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 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 التنفيذيةاللجنة 
 االجتماع السابع

 2020كانون األول/ديسمبر  21اجتماع افتراضي، 

 من جدول األعمال المؤقت 4البند 

 2020لعام التعاون الفني أنشطة 

 موجـز

لمحة عن أنشطة التعاون الفني التي نفذتها اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  وثيقةال ههذ مد   ق  ت  
من و البرنامج العادي للتعاون الفني وحساب األمم المتحدة للتنمية في إطار ،2020خالل عام  )اإلسكوا(

 .موارد من خارج الميزانية

ة الدول األعضاء،  نجازات في دعماإلأهم معلومات عن الوثيقة  وتتضمن  من األنشطة نماذج علىمركز 
تهدف إلى دعم اإلصالحات على مستوى  دراسات  نتج ت  بحثية  مؤسسةالثالث ك اإلسكوا مهامبين  ظهر الترابطت  

بين الدول توافق ال بناءل إقليمي ومنتدى  ، م المشورة الفنية لصانعي القرارخبرة يقد  وبيت  ،العامة السياسات
ط الوثيقة الضوء على الدعم الذي قدمته اإلسكوا وتسل    .معالجتهال ب  وس  تحديات من  حول ما تواجههاألعضاء 
توصيات الآلثار االقتصادية واالجتماعية إلى تقديم ل ، من تحليل  19-األعضاء بعد تفشي جائحة كوفيد إلى الدول

 في سياسات وتدابير االستجابة إلى وضع خطط وطنية للتعامل مع جوانب معي نة من الجائحة حسب الطلب.

 .هابشأن تطوير المقترحاتذة، وتقديم المنف   يالفنعلم بأنشطة التعاون الإلى أخذ  ةمدعو واللجنة
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 ةـمقدم

تنفيذ برنامج عمل اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي لأساسية أداة هو البرنامج العادي للتعاون الفني  -1
 اعتماد على اإلسكوا تحرصو .احتياجاتهالتلبية حسب طلب الدول األعضاء  األنشطةتيح تصميم ، ت  آسيا )اإلسكوا(

 األعضاء لتحسين الفعالية وزيادة األثر وتعزيز الشفافيةلدول إلى اتخطيط متكامل في الدعم الفني الذي تقد مه 
جهود تحقيق خطة التنمية المستدامة  أحد األدوات التي تدعم أيضا   يشك ل التعاون الفني في اإلسكواو .والمساءلة

المتخصصة التي تتناول مختلف أبعاد  تةبرامجها الفرعية الس فيوأهدافها. ويتقاطع عمل اإلسكوا،  2030لعام 
 التنمية المستدامة. التنمية في المنطقة العربية، مع معظم أهداف

ثالث فئات: خدمات استشارية لدعم البلدان  في عادة   خدمات التعاون الفني التي تقد مها اإلسكواتندرج و -2
وجوالت دراسية  ودورات تدريبية عمل اتالسياسات العامة؛ وورشصياغة أو تطوير أو تنفيذ تتعلق بفي قضايا 
تطوير مشاريع أكبر ل تكون نواة  ؛ ومشاريع ميدانية تجريبية في مجاالت تخصص اإلسكوا لبناء القدرات وزماالت
متعدد  هج  اتباع ن  إلى تسعى اإلسكوا لتعاون الفني،اوفي إطار جهات مانحة.  تؤمنهمن خارج الميزانية  بتمويل  

 .هاالخبرات المتنوعة فيبناء  على م الخدمات بشكل متكامل يتقدإلى ، أي التنفيذعلى النتائج في  يرك ز التخصصات
حساب األمم المتحدة والبرنامج العادي للتعاون الفني،  ثالثة رئيسية هي: مصادرالتعاون الفني من  ل أنشطة  مو  ت  و

البحثي وعملها  ةالثالثالمصادر هذه  تحقيق التكامل بينتهدف اإلسكوا إلى و، وموارد من خارج الميزانية. للتنمية
 ل من الميزانية العادية.المعياري الممو  

  2020خالل عام  مته اإلسكواالذي قدَّ  لدعم الفنيعن انماذج   -أوالا 
 إلى الدول األعضاء

ميدانية وتنفيذ ورشات العمل النشطة األر فيه االضطالع باستثنائي ا ، تعذ  ا  كان عام 2020ال شك أن عام  -3
. وبعد فترة وجيزة من بدء 19-بسبب جائحة كوفيد والقيام بالمهمات االستشارية إلى الدول األعضاءالحضورية 

في تقديم الخدمات الفنية  ل االستمرارب  انتشار الجائحة في البلدان العربية، درست فيها األمانة التنفيذية لإلسكوا س  
إلى اإلسكوا لت ، تحو  األنسب منها الختيارعد تيح التواصل عن ب  األدوات التي ت  خاللها بت وبناء القدرات وجر  

خدمات استشارية  2020 آذار/مارسشهر  دءا  منبذة المنف   التعاون الفني أنشطة وكانتتنفيذ األنشطة االفتراضية. 
 افتراضية.درات وأنشطة بناء ق  

في مجاالت رصد بل اإلسكوا، من ق   سريعا   من نوع جديد وعمال   شهد أيضا  طلبات   2020إال أن عام  -4
ضة للخطر على للتخفيف منها وحماية الفئات المعر  توصيات الاآلثار االقتصادية واالجتماعية للجائحة وتقديم 

، 2020ذار/مارس آمنذ شهر  عن هذا الموضوع ورقة سياساتية 15األمانة التنفيذية  وجه الخصوص. فقد أصدرت
النمذجة لتقدير األثر مجاالت منها: فني في التعاون لعضاء لاألدول المن  طلبات 10استخدمتها لتلبية أكثر من و

 ؛وتحديد تدابير الحماية المناسبة لفئات سكانية معي نة، كالنساء وكبار السن وذوي اإلعاقة ؛االقتصادي للجائحة
وقد استفادت الدول األعضاء من التوصيات . 19-مثل األمن الغذائي والفقر في ظل  كوفيد قطاعيةومواضيع 

دة في الدول تطابقا  يشير إلى المعتم  مقارنة بينها وبين التدابير المة في الورقات السياسية لإلسكوا، وأظهرت المقد  
باستجابة اإلسكوا لألزمة العالمية التي سببتها الجائحة في اجتماعات  اهذه االستفادة، فضال  عن التعبير عن الرض

 بل ممثلي الدول العربية.عديدة من ق  

https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA
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 في جهود دوليةلإلسكوا تقديم الدعم الفني المباشر عند الطلب، شاركت األمانة التنفيذية  وباإلضافة إلى -5
ع اإلجراءات التي اتخذتها مرصد األمم المتحدة لتتب   والتخفيف منها، مثل رصد آثار الجائحةفي  للتعاون الفني

حيث عملت اإلسكوا على تضمين الدول العربية  ،19-لدرء انتشار جائحة كوفيد لمعابر الحدوديةدول العالم على ا
 تتم المتحدةحساب التنمية لألمم من  لةجديدة ممو   عيرامش ثالثة كما شاركت اإلسكوا في إطالق .في المرصد

موارد لتقديم الدعم ال الحصول على المزيد منبهدف  ، وعملت اإلسكوا عليهاصياغتها للتصدي آلثار الجائحة
"المبادرة الدولية إلنعاش قطاع الشركات الصغرى والصغيرة  هي المشاريع الجديدةهذه والفني للدول العربية. 

 سكوا مع مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد(؛" التي تقودها اإل19-والمتوسطة الحجم ما بعد كوفيد
ربط النقل والتجارة في عصر األوبئة: حلول األمم المتحدة للنقل والتجارة بدون احتكاك، بسالسة " ومشروع

 صياغة هدفب المتحدة لألمم الخمس اإلقليمية واللجان األونكتاد بين إطالقه على التعاون تمقد و ،"وبشكل تعاوني
 تطبيقمن خالل  األوبئة انتشار درء ضمان مع الحدود عبر والتجارة النقل تدفق استمرار تتيح إجراءات وتنفيذ
م الحماية ظ  ، الذي ي عنى بتعزيز ن  ومشروع "تعزيز الحماية االجتماعية للتصدي للجائحة"؛ الرقمية الحلول

ضة النظامي والعاملين المهاجرين وغيرهم من الفئات المعر  االجتماعية من خالل تغطية العاملين في القطاع غير 
في الحماية االجتماعية، ال سيما قضية اقتصاد الرعاية، للخطر، وأخذ قضايا المساواة بين الجنسين في االعتبار 

 فقر. ضة للخطر الستهدافها في سياسات الحماية ومكافحة الوتحسين جمع البيانات وتحليلها لتحديد الفئات المعر  

 العالمي ىالمستو على قدتع   التي العمل وورشات الندوات من العديدفي التنفيذية  ت األمانةشاركوأخيرا ،  -6
المشورة الفنية لهيئات  خاللها وقد مت ،التنمية المستدامة على جائحةال تأثيراتفي  لتباحثلوالوطني  واإلقليمي

األكاديمية العربية للعلوم ، ووتحديدا  مجلس وزراء النقل العرب مختلفة، منها جامعة الدول العربيةإقليمية ووطنية 
المجلس األعلى للتخطيط و ،19-ة الوطنية التونسية للتصدي آلثار كوفيدئوالهي ،والتكنولوجيا والنقل البحري

طيد ، ومجلس شؤون األسرة في المملكة العربية السعودية. وخالل العام، قامت اإلسكوا بتووالتنمية في الكويت
عالقات التعاون مع هيئات أممية أخرى لتقديم دعم متكامل للدول األعضاء، ومنها منظمة الصحة العالمية، 

 التي تعمل معها اإلسكوا في دول مثل ليبيا والسودان ولبنان وغيرها.اليونيسف، وصندوق األمم المتحدة للسكان، و

المحوري في التصدي لألزمات.  الدولة مؤسساتالضوء بشكل مباشر على دور  19-جائحة كوفيدألقت و -7
في هذا الظرف، حاولت اإلسكوا دراسة التفاعل الحاصل بين تداعيات الجائحة المختلفة واستجابة المؤسسات، و

الدعم الفني الذي يمكن أن تقدمه في مجال اإلصالح المؤسسي من خالل وتحديدا  المؤسسات العامة، وبلورة 
 :مترابطينعدين أساسيين التركيز على ب  

 16بمشاركة ما ال يقل  عن عد دت اإلسكوا سلسلة من الندوات عن ب  ق  حيث ع   عد األول معرفي،الب   (أ)
والقطاع الخاص  ،برلمانات(الوزارات وكالمن المؤسسات العامة )مشاركون  هال  دولة من الدول األعضاء مث  

وإدارة األمم المتحدة للشؤون  لدول العربية،جامعة اومنها ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات إقليمية ودولية )
والمنظمة الدولية للهجرة،  ،يةعالمومنظمة الصحة ال ،البنك اإلسالمي للتنميةو، االقتصادية واالجتماعية

فهم التحديات بهدف  ،لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، إلخ.( التابعللدول العربية  اإلقليميوالمكتب  ،واليونسكو
 ،لمؤسسية وتحديد الفجوات ومكامن الضعف في منظومة الحوكمة العامة في استجابتها لتحديات الجائحةالهيكلية وا

هذه الندوات أظهرت قد أفضل. و رة إلعادة البناء بشكل  تعزيز قدرتها على االستجابة واستكشاف الحلول المبتك  و
مؤسسات القطاع وبين  هاالتعاون بينتعزيز الحاجة إلى تعزيز وتطوير دور المؤسسات العامة من جهة، وإلى 

 ؛من جهة ثانية لمواجهة األزمات الخاص والمجتمع المدني

https://wiki.unece.org/display/CTRBSBC/Observatory+on+Border+Crossings+Status+due+to+COVID-19+Home
https://wiki.unece.org/display/CTRBSBC/Observatory+on+Border+Crossings+Status+due+to+COVID-19+Home
https://wiki.unece.org/display/CTRBSBC/Observatory+on+Border+Crossings+Status+due+to+COVID-19+Home
https://wiki.unece.org/display/CTRBSBC/Observatory+on+Border+Crossings+Status+due+to+COVID-19+Home
https://www.un.org/development/desa/da/da-response-to-covid-19/
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مة في مجال إصالح منظومة الحوكمة يتعلق بالبرامج والتقنيات المستخد   ،عد الثاني تقنيالب  و (ب)
عة التحديات في االستجابة لطبي ابل اإلسكوا، والتي أظهرت مالءمتهوتعزيز فعالية المؤسسات العامة من ق  

اكتسبت هذه البرامج الكثير من خالل التغذية الراجعة من مخرجات وقد . 19-المؤسسية التي فرضتها أزمة كوفيد
 قدت مع الدول األعضاء خالل هذا العام.ع   التيوخالصات سلسلة الندوات والنقاشات 

، من الدول العربية ا مع عدد  سكواإلالتي تطبقها من ضمن هذه البرامج، ساعدت منهجية التقييم المؤسسي و -8
في تحديد مكامن الضعف والثغرات ضمن الهياكل المؤسساتية في االستجابة ألزمات وتحديات وأولويات محددة، 
وفي العمل مع الدول األعضاء على وضع البرامج المالئمة لخصائص كل دولة وتجاربها اإلدارية في سبيل 

مع  2020أيلول/سبتمبر  2عد في آخر ورشة عمل بهذا الصدد عن ب   وقد عقدت تعزيز فعالية المؤسسات العامة.
  .أعضاء فريق اإلدارة العامة للتخطيط الوظيفي وجدول التشكيالت في ديوان الموظفين العام في دولة فلسطين

لقاء إفي  عربي مشترك لكفاءات الكوادر العليا في القطاع العام إلطار وليألالنموذج ا كما ساهم إطالق  -9
أهمية إدارة الكفاءات الوظيفية داخل المؤسسات العامة وفي التركيز على تطوير برامج لرفع الكفاءات  الضوء على

المرتبطة بإدارة األزمات، واستخدام التكنولوجيا والرقمنة وإدارة البيانات، وبناء الشراكات على مختلف 
 المستويات.

كوادرَّموظفيَّالمؤسساتَّلبناءَّقدراتَّالتدريبيةََّّحزمالمنََّّاإلسكواَّمجموعة َّرتَّطو َّ، 2020خالل عام و -10

وتقييمَّاإلصالحاتَّالثغراتَّفيَّالسياساتَّاالجتماعيةَّفيَّرصدََّّالدولَّاألعضاءَّلدعمتحليليةَّالدواتَّاألوالعامةَّ

تكوين صانعي القرار من  ن  ك   م  ت   ،متعدد األبعادالالفقر  دليلل محاكاة   اإلسكوا أداة   فوضعت.َّذاتَّالصلةالتنمويةَّ
 .وجه النجاح أو القصور في الدفع بعجلة التنمية عبر الزمنألوفي بلد ما، وسريع للفقر والحرمان  دقيق   تصور  

حسب الجنس، أو المستوى التعليمي لرب األسرة، أو نسبة الثروة أو مستوى الدخل،  تيح األداة تحليل البياناتوت  
ومن ناحية  .من الدول العربية عدد  في  هاتطبيقل  مناقشاتتدور حاليا  . وفي البلد أو المناطق الجغرافية المختلفة

-تعزيز سياسات الحماية االجتماعية، خاصة في ظل جائحة كوفيدعلى عملت اإلسكوا مع الدول العربية  ،أخرى
دولة، ساعد على نقل المعرفة  170التي أعلنت عنها  التحفيزيةلتدابير لسياسات الحماية وا ا  مرصد وطورت ،19

 والتجارب بشأن االستجابة لألزمة إلى الدول األعضاء.

خفض نسب البطالة وإعادة دمج الشباب والشابات بهدف سكوا الدعم لوزارة العمل في لبنان مت اإلوقد   -11
لى وزارات مختصة أخرى إرة العمل إضافة وزا ، استفادت منهماحزمتين تدريبيتين متصم  ف، في سوق العمل

كوزارات التعليم واإلعالم والتكنولوجيا. ورك زت الحزمة التدريبة األولى على االقتصاد الرقمي ودوره في تحسين 
وتم التدريب على مدار  .فرص العمل إيجادوفرص التوظيف، فيما ركزت الحزمة الثانية على السياسات المالية 

ل 2020تشرين األول/أكتوبر  16إلى  14ومن  8و 7خمسة أيام في  أطلقتها ضخمة  بمبادرة   هذا الجهد. واست كم 
، وهي (Coursera)ومنصة كورسيرا  في لبنان بالشراكة مع وزارة العمل 2020في تشرين األول/أكتوبر اإلسكوا 
للمواطنين اللبنانيين  تدريبية فرصة 25,000 مت من خاللهاقد  و ،عدم عن ب  في العالم للتعل   اتالمنصمن أكبر 

في  دورة تدريبية 30,000 أكثر من ، وقد استفادوا منلى تطوير مهاراتهمإالعاطلين عن العمل أو الذين يسعون 
 .ثالثة أشهر في فترة مختلف التخصصات

ق السياسات العامة مع مبادئ العدالة االجتماعية واقتراح تقييم مدى تواف  ل أداة  أيضا  رت اإلسكوا طو  و -12
إعالن في  هاعنقد أعلنت الدول العربية باستخدام األسس التي كانت  ،التوافق هذا لتحقيقاإلصالحات الالزمة 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/common-arab-regional-job-competencies-framework-senior-public-servants-arabic.pdf
http://covdata.unescwa.org/RPT/RPTDSH1.aspx
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ministerial_sessions/resolutions/tusnis_declaration_2014_justice-a.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ministerial_sessions/resolutions/tusnis_declaration_2014_justice-a.pdf
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الذي اعتمدته في ختام الدورة الوزارية الثامنة والعشرين  ،تونس بشأن العدالة االجتماعية في المنطقة العربية
وقد تم اختبار هذه األداة على االستراتيجية الوطنية التونسية  .2014أيلول/سبتمبر  18لإلسكوا في تونس، في 

ت ت   تشاورية عمليةفئات الضعيفة من الشباب، وذلك بإلعادة إدماج ال  25و 24افتراضي في باجتماع وج 
وزارة بل من ق  لى فهم الثغرات الموجودة في السياسة القائمة والمصادقة على األداة إ تأد ،2020أيلول/سبتمبر 

 معحالي ا  بل وزارات أخرى. وتعمل اإلسكوا باعتمادها من ق   قد أوصت الوزارةو .في تونسالشؤون االجتماعية 
 في معالجة الثغرات التي تم تحديدها. تهاعلى تطوير خطة لمساعد الوزارة

اضطلعت إلى ما لديها من خبرات متراكمة في المجاالت الداعمة كاإلحصاءات والتكنولوجيا،  ا  استنادو -13
وعة من الدول منها األردن وتونس والكويت على طلب مجم ، بناء  مرصد لإلنفاق االجتماعي اإلسكوا بتطوير

من يجمع المرصد النواحي االجتماعية والنواحي االقتصادية و .2020ومصر، استكملت العمل عليه خالل عام 
أنه عبارة عن  هو ز هذا المرصدما يمي   واإلنفاق الحكومي على سبعة أبعاد اجتماعية حسب الفئات المستفيدة. 

رق القياس فيما بين جميع الجهات المعنية باإلنفاق االجتماعي إطار عملي يوحد المفاهيم والمعايير والتعاريف وط  
صد في وضع نماذج ريساهم الموأهداف التنمية المستدامة. بويربط مخرجاتها بالموازنة العامة للدولة وكذلك 

نفاق نفاق االجتماعي، ما يتيح للدولة اختيار نوع اإلن أنواع اإلسيناريوهات ألي نوع م طرحيمكن من خاللها 
 .مع محدودية المساحة المالية المتاحة سبانالذي يت

بقت عليها المعايير والتعريفات وط   للمرصد، االنتهاء من تجميع البيانات الالزمة تم  ، 2020في عام و -14
منصة إحصائية خاصة ببيانات المرصد.  تطلق اإلسكواسو .نشئت قاعدة بياناتأ  و ،والتصنيفات الدولية الالزمة

ن الدول من االستفادة من هذه تكمن أهمية هذه المرحلة في أن تطبيق المعايير اإلحصائية على البيانات سيمك   و
حصاءات مالية الحكومة إومن ربطها باإلحصاءات األخرى كالحسابات القومية و ،األرقام بشكل مباشر من ناحية

تكون التعاريف والمفاهيم لسكوا اإل جهدتونتائج المسوح األسرية وأهداف التنمية المستدامة من ناحية أخرى. وقد 
وعلى وجه الخصوص مفاهيم  ،ني على أساسها المرصد متوافقة مع المعايير والمفاهيم والتصنيفات الدوليةالتي ب  

 ة الحكومة.الحسابات القومية وإحصاءات مالي

وضعت اإلسكوا مجموعة مواد تدريبية لتعزيز قدرة المؤسسات على إدماج المساواة بين الجنسين في و -15
هذا الموضوع. وعملت اإلسكوا أيضا  على بناء حول  2019استكملت التدريبات التي بدأتها في عام عملها، و

المساواة بين الجنسين من خالل حزمتين تدريبيتين. قدرات الدول العربية على قيادة عملية التدقيق المؤسسي حول 
قت الحزمة األولى خالل ستة أسابيع عبر اإلنترنت تم تخصيصها الستكمال خمس وحدات تدريبية. وقد نتج وطب  

بل اإلسكوا ومنظمة العمل آليات وطنية للمرأة من ق   10عن هذا البرنامج التدريبي المكثف اعتماد ممثلين من 
 .س رين للتدقيق من منظور المساواة بين الجنسينالدولية كمي

مت اإلسكوا الدعم لوزارة الشؤون االجتماعية والطفولة واألسرة في موريتانيا من خالل وبعد ذلك، قد   -16
ن تم اعتمادهم في البرنامج التدريبي اإلقليمي. وتم  تنفيذ تدقيق االستعانة بثالث متدربات من األردن والمغرب مم 

على الرغم  ،حول المساواة بين الجنسينلوزارة المعنية خالل شهري آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر في اتشاركي 
د اختصاصاتها.  وتم االعتماد على نتائج التدقيق التشاركي إلعداد وتعد   400بر حجم الوزارة الذي يتعدى من ك  

 2020تشرين الثاني/نوفمبر  4ر إلى تشرين األول/أكتوب 26برنامج تدريبي متكامل لموظفي الوزارة في الفترة من 
 حول دمج منظور المساواة بين الجنسين في أعمال الوزارة واختصاصاتها المختلفة.

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ministerial_sessions/resolutions/tusnis_declaration_2014_justice-a.pdf
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ثار آلللمرأة للتصدي شؤون افي مجال المساواة بين الجنسين، ساعدت اإلسكوا اآلليات الوطنية لوأيضا   -17
 آخذة   الجائحةمن خالل تقديم حزمة من األوراق السياساتية تحلل آثار والفتاة على المرأة  19-السلبية لجائحة كوفيد

نيسان/أبريل  23في . ومن هذه الوثيقة( 4)الرجاء النظر إلى الفقرة  في االعتبار منظور المساواة بين الجنسين
لعرض  دورتها التاسعة اإلسكوا ضمن للجنة المرأة فيافتراضي ا  اجتماعا  استثنائيا   األمانة التنفيذية دتق  ع  ، 2020

 . هابينفي ما الدول ومشاركة التجارب الناجحة  ستجاباتالنتائج األولية ال

 ،برنامج األمان األسري في المملكة العربية السعوديةاإلسكوا  دعمت، 2020 نيسان/أبريلومنذ شهر  -18
، على شكل العنف في ظل الجائحةحماية المرأة من لالخدمات  تقديم بشأن شركاء من األمم المتحدة،بالتعاون مع 

يواء للنساء الناجيات من تحسين خدمات اإللالدعم للسودان  اإلسكوا قدمتكما  سلسلة من الحلقات التدريبية.
عملت في عدة دول من ضمنها العراق و. 2020آب/أغسطس  27إلى  25م بورشة عمل من ت  اخت  والذي ، العنف

وحزمة من  ا  وافي تحليال   مت، فقد  را  على بعض القطاعات األكثر تأث   تحليل آثار الجائحةعلى اليمن لبنان وو
التوصيات من خالل ست أوراق عمل للعراق واليمن للتخفيف من آثار الجائحة في مجاالت مشاركة المرأة 

وتمكين سين مع هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجناإلسكوا  وتعاونتاالقتصادية والسياسية والحماية االجتماعية. 
-في لبنان على تبيان أثر جائحة كوفيد "أبعاد"الدولية ومنظمة  "كير"وصندوق األمم المتحدة للسكان وهيئة المرأة 

 . البلدعلى واقع المساواة بين الجنسين في  2020آب/أغسطس  4في  بيروت مرفأوانفجار  19

المملكة العربية السعودية على و غربوالم لبنان ومصراألمانة التنفيذية مع  تعمل ،وفي اإلطار ذاته -19
سة استجابة الخدمات المتوفرة للعمل الرعائي )رعاية األطفال وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة( في ظل ادر

جمة مة للدول لتطوير استجابتها لمعالجة اآلثار السلبية النائوالتي ستسهم بتقديم التوصيات المال ،19-جائحة كوفيد
 قة لها على األعباء الواقعة على المرأة بشكل عام والمرأة العاملة بشكل خاص.راءات المراف  الجائحة واإلج من

والجمهورية العربية  من الدول العربية منها األردن لعدد   فنياإلسكوا الدعم ال مبالنسبة لكبار السن، تقد    -20
. كما تعاونت اإلسكوا لقضاياهمتطوير استراتيجيات وسياسات وخطط عمل شاملة على  ولبنان، والعراق السورية

ن العرب في حماية حقوق كبار السن يمع جامعة الدول العربية ومكتب األمم المتحدة للسكان لرفع قدرات البرلماني
 .  2020تشرين الثاني/نوفمبر  30قدت في ، خالل ورشة تدريبية افتراضية ع  وضمان مراعاة القوانين الحتياجاتهم

رضة لإلقصاء في جهود الفئات االجتماعية األكثر ع  وهم إحدى  ،ص ذوي اإلعاقةفيما يتعلق باألشخاأما  -21
للتدابير واإلجراءات  اضطلعت به مسح   بناء  على هم،سكوا عدة مبادرات لدعماإل أطلقتمواجهة األوبئة، فقد 

التوعوية التي  ، والموادعليهم 19-االحترازية التي اتخذتها الحكومات العربية للتصدي لتداعيات جائحة كوفيد
دت اإلسكوا بالتعاون مع جامعة ق  أعدتها لضمان سهولة وصول المعلومات إلى األشخاص ذوي اإلعاقة. ثم ع  

الدول العربية وبالتنسيق مع المبعوثة الخاصة لألمين العام لألمم المتحدة المعنية باإلعاقة وإمكانية الوصول 
لكبار المسؤولين في الدول العربية المعنيين بملف  2020نيو حزيران/يو 24افتراضيا  في اجتماعا  تشاوريا  

وتأثيرها على  19-اإلعاقة للتنسيق مع الشركاء والحكومات بشأن التصدي لتداعيات جائحة كوفيد ياألشخاص ذو
 األشخاص ذوي اإلعاقة، والتعرف إلى المبادرات الوطنية.

 خدمات استشارية لليبيا متقد  ف ،على طلبهابناء  سكوا جهود بعض الدول دعمت اإل في هذا اإلطار،و -22
 وعملت، في جهد غير مسبوق، علىألشخاص ذوي اإلعاقة، على ا 19-مواجهة تداعيات جائحة كوفيد بشأن
نمائي لألمم المتحدة منظمة الصحة العالمية والبرنامج اإلممثلين عن مجموعة عمل وطنية تضمنت  وتنسيق تشكيل
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، ووزارات الشؤون االجتماعية "نترناشيونالإهانديكاب "تحدة للسكان ومنظمة واليونيسف وصندوق األمم الم
المجموعة خطة عمل شاملة لكافة المحاور  وضعت. وفي ليبيا والصحة والتعليم والمركز الوطني لألمراض

ة في دت االسكوا بالتعاون مع وزارة االتصاالت والتقانق  وع  الصحية واالجتماعية والتعليمية بشكل تشاوري. 
كانون  29حول استخدام التكنولوجيا لألشخاص ذوي اإلعاقة في الجمهورية العربية السورية ورشة عمل 

دة. 2020الثاني/يناير   لعرض الممارسات المثلى في سياسات النفاذ الرقمي والتكنولوجيات المساع 

من آثار األزمة االقتصادية تعاونت اإلسكوا مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لدعم لبنان في التخفيف و -23
 هملى تزويدإوانفجار مرفأ بيروت على األشخاص ذوي اإلعاقة من خالل مبادرة تهدف  19-كوفيد جائحةو

نفجار االباالحتياجات الفورية الالزمة للحفاظ على صحتهم ورفاههم، وضمان إعادة بناء المناطق المتضررة من 
نة لألشخاص ذوي اإلعاقة إلى المؤسسات العامة والشوارع والمرافق الخاصة. مكانية وصول محس  إبطريقة توفر 

نت المبادرة إطارا   من العيادات  ا  مربع ا  متر 650 تجهيزو الكرنتينا - يالحكومبيروت إلعادة بناء مستشفى  وأم 
الدعم للحكومة اللبنانية  وتقدم اإلسكوا .دعم الفئات المهمشةلخدمات وال فق للعالج الطبيعيالكي يتم استخدامها كمر

لى برنامج للصحة النفسية. وبالتوازي، إباإلضافة  ،برنامج تدخل مبكر لألطفال ذوي اإلعاقة وعائالتهم لتصميم
 يتتعاون اإلسكوا مع صندوق األمم المتحدة للسكان لتقديم الدعم للبنان لوضع استراتيجية لدمج األشخاص ذو

 .البلدراهن في اإلعاقة مبنية على تحليل الوضع ال

  األشخاصالمتصلة بإدماج تقييم التشريعات الوطنية على من األردن ولبنان  وعملت اإلسكوا مع كل    -24
دت اجتماعين حول هذا الموضوع مع ممثلين عن البلدين، ق  ، وع  ومدى توافقها مع المعايير الدوليةذوي اإلعاقة 

إلى نتائج وواستنادا  إلى هذه التقييمات  ، على التوالي.2020تشرين األول/أكتوبر  10تشرين األول/أكتوبر و 8في 
ول دون اإلدماج، الحواجز التي تح  عن تجريها اإلسكوا والحكومات المعنية  عمالدراسات استقصائية ألصحاب األ

 .إدخال اإلصالحات الالزمةعلى العمل في القطاعين العام والخاص في البلدين مين على القي   ستساعد اإلسكوا 

طلب دعم  من  تلقت اإلسكوا ،بيروتومدينة مرفأ  الذي هز   بعد االنفجار الكارثيلبنان  وفي إطار دعم -25
رات التي االعتبار التغي  في تأخذ ومرفأ، لالنظر بالمخطط التوجيهي القائم ل تعيدإدارة مرفأ بيروت إلعداد دراسة 

لمنشآت والمستودعات ل مختلف   إعادة النظر بتموضع  النفجار وما تطرحه من إمكاني ة ل رض نتيجة  األحصلت على 
استراتيجية موحدة لتطوير قطاع  ضمن ،السعة والكفاءة والتنافسية للمرفأ تحسين  ل بهدف تقديم طرح   ،والتجهيزات

 النقل البحري في لبنان.

النظر في ، تتضمن إعادة للمرفأ الدراسة عددا  من المبادئ العامة لتطوير المخطط التوجيهي تموقد   -26
الدور المتزايد لتكنولوجيا المعلومات والحلول الرقمية في إدارة ب مع األخذمخطط إشغاالت المناطق المتضررة 

رقي ف لمكوث الحاويات، وتحسين حركة المرور الداخلية في المرفأ وربطه الط  المرافئ، وتخفيض الزمن المستهد  
ع للمرفأ باتجاه كل من العراق األنماط مع الظهير البري المتس   متعدد المدينة بيروت، والفرص المستقبلية للربط ب

 ومنطقة الخليج العربي.

 سكوااإلمت قد   واستمرارا  لجهودها في دعم الدول األعضاء في إطار التحول الرقمي، ،2020خالل عام  -27
ل و  التحالحكومة الرقمية و :ةمحاور ثالثضمن في مجال التكنولوجيا من أجل التنمية  خدمات فنية للدول األعضاء

وضمن المحور األول المعني بالحكومة الرقمية  التكنولوجيات الجديدة.و نقل التكنولوجيا واالبتكار؛و الرقمي؛
سكوا خدمة استشارية إلى وزارة االقتصاد الرقمي والريادة في اإل متد  ق ،على سبيل المثالل الرقمي، ووالتحو  
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ر الحكومة اإل لتحليل األداء الوطني األردن ل  متقد  ، و2020لكترونية في مؤشر تطو  مقترحات لتعزيز التحو 
اإلسكوا إطارا  قانونيا  للوزارة لتعزيز المشاركة  بلورتو. 2020 أكتوبر/تشرين األول في البلد خالل شهرالرقمي 

وني، ودعم اتخاذ القرار اإللكترونية بمراحلها الثالث: االطالع على المعلومات إلكترونيا ، والتشاور اإللكتر
األنظمة القانونية  إيجادسكوا مع الوزارة على . كما تعمل اإل2020إلكترونيا ، خالل شهر تشرين الثاني/نوفمبر 

تصورا   سكوااإل وضعتالمالئمة لتنفيذ قانون البيانات الشخصية ومن المتوقع إنجاز ذلك في نهاية العام الحالي. و
إلتاحة هذه  ، نزوال  عند رغبته،البرامج االجتماعية في صندوق المعونة الوطني في األردنرقمنة بعض ل متكامال  

 .2020في تشرين الثاني/نوفمبر 19-الخدمات لألفراد في ظل جائحة كوفيد

ل الرقمي واالستخدام المكثف للمنصات الرقمية، في ظل الجائحة وقبلها، محفوف ين بمخاطر  -28 ولما كان التحو 
براني لصالح هيئة اإلعالم واالتصاالت في يمراجعة مسودة السياسة الوطنية لألمن السباإلسكوا  قامتأمنية، 

، لضمان توافقها مع الممارسات المثلى الدولية واإلقليمية. وتعمل اإلسكوا حالي ا  في 2020العراق في تموز/يوليو 
 براني.ية سياسة األمن السالسياق ذاته مع المركز القومي للمعلومات في السودان لمراجعة مسود

سكوا تقديم الدعم الفني للدول األعضاء لتعزيز تواصل اإل، نقل التكنولوجيا واالبتكارأما في محور  -29
من الدعم الفني للهيئة العليا للبحث العلمي في الجمهورية العربية السورية  متقد  ف. ذات الصلة منظوماتها الوطنية

، 2020 فبراير/شباط الوطنية فيلمنظومة نقل التكنولوجيا ترحة واإلطار القانوني البنية المقإعداد تقرير عن خالل 
الجهات األكاديمية والبحثية  وممثالت ها ممثلوفيجرت مناقشة مسودة التقرير في ورشة وطنية شارك و

التقرير اإلجمالي لكافة األنشطة المتعلقة االسكوا  تأعد  و. 2020شباط/فبراير  12ع قدت في دمشق في  واالقتصادية
اإلسكوا  قامتكما . لهيئة العليا للبحث العلميبالتعاون مع ا 2020بمنظومة نقل التكنولوجيا في البلد في آذار/مارس 

عمال تكنولوجية بطلب  من معهد الكويت لألبحاث العلمية في شباط/فبراير أحول إنشاء حاضنة  ببلورة تصور  
حول البنية والنظام الداخلي للحاضنة البرمجية )نبتة( في مركز البرمجيات الوطني في السودان  كذلك، و2020

 . 2020في تموز/يوليو 

بمراجعة السياسة الوطنية  2020 أبريل/نيسانفي اإلسكوا قامت وفي محور التكنولوجيات الجديدة،  -30
حول الجاهزية الوطنية للبيانات الضخمة في تشرين األول/أكتوبر  دراسة تعد  وأ، فلسطين لدولة إلنترنت األشياء

لسياسة وطنية للحوسبة  ا  مشروعلسياسة وطنية للذكاء االصطناعي و ا  مشروعاإلسكوا  وضعت. كما 2020
 مشروع اإلسكوا وضعتبل مجلس الوزراء. كما من ق   األخيرة اعتماد وقد تم   ،السحابية الحكومية في األردن

سكوا ورشة عمل لبناء القدرات دت اإلق  ع  . و2020ية وطنية للذكاء االصطناعي للبنان في شباط/فبراير استراتيج
 27و 26سالسل الكتل بناء  على طلب وزارة المواصالت واالتصاالت في قطر يومي وتطبيقات في سياسات 
 .2020شباط/فبراير 

ا نيثا  ألنشطة التعاون الفني كمي تحليل  -ا

 للتعاون الفني من ميزانية البرنامج العاديلة مموَّ الستشارية االخدمات ال  -ألف

في إطار البرنامج العادي للتعاون  خدمة استشارية للدول األعضاء 82مت اإلسكوا قد  ، 2020في عام  -31
 :ينالتاليوالشكل في الجدول  نمبي  كما هو  الفني،
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 2020عام  فيمة إلى الدول األعضاء المقدَّ الخدمات االستشارية   -1الجدول 

 المجال  

 

 

 

 

 

 المستفيد

ر تغي  
المناخ 
واستدامة 
الموارد 
 الطبيعية

السكان والعدالة 
بين الجنسين 
والتنمية 
 الشاملة

االزدهار 
االقتصادي 
 المشترك

اإلحصاءات 
ومجتمع 
المعلومات 
 والتكنولوجيا

تنسيق 
العمل على 
خطة عام 

2030 
وأهداف 
التنمية 
 المستدامة

الحوكمة 
نعة والم  

من 
 النزاعات

وحدة 
االتصال 
 المجموع واإلعالم

 7    2 1 1 3 األردن

اإلمارات 
العربية 
 1      1  المتحدة

 3    3    البحرين

 4     1 3  تونس

الجمهورية 
العربية 
 2    1  1  السورية

 5    2  3  دولة فلسطين

 3    1  2  السودان

 3  1 1 1    العراق

 2     1 1  قطر

 4    2 1   1 الكويت

 11 1   3 2 5  لبنان

 4       4  ليبيا

 6     4 2  مصر

 2     1 1  المغرب

المملكة 
العربية 
 3    1  1 1 السعودية

 اليمن
 

2      2 

 15   1 1 5 6 2 خدمات إقليمية

جامعة الدول 
 5     4 1  العربية

 82 1 1 2 17 20 34 7 المجموع
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  لة من ميزانية البرنامج العادي للتعاون الفنيالمموَّ الخدمات االستشارية   -1الشكل 
 2020في عام  حسب البرامج الفرعية

 

 للتعاون الفني لة من ميزانية البرنامج العاديمموَّ الأنشطة بناء القدرات   -باء

 2الجدول ) من ميزانية البرنامج العادي للتعاون الفني بتمويلبناء القدرات نشاطا  ل 26مت اإلسكوا ظ  ن  -32
 (.3و 2والشكالن 

 2020عام  فيإلى الدول األعضاء  مةالمقدَّ أنشطة بناء القدرات   -2الجدول 

 المجال    
 
 

 المستفيد
ر المناخ واستدامة تغي  

 الموارد الطبيعية

السكان والعدالة 
بين الجنسين 
 والتنمية الشاملة

االزدهار 
االقتصادي 
 المشترك

اإلحصاءات 
ومجتمع 
المعلومات 
 والتكنولوجيا

الحوكمة 
نعة من والم  

 المجموع النزاعات

 2   2   األردن

 1  1    البحرين

 3   1 2  تونس

 5  3  2  الجمهورية العربية السورية

 1 1     دولة فلسطين

 1    1  السودان

 1  1    قطر

 2    2  الكويت

 6  1 1 3 1 لبنان

 1    1  المملكة العربية السعودية

 23 1 6 4 11 1 األنشطة الوطنية

األنشطة اإلقليمية ودون 
 اإلقليمية

1 2    3 

تغيّر المناخ واستدامة 
الموارد الطبيعية

9%

السكان والعدالة بين 
لةالجنسين والتنمية الشام

42%

االزدهار االقتصادي 
المشترك

24%

اإلحصاءات ومجتمع 
المعلومات والتكنولوجيا

21%

م تنسيق العمل على خطة عا
وأهداف التنمية 2030

المستدامة
2%

الحوكمة والمنعة من 
النزاعات

1%

وحدة االتصال واإلعالم
1%
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 المجال    
 
 

 المستفيد
ر المناخ واستدامة تغي  

 الموارد الطبيعية

السكان والعدالة 
بين الجنسين 
 والتنمية الشاملة

االزدهار 
االقتصادي 
 المشترك

اإلحصاءات 
ومجتمع 
المعلومات 
 والتكنولوجيا

الحوكمة 
نعة من والم  

 المجموع النزاعات

 26      المجموع

 2020حسب البرامج الفرعية في عام إلى الدول األعضاء  المقدَّمةأنشطة بناء القدرات   -2الشكل 

 

  لة من ميزانية البرنامج العادي للتعاون الفنيطة بناء القدرات المموَّ شتوزيع أن  -3الشكل 
 حسب المستويات: الوطني ودون اإلقليمي واإلقليمي 2020في عام 

 

األنشطة الوطنية
88%

اإلقليمية ودون األنشطة
اإلقليمية
12%
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 حساب األمم المتحدة للتنميةمن لة المموَّ  األنشطة  -جيم

، بما في ذلك إيفاد نشاط   100 أكثر من في إطار مشاريع حساب األمم المتحدة للتنمية ت اإلسكواز  ج  ن  أ   -33
 .أدل ة تدريبية دادعوإ رق الخبراءعمل لبناء القدرات واجتماعات ف   اتبعثات استشارية، وعقد ورش

 2020عام  فيحساب التنمية  من لةالمموَّ أنشطة اإلسكوا   -3 الجدول

 العدد 

 34 بعثات استشارية

 27 ورشات عمل تدريبية

 11 رق الخبراءاجتماعات ف  

 32 أدل ة تدريبية 

 104 المجموع

 خارج الميزانيةمن لة المموَّ  األنشطة  -دال

منها على أنشطة تعاون  ثالثة انطوى الميزانية، خارج منمشاريع  عد ة 2020اإلسكوا خالل عام  نفذت -34
  ،العربية المنطقة في المناخ رتغي   ظل   في والغذائي المائي األمن تعزيز إلىاألول  المشروع يهدففني. 
ا  اإلقليمية لتعزيز تطبيقات الطاقة المتجددة المبادرة " هوفأيضا  بالموارد الطبيعية،  المتعل ق ،الثاني المشروعأم 

قد أصدرت اإلسكوا في إطار هذين المشروعين و". في المناطق الريفية في المنطقة العربية سعةصغيرة ال
عقدت اجتماعات خبراء وأدل ة تدريبية، و مستدام بشكل   الموارد استخدام بشأنمن شأنها نقل المعرفة  مطبوعات

لثالث، الهادف إلى تعزيز القدرة على صنع السياسات اوورشات عمل تدريبية لبناء القدرات. وفي إطار المشروع 
الدولية، عقدت اإلسكوا  المحاكاة لسلسلة من المؤشراتفي المنطقة العربية من خالل رصد وتقييم األداء باستخدام 

لة من خارج الميزانية خالل عام فئحة أنشطة التعاون الال 4اجتماعي خبراء. ويبي ن الجدول   .2020ني الممو 

 2020عام  في خارج الميزانية من لةالمموَّ أنشطة اإلسكوا   -4 الجدول

 العدد 

 17 ورشات عمل تدريبية

 11 رق الخبراءاجتماعات ف  

 2 أدل ة تدريبية

 7 مطبوعات 

 37 المجموع

----- 
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