/سبتمبر

حلقة عمل تدريبية للخبراء حول إصالح قطاع الكهرباء 
 وإعادة هيكلته في الجمهورية العربية السورية

20 5 
الجمهورية 

 العربية السورية
 كانون 26و 25

 2017الثاني/يناير 

ة حول دور الوكاالت التنظيمية للمياه إقليميورشة عمل 
 في إدارة المياه بكفاءة

 البحرين 10 20
 30إلى  27من 

 2017 آذار/مارس

ة الثامنة لتنمية قدرات الدول قليميورشة العمل اإل
 المناخ تغيُّرالعربية في مفاوضات 

 لبنان 15 50
 13 إلى 10من 

 2017 نيسان/أبريل

تدريبية بشأن تحويل مؤسسات الكهرباء ورشة عمل 
العامة في الجمهورية العربية السورية إلى شركات 

 تجارية

25 10 
الجمهورية 

 العربية السورية
  نيسان/أبريل 26و 25

2017 

ورشة عمل تدريبية وطنية بشأن تحسين إدارة 
مؤسسات الكهرباء العامة في الجمهورية العربية 

 السورية

25 5 
الجمهورية 

 العربية السورية
  أيار/مايو 24و 23

2017 

ورشة عمل دون إقليمية حول اتفاقات شراء الطاقة على 
 نطاق واسع: التفاصيل، والعثرات، والبنود الحاسمة

 األردن 7 25
 األول/ تشرين 9و 8

 2017أكتوبر 

ة التاسعة لتنمية قدرات الدول قليميورشة العمل اإل
 المناخ تغيُّرالعربية في مفاوضات 

 مصر 11 30
 تشرين 12إلى  9من 

 2017األول/أكتوبر 

االجتماع االستشاري الوطني للخبراء حول األنظمة 
الوطنية لنقل التكنولوجيا مع دراسات حالة إفرادية في 

 الصناعات ذات الصلة بالغاز
 لبنان 10 35

 األول/ كانون 4
 2017ديسمبر 

     

 االجتماعيةالتنمية  2البرنامج الفرعي 

ة حول المنتدى العربي للتنمية إقليميورشة عمل 
 2016المستدامة لعام 

 األردن 7 40
 أيار/مايو  30و 29

2016 

ة حول فريق الخبراء العامل ما بين إقليميورشة عمل 
 الدورات المعني باإلعاقة في المنطقة العربية

 لبنان 10 45
 أيلول/ 21و 20

 2016 سبتمبر

ورشة عمل وطنية لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة 
 في فلسطين 2030لعام 

25 3 
 األردن/

 دولة فلسطين

 28إلى  26من 

الثاني/نوفمبر  تشرين
2016 

_____________ 

 ترجمة المرفق كما ورد من القسم المعني.  )*(
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 التاريخ المكان المشاركات المشاركينعدد  ورشة العمل

في السودان: ورشة عمل  2030تنفيذ خطة عام 
 للتوعية والمناصرة

 السودان 5 20
 19إلى  15من 

الثاني/يناير  كانون
2017 

ات في اإلنفاق العام على الحماية رورشة عمل حول الُّ
 االجتماعية في البلدان العربية؛

 لبنان 10 25
 ويولي/تموز 27و 26

2017 

ة حول دمج األشخاص إقليميورشة عمل تدريبية دون 
 ذوي االعاقة في سوق العمل

 لبنان 10 35
 كانون 6 إلى 4من 

 2017األول/ديسمبر 

     

 والتكامل االقتصادي: التنمية 3البرنامج الفرعي 

االجتماع اإلقليمي للمجموعة العربية في منظمة 
التجارة العالمية للنظر في مقررات نيروبي والمسائل 

 المتعلقة بالتنفيذ

 األردن 6 17
 24ى إل 22من 

 2016شباط/فبراير 

 البحرين 10 25 ورشة عمل وطنية حول المعاهدات الضريبية 
 31إلى  27من 

 2016 آذار/مارس

ورشة عمل وطنية لإلسكوا بشأن تصميم الطرق 
 لتعزيز السالمة على الطرق في لبنان

 لبنان 6 29
نيسان/أبريل  14و 13

2016 

ورشة عمل تدريبية إقليمية بشأن قياس الفقر المتعدد 
 األبعاد في المنطقة العربية

 األردن 13 30

تشرين  31 من
 3األول/أكتوبر إلى 

تشرين الثاني/نوفمبر 
2016 

ورشة عمل وطنية حول قواعد المنشأ في التجارة 
 العالمية: مفاهيم، تقنيات وتطبيقات للمنطقة العربية

 المغرب 10 30
 24إلى  22من 

 األول/ديسمبر كانون
2016 

ورشة عمل تدريبية إقليمية حول تطبيق نظام 
المعلومات الجغرافية لنظام النقل المتكامل في الدول 

 العربية 

 مصر 15 50
 كانون 22

 2017الثاني/يناير 

ورشة عمل وطنية بشأن القضايا المعاصرة في مجال 
 الضرائب الدولية

 مصر 5 25
 23إلى 20من 

 2017شباط/فبراير 

ورشة عمل وطنية حول دعم سياسة المنافسة واإلنجاز 
 في دولة فلسطين

 دولة فلسطين 3 20
 أيار/مايو 4و 3

2017 

االستراتيجي لقطاع حلقة عمل وطنية حول التخطيط 
 النقل المستدام في فلسطين

 دولة فلسطين 3 20
 25و 24

 2017نيسان/أبريل 

حلقة عمل وطنية حول المهارات التفاوضية بشأن 
 التعريفة الخارجية الموحدة للبنان

 لبنان 4 25
 تشرين 19و 18

 2017 األول/أكتوبر

     

 والتكامل اإلقليمي: التكنولوجيا من أجل التنمية 4البرنامج الفرعي 

ة بشأن المسح المتعلق بتقييم أثر إقليميورشة عمل 
المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت وتحسينه، واالجتماع 

الفني بشأن الثاني للفريق العامل المعني بالتعاون 
 مبادرة تطوير المنتدى العربي لحوكمة 

  2020اإلنترنت 

 مصر 10 30
 13إلى  11من 

  األول/أكتوبر تشرين
2016 

ورشة عمل وطنية حول منشور وملصق عن أكاديمية 
المبادئ األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 للمسؤولين الحكوميين في المنطقة العربية.  

 السودان 10 30
 22إلى  20من 

 الثاني/نوفمبر تشرين
2016 

 السودان 10 30 حلقة عمل بشأن االبتكار ونقل التكنولوجيا في السودان
 /الثاني تشرين 23

 2016 نوفمبر
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 التاريخ المكان المشاركات المشاركينعدد  ورشة العمل

ورشة العمل الوطنية الثانية بشأن إنشاء مكتب وطني 
 لنقل التكنولوجيا 

 موريتانيا 10 30
  20و 19

 األول/ديسمبر كانون
2016 

ورشة عمل حول نتائج أعمال الفريق العامل المعني 
بالتعاون الفني بشأن مبادرة تطوير المنتدى العربي 

  2020لحوكمة اإلنترنت 

 مصر 10 30
 22إلى  20من 

 األول/ديسمبر كانون
2016 

حلقة عمل تدريبية وطنية بشأن دمج التكنولوجيا في 
 التعليم العالي من أجل التنمية المستدامة

 المغرب 10 30
 كانون 22و 21

  األول/ديسمبر
2016 

ورشتا العمل الوطنيتان حول منشور وملصق عن 
أكاديمية المبادئ األساسية لتكنولوجيا المعلومات 

 واالتصاالت للمسؤولين الحكوميين في المنطقة العربية

 السودان 5 20
 28إلى  26من 

 2017 آذار/مارس

التكنولوجيا ورشة عمل وطنية بشأن تطوير حاضنات 
 في السودان

 السودان 5 20
 آذار/مارس 29

2017 

ورشة عمل وطنية حول وضع إطار لجودة الخدمات 
 اإللكترونية في السودان

 السودان 5 20
 آذار/مارس 30

2017 

استراتيجيات الحكومة  (1)ورشتا عمل وطنيتان بشأن 
مؤشرات الحكومة اإللكترونية القابلة  (2)لكترونية واإل

 للقياس
 موريتانيا 5 20

 14إلى  9من 
 2017نيسان/أبريل 

ورشة عمل دون إقليمية بشأن تعزيز االبتكار في 
 القطاع العام في البلدان العربية

 مصر 10 25
 تشرين 31و 30

 األول/أكتوبر
2017 

ورشة عمل وطنية حول التكنولوجيا لألشخاص ذوي 
 اإلعاقة

 المغرب 5 25
 30إلى  26من 

 األول/أكتوبر تشرين
2017 

ورشة عمل وطنية معنية بإنشاء مكاتب وطنية لنقل 
التكنولوجيا في السودان )اإلطار القانوني والهيكل 

 المقترح(
 السودان 5 25

 األول/ كانون 16
 2017 ديسمبر

ورشة عمل وطنية بشأن مرصد لتكنولوجيا المعلومات 
 السودانواالتصاالت في 

 السودان 5 20
 آذار/مارس 19و 18

2014 

 : اإلحصاءات لوضع السياسات المرتكزة على األدلة5البرنامج الفرعي 

ة حول التوريد واالستخدام إقليميورشة عمل تدريبية 
 في المنطقة العربية

 األردن 10 25
 8 إلى 3من 

 2016نيسان/أبريل 

ورشة عمل وطنية حول جداول المدخالت 
 والمخرجات

 دولة فلسطين 10 20
 20إلى  17من 

 2017نيسان/أبريل 

ورشة عمل استشارية وطنية حول استخدام التكنولوجيا 
 الجديدة في تعداد السكان والمساكن

 السودان 10 25
يونيو /حزيران 2و 1

2016 

 األردن 12 30 حول سجالت األعمال اإلحصائية  ةليميإقورشة عمل 
 29إلى  25من 

 2016أيلول/سبتمبر 

ة حول المبادئ والتوصيات لتطوير إقليميورشة عمل 
، للبلدان الناطقة 3-نظام اإلحصاءات الحيوية، التنقيح

 باللغة العربية

 عمان 10 30
 17 إلى 14من 

 الثاني/نوفمبر تشرين
2016 

االجتماع اإلقليمي بشأن قياس اإلعاقة والتحول في 
مجال اإلحصاءات لدعم خطة التنمية المستدامة لعام 

، والبرنامج العالمي لتعداد السكان والمساكن 2030
 2020لعام 

 مانُع 14 30
 14إلى  12من 

 األول/ كانون
 2016 ديسمبر

ة الثانية بشأن دورة تعدادات قليميورشة العمل اإل
  2010السكان والمساكن لعام 

 مصر 5 20
 كانون 23و 22

 2017 الثاني/يناير
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 التاريخ المكان المشاركات المشاركينعدد  ورشة العمل

ورشة عمل تدريبية وطنية حول األساليب والمصادر 
ة للناتج المحلي قليميالمستخدمة لتجميع التقديرات اإل
 اإلجمالي على مستوى اإلمارات

25 3 
اإلمارات العربية 

 المتحدة

 26إلى  22من 
 الثاني/يناير كانون
2017 

ورشة تدريب على الوظائف لموظفي مركز 
اإلحصاءات في رأس الخيمة حول "المؤشرات 

 ديمغرافية واالجتماعية"ال
20 3 

اإلمارات العربية 
 المتحدة

 فبراير/شباط 22من 
 آذار/مارس 2إلى 

2017 

الثالث للفريق العامل المعني  قليمياالجتماع اإل
 بمؤشرات التنمية المستدامة

 األردن 5 20
 15إلى  13من 

 2017 آذار/مارس

ة بشأن تحسين اإلحصاءات قليميورشة العمل اإل
المتعلقة باإلعاقة في سياق خطة التنمية المستدامة لعام 

 في البلدان العربية 2030

 المغرب 18 26
 20إلى  17من 

 2017نيسان/أبريل 

التدريب الوطني حول تجميع التوريد واالستخدام في 
 العراق

 العراق 3 15
 17إلى  14من 

 2017آب/أغسطس 

ورشة العمل الوطنية بشأن تعداد السكان والمساكن: 
 كيف تصّمم النظم الفدرالية تعداد السكان وتنّفذه

15 9 
اإلمارات العربية 

 المتحدة
 تشرين 17و 16

 2017 األول/أكتوبر

ورشة عمل وطنية حول مؤشرات أسعار المنتجين في 
 قطاع الصناعة

 ليبيا 4 4
 20إلى  18من 

 األول/ديسمبر كانون
2017 

 : النهوض بالمرأة6البرنامج الفرعي 

 1325ورشة عمل وطنية حول قرار مجلس األمن 
 بشأن المرأة والسالم واألمن

 أبو ظبي 10 30
أيار/مايو إلى  30من 

حزيران/يونيو  2
2016 

ة حول اعتماد خطة قليميورشة عمل لبناء القدرات اإل
بشأن المساواة بين الجنسين  2030التنمية لعام 

 واألهداف االنمائية المستدامة

 لبنان 15 30
 آب/ 18و 17

 2016أغسطس 

ورشة عمل تدريبية وطنية حول المساواة بين الجنسين 
المرأة كين وأهداف التنمية المستدامة واستراتيجيات تم

 والمشاركة السياسية

 موريتانيا 5 25
 23إلى  20من 

 2017آذار/مارس 

ورشة عمل وطنية لبناء القدرات في المجلس اللبناني 
 لبنان 5 20 للمرأة بشأن المشاركة السياسية والتمكين السياسي

شباط/فبراير   28من
آذار/مارس  3إلى 

2017 
ورشة عمل تدريبية لالستجابة لهدف التنمية المستدامة 

 في الجمهورية العربية السورية   5رقم 
20 5 

الجمهورية 
 العربية السورية

 آذار/مارس 28و 27

2017 

ورشة عمل لبناء القدرات في مجال تعزيز قدرات 
المرأة اليمنية وتشجيع المشاركة السياسية وأجندة 

 المرأة والسالم واألمن

 اليمن 5 20
 6إلى  4من 

 2017نيسان/أبريل 

ورشة العمل الثالثة ألعضاء اللجنة الفرعية حول 
بشأن المساواة بين  2030اعتماد خطة التنمية لعام 

 الجنسين واألهداف االنمائية المستدامة

 لبنان 10 20
 10إلى  8من 

 2017أيار/مايو 

بشأن تقدير تكلفة العنف  قليمياالجتماع االستشاري اإل
 ضد المرأة.

25 10 
 اإلسكندرية 

 مصر
 تشرين 25و 24

 2017األول/أكتوبر 

ورشة عمل تدريبية وطنية بشأن اآلليات الدولية 
للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة: بين 

النص والتطبيق القضائي. وقد استهدفت ورشة العمل 
 القضاء اللبناني

 لبنان 10 25
 /األول تشرين 13

 2017 أكتوبر

 دولة فلسطين 5 11 اجتماع فني لمناقشة تكاليف العنف في دولة فلسطين
 تشرين 21و 20

 الثاني/نوفمبر
2017 
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 التاريخ المكان المشاركات المشاركينعدد  ورشة العمل

ورشة عمل وطنية حول دور وسائل اإلعالم واألوساط 
م واألمن في األكاديمية في تنفيذ أجندة المرأة والسال

 لبنان

 لبنان 10 35
 تشرين 29و 28

 2017 الثاني/نوفمبر

     

 : تخفيف آثار النزاعات والتنمية7البرنامج الفرعي 

 ورشة عمل تمهيدية حول االنتعاش والمصالحة 
 في اليمن

 مصر 10 30
 تشرين 25و 24

الثاني/نوفمبر 
2016 

بشأن األشخاص المشردين داخليًا  ىورشة العمل األول
والالجئين في العراق ومتطلبات خطة التنمية 

  2030 المستدامة لعام
 العراق 6 30

 23إلى  21من 
 2017شباط/فبراير 

ورشة عمل وطنية حول أهداف التنمية المستدامة 
لموظفي دولة فلسطين: الشراكات من أجل تمكين دولة 

، 17فلسطين المستقبلية: هدف التنمية المستدامة رقم 
 بلدان الجنوب، والتعاون الثالثي والتعاون بين

 دولة فلسطين 12 25
 28و 27

 2017نيسان/أبريل 

التنمية  ورشة عمل وطنية حول توطين أهداف
 المستدامة والخدمات العامة الالمركزية في العراق

 العراق 10 35

 تشرين 9إلى  6من 
الثاني/نوفمبر 

2017 
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 الثانيالمرفق 

 2017-2016ضمن كل برنامج فرعي، حسب البلد ورشات عمل لبناء القدرات 

 البرنامج الفرعي الثاني  البرنامج الفرعي األول

 

 

 

 البرنامج الفرعي الرابع  الثالثالبرنامج الفرعي 

 

 

 

 البرنامج الفرعي الخامس
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 السابعالبرنامج الفرعي   البرنامج الفرعي السادس
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