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 زـموج
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 ةـمقدم

آسيا )اإلسكوا( في دورتها الوزارية الثامنة  يللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرباتخذت اللجنة الوزارية  -1
  تهالجن القاضي بتحويل 320القرار  ،2014أيلول/سبتمبر  18إلى  15قدت في تونس من التي ع   ،والعشرين

ر االتصال المباشر بين األمانة التنفيذية لإلسكوا والدول األعضاء بشأن القضايا يس   ت  ، إلى لجنة تنفيذية الفنية
رفع قراراتها مباشرة إلى المجلس االقتصادي تأن  يمكنو، في المنطقة العربيةواالقتصادية واالجتماعية اإلنمائية 

 .لب األمر ذلكإذا ما تط   تحدةواالجتماعي لألمم الم

البنود وناقشت . 2020 كانون األول/ديسمبر 21في  ،عبر اإلنترنت بعساالقدت اللجنة التنفيذية اجتماعها ع   -2
فنظرت في مستوى تنفيذ القرارات  ،الم ختصر بحكم الصيغة االفتراضية لالجتماع ،المدرجة على جدول أعمالها

ان، اإلسكوا ف الصادرة عنوالتوصيات   ،(2019 كانون األول/ديسمبر 22و 21ي دورتها االستثنائية السادسة )عم 
حة لإلسكوا لعام الخطة البرنامجية المقتر  و ،2020وأنشطة التعاون الفني التي نفذتها األمانة التنفيذية في عام 

2022. 

 ع البحث والمناقشة.مواضي أهم التوصيات التي خل صت إليها اللجنة، باإلضافة إلىعرض هذا التقرير وي   -3

 بعساالالتوصيات الصادرة عن اللجنة التنفيذية في اجتماعها  -أوالا 

درجة على جدول المواضيع الم   بشأن التالية التوصيات اعتمدت اللجنة التنفيذية ،بعالسا هاجتماعافي ختام  -4
 .األعمال

 هة إلى الدول األعضاءالتوصيات الُموج   -ألف

 التوصيات التالية إلى الدول األعضاء في اإلسكوا: هت اللجنة التنفيذيةج  و   -5

في  في تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنةلإلسكوا األمانة التنفيذية  التي بذلتهاد والترحيب بالجه )أ(
ان في  ةدورتها االستثنائي النشاطات ب التنويه، مع 2019كانون األول/ديسمبر  22و 21السادسة، المنعقدة في عم 

على البلدان العربية، وبالتوصيات التي  19-عت بها لتقييم األثر االقتصادي واالجتماعي لجائحة كوفيدالتي اضطل
قد متها إلى دول المنطقة بشأن التعامل مع تداعياتها، وبأدوات دعم الحماية االجتماعية التي وضعتها في هذا 

 ؛جابةً لألزمة الصحية العالميةاإلطار، وبالمرونة التي أبدتها في قدرتها على تعديل أنشطتها است

، عمالً بتوصية اللجنة التنفيذية في اجتماعها صندوق اإلسكوا لدعم فلسطينالترحيب بإنشاء  )ب(
الشعب  ، والهادف إلى تعزيز قدرة2019حزيران/يونيو  16و 15في  السادس، المنعقد بمراكش، المملكة المغربية،
 عوةدونيل حقوقهم غير القابلة للتصرف، دعم سعيهم إلى لمستدامة، والفلسطيني ومؤسساته على تحقيق التنمية ا

 إلى المشاركة في هذا الجهد؛ تمويل الصندوق الجهات القادرة على

ين ر  الدولية لتقديم الدعم الفني للمباد   ةين بالتعاون مع الغرفة التجارير  الترحيب بإنشاء مركز المباد   )ج(
 لتحول الرقمي؛ نحو اوالمتوسطة  لمشروعات الصغيرةالعرب والمساندة في تطوير قطاع ا

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ministerial_sessions/resolutions/320.pdf
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مما يتيحه المركز العربي لسياسات تغيُّر المناخ والمركز اإلقليمي للمعرفة التابع مواصلة االستفادة  )د(
من جهود األمانة التنفيذية في من تحليالت ونتائج وتوصيات وخدمات في مجال تغيُّر المناخ، و "ريكار"لمبادرة 
 ل العربية في مجال تمويل العمل المناخي، وتعزيز التعاون اإلقليمي في هذا المجال؛دعم الدو

قد م إلى الدول األعضاء، اإلشادة  (ه) بما نف ذته األمانة التنفيذية من أنشطة في إطار التعاون الفني الم 
ل ونشر المعرفة وبما طورته من أدوات واستراتيجيات وبرامج، وبالجهود التي تضطلع بها لتعزيز التواص

ا تنتجه من بأساليب تعظ    مطبوعات ولقياس السياسات العامة وأدوات تفاعلية لكترونية إمنصات م االستفادة مم 
  وبيانات وتوصيات؛ تيةاسياس أوراقو تفاعلية

 التأكيد على أهمية مواصلة اعتماد مقاربة التكامل وتفادي االزدواجية والفعالية في إدارة الميزانية، )و(
 الميزانية العادية لإلسكوا؛عدم االنتقاص من وعلى أهمية 

ألمانة لتطوير الهيكلية الداخلية لإلسكوا ودعم  2022حة لعام اعتماد الخطة البرنامجية المقتر   )ز(
وجيات التكنولاالبتكار و االستفادة منم عظ   ، وياإلدارية اإلجراءاتر يس   ، وي  تهوكفاء ة عملهارفع فعاليبما ي التنفيذية
 .الجديدة

 لإلسكوا هة إلى األمانة التنفيذيةوج  التوصيات المُ  -باء

 :التوصيات التالية لإلسكوا هت اللجنة التنفيذية إلى األمانة التنفيذيةج  و   -6

على البلدان العربية،  19-مواصلة العمل على رصد األثر االقتصادي واالجتماعي لجائحة كوفيد )أ(
ئت لهذا الغرض، وتعزيز قدرات الدول األعضاء في وعلى تحديث البيانات المت احة على المنصات التي أ نش 

التعامل مع أثر الجائحة، واعتماد المرونة في تصميم المشاريع لتتناسب مع التطورات االجتماعية واالقتصادية 
 ؛2021في المنطقة في عام 

طر تمويل التنمية في البلدان أ   ألهداف التنمية المستدامة بما في ذلكتطوير المنصة المخصصة  )ب(
والمنطقة العربية، وإتاحتها للدول األعضاء لتعظيم االستفادة من الجهود التي تبذلها األمانة التنفيذية في هذا الملف 
الحاسم لتحقيق التنمية المستدامة، ودعم الدول األعضاء في إنشاء وتطوير منصات وطنية مخصصة لمتابعة 

 هداف التنمية المستدامة؛ أ في تحقيق نجازاتاإل

ر المناخ على الموارد المائية تعزيز العمل على إنتاج المعرفة والبيانات والتحليالت بشأن أثر تغيُّ  )ج(
ل العيش في البلدان العربية، واالسترشاد بها القتراح التوصيات والبرامج والسياسات المناسبة ب  واألمن الغذائي وس  

صلة العمل على مبادرة التخفيف من عبء ار على المستويين اإلقليمي والوطني، وموف والتخفيف من األثللتكيُّ 
 ؛2020الديون في مقابل تمويل العمل المناخي التي أطلقتها اإلسكوا في كانون األول/ديسمبر 

ض فئات سكانية تعزيز ن ظ م الحماية االجتماعية في ظل  تفاقم البطالة والفقر وتعرُّ لتكثيف الجهود  )د(
، ال سيما 19-إلى المزيد من المخاطر بسبب جائحة كوفيدكالنساء والشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن 

سس المساواة والعدالة من خالل العمل على أدوات مكافحة الفقر ورصد اإلنفاق االجتماعي وتقييم السياسات على أ  
 لبرامج المناسبة؛رتها اإلسكوا، وغيرها من األدوات وااالجتماعية التي طو  
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مواصلة بناء العالقات والتشبيك مع المؤسسات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص للنهوض  (ه)
بقطاع األعمال الصغيرة ليكون أكثر مرونة لمواجهة الصدمات واألزمات ولخلق فرص عمل الئق للشباب 

 العربي؛ 

السياسات والممارسات اإلسرائيلية  أنبشالرصد والتحليل بهدف نشر الوعي  االستمرار في أنشطة )و(
، خاصة والشعب العربي السوري في الجوالن المحتل   وتداعياتها المباشرة والطويلة األمد على الشعب الفلسطيني

 ؛تلك السياسات التي تهدف إلى توطيد سيطرة إسرائيل على األرض الفلسطينية وإبقاء االقتصاد الفلسطيني تابعاً لها

هداف أالمساهمة لتحقيق الموارد لصندوق اإلسكوا لدعم فلسطين، واستخدامها في  مواصلة حشد )ز(
فك و 2030 خطة التنمية المستدامة لعامطار إر تنموي لدعم االقتصاد الفلسطيني في اطإالتنمية المستدامة ووضع 

 ؛القتصاد اإلسرائيليلته تبعي

عمليات تحضير االستعراضات الوطنية  قدراتها فيوتطوير تكثيف الجهود لدعم الدول األعضاء  )ح(
 الطوعية التشاركية مع أصحاب المصلحة، وفي متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة؛

 قدراتها المؤسسية في مواجهة المخاطر واألزمات.وتطوير تكثيف الجهود لدعم الدول األعضاء  )ط(

ا   والمناقشة البحثمواضيع  -ثانيا

 لجنة في دورتها االستثنائية السادسةرة عن التنفيذ التوصيات الصاد -ألف
 من جدول األعمال( 3)البند 

في  ذي أحرزته، التقدم الE/ESCWA/EC.7/2020/2، استناداً إلى الوثيقة ممثل األمانة التنفيذية عرض -7
ان)دورتها االستثنائية السادسة في  اإلسكوا الصادرة عنوالقرارات لتوصيات اتنفيذ  كانون  22-21، عم 

المؤرخ  2020/20لقرار ااعتماد المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة  إلى أشارو. (2019األول/ديسمبر 
 14المؤرخ  2021/3على انضمام الجزائر والصومال لعضوية اإلسكوا، والقرار  للموافقة 2020تموز/يوليو  22

  (6-دإ) 335لتأييد الرؤية االستراتيجية الجديدة لإلسكوا، بناًء على قراري اإلسكوا  2020بر أيلول/سبتم
 .اللذين اعتمدتهما في ختام دورتها االستثنائية السادسة (6-)دإ 336و

األنشطة التي اضطلعت بها بناًء على التوصيات الصادرة عن الدورة واستعرض ممثل األمانة التنفيذية  -8
مواجهة آثار هداف منها وأل ،اإلسكواأشار إلى أن ضوع تمويل التنمية، االستثنائية السادسة لإلسكوا. ففي مو

استخدمتها لتقديم التوصيات بشأن ورقة سياساتية  15على هذا الملف الحاسم، قامت بإعداد  19-جائحة كوفيد
ادية اقتص . وتناولت األوراق قطاعاتالتخفيف من آثار الجائحة على قدرة الدول على تمويل التعافي المستدام

، فضالً عن القطاعات واالستثمار األجنبي المباشروأسواق رأس المال لمصارف مثل التجارة وا ذات الصلة
على تحليل األطر الوطنية لتمويل  كما عملت اإلسكوا .نية التي يجب أن يستهدفها التمويلااالجتماعية والفئات السك

بهذا  إلتاحة تقارير وطنية وتوصيات منصة إلكترونيةالتنمية في مجموعة من الدول األعضاء، وعلى تطوير 
اجتماعين لفريق العمل المعني بالحماية  قدتع   اإلسكواقال إن الشأن. أما في موضوع الحماية االجتماعية، ف

ر الجائحة على الفئات األكثر عرضةً للخطر، للنظر في التدابير التي اتخذتها الدول للتخفيف من آثااالجتماعية 
على مكافحة الفقر  هاوالستعراض أداة قيد التطوير هدفها احتساب الفقر المتعدد األبعاد في البلدان العربية لدعم

 خالل العام، تطويرها اإلسكوااستكملت  أشار أيضاً إلى أداة أخرىكثر حاجة إلى الدعم. وواستهداف الفئات األ

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/tnfydh_ltwsyt_lsdr_n_lljn_fy_dwrth_lstthnyy_lsds.pdf
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/RES/2020/20&Lang=A
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/RES/2021/3&Lang=A
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ministerial_sessions/resolutions/res-335-ar.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ministerial_sessions/resolutions/res-336-ar.pdf
http://arabsdggateway.unescwa.org/
http://arabsdggateway.unescwa.org/
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"إعالن تونس بشأن لتقييم السياسات من حيث استجابتها لمبادئ العدالة االجتماعية، مبنية على أسس  أداة   وهي
 .العدالة االجتماعية في المنطقة العربية"

دعم اإلسكوا لدولة فلسطين، أشار ممث ل األمانة التنفيذية إلى مذكرة األمين المتصلة بوفي إطار التوصيات  -9
لالحتالل  واالجتماعية االقتصاديةبشأن االنعكاسات  ،كل  عامك ،2020في عام  اإلسكوا أعدتهاالعام التي 
، الشرقيةالقدس  فيهاالمحتلة، بما  الفلسطينيةفي األرض  الفلسطينيللشعب  معيشيةعلى األحوال ال اإلسرائيلي

على المجلس االقتصادي واالجتماعي والجمعية  عرضتها، والتي وللسكان العرب في الجوالن السوري المحتل
، تنفيذاً في اإلسكوا صندوق لدعم فلسطينأشار إلى إنشاء و. ، كما جرت العادةبشأنها ينقرار اعتمداللذين امة العا

مبلغٍ قدره ب الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي فيهلتوصية سابقة للجنة التنفيذية، وإلى مساهمة 
بشأن فك تبعية االقتصاد الفلسطيني لالقتصاد نشطة، منها دراسة األ بعض ليمودوالر أمريكي لت 350,000

اضطلعت بها اإلسكوا في قد اإلسرائيلي. وذكر ممثل األمانة التنفيذية أيضاً عدداً من أنشطة الدعم لدولة فلسطين 
 منها لصالح وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، وديوان الموظفين العام، ووزارة شؤون المرأة، 2020عام 

 جديدةالشراكات أشار إلى الالعمل المناخي،  بشأنستجابة للتوصية باال فيما يتعل ق. وت اختصاصاتهافي مجاال
كالبنك الدولي وأمانة اتفاقية األمم  مع هيئات إقليمية ودوليةالقائمة الشراكات إلى تعميق و التي أنشأتها اإلسكوا

 . واستفادت اإلسكوا من هذه الشراكاتر المناخف مع تغيُّ يُّ والمركز العالمي للتك ر المناخالمتحدة اإلطارية بشأن تغيُّ 
ر المناخ وإدارة المياه والطاقة بشكل يضمن استدامة الموارد، ولنشر المعلومات والبيانات لتناول قضايا تغيُّ 

مركز ال في هذا اإلطار إلى أنشطة بناء القدرات التي يضطلع بهاالضوء ممثل األمانة التنفيذية  طسل  و والتقارير.
على التفاوض على الساحة ، ال سيما تدريب المفاوضين العرب اإلسكواوالتي تديره  ر المناخلسياسات تغيُّ  العربي
ر المناخ ونقل المعرفة بين الجيل السابق والجيل الجديد من المفاوضين. كما يعمل المركز في قضايا تغيُّ  الدولية

العلمية الالزمة. وعرض ممثل األمانة التنفيذية  والنماذجيانات على تزويد المفاوضين وصانعي السياسات بالب
مناخية لتحقيق التنمية المستدامة، تهدف إلى أنشطة تمويل الديون ب مبادلةاإلسكوا لحديثة أطلقتها أيضاً لمبادرة 
 ر المناخ.آثار تغيُّ  ،والتخفيف من ،ف معز المالي لتمويل أنشطة التكيُّ توسيع الحي  

ط ممثل األمانة التنفيذية الضوء على د تطوير المنظومة اإللكترونية الداخلية لإلسكوا، فسل  أما على صعي -10
تسهيل النفاذ إلى المعلومات والبيانات، كة، عملية التطوير المستمر  مضي قدماً في المبادئ التي ارتكزت عليها لل

ذكية، البحث المين، واستخدام محركات خد  وضمان مصداقية المصادر، وإتاحة إمكانية التفاعل مع ما ي نشر للمست
ً ع  وق   ث  حد  ي   ،فع ال بشكلٍ م تنقلها إلى المستخد   بقصص ٍ البياناتوتجسيد النتائج و وحتى أوائل فعلى سبيل المثال،  .ا
على  19-من التنزيالت لألوراق التي أعدتها بشأن أثر كوفيدعدداً  قد رصدت اإلسكوا، كانت 2020أيلول/سبتمبر 

الفيديوهات  قد شاهدوا مونالمستخد   كان، ومرة 13,250ن ع قة العربية من على موقعها اإللكتروني يزيدالمنط
ة في وسائل اإلعالم  1,280أكثر من  قد ذ كرت وراقكانت األمرة، و 1,290,000بة لها أكثر من المصاح   مر 

وهي في صدد  لبياناتل تهابوابت على تحديث إلى أن اإلسكوا عمل ممثل األمانة التنفيذية وأشار العربية والعالمية.
التي استهدفتها  تحديث موقعها اإللكتروني. وبالنسية للمنظومة اإللكترونية الداخلية لمتابعة طلبات التعاون الفني

إلخطار التلقائي عند ا ائلخلت عليها وسعملية تحديثها، وقد أد كذلكتواصل  األمانة التنفيذيةقال إن ، فالتوصية
 ومكتب الفني للتعاون الدولة في االتصال جهة إلخطار تستخدمهاتسجيل طلب تعاون فني وارد من دولة ما، 

ما يضمن مشاركة المعلومات مع القي مين على متابعة أنشطة اإلسكوا للتعاون  ،الطلب بتلقي طريالق   ةالمتحد األمم
، وتعزيز طريضاء وتفادي االزدواجية في العمل على نفس المجال مع فريق األمم المتحدة الق  الفني في الدول األع

 بين جميع الجهات المعنية. التنسيق

تعزيز التكامل في تمويل أنشطة شأن وأنهى ممثل األمانة التنفيذية عرضه بالتطرق إلى توصية اللجنة ب -11
التنموي  نعديلب  ل خاصةو، عامةً ألمم المتحدة ل المتاحةموارد ال التي قل صتاألزمة العالمية ب مذكراً  ،اإلسكوا

https://www.unescwa.org/ar/about-escwa/governing-and-advisory-bodies/ministerial-sessions/resolution/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/about-escwa/governing-and-advisory-bodies/ministerial-sessions/resolution/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/about-escwa/governing-and-advisory-bodies/ministerial-sessions/resolution/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://data.unescwa.org/
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 هي جديدة لألنشطة مقاربةً  أشار إلى أن األمانة التنفيذية اعتمدت، للتعامل مع هذا الواقع،واإلقليمي من عملها. و
أفضل مع ضمان المتاحة ه باستخدام الموارد تنفيذ   يتم  ف ،حددةزمنية م   مهلةً  لكل نشاطٍ  نعي   ت  التي  ،مقاربة المشاريع

ً اقال إن في تحقيق الفعالية في اإلنفاق. ومقاربة المشاريع ساهمت  قدممكنة. و جودةٍ   ألمانة التنفيذية طورت أيضا
ً  2020خالل عام  بل إلى هيئات أخرى تابعة لألمم المتحدة  ،الخدمات اإلدارية واللوجستية وقدمتها ليس فقط داخلي ا

رة وضاعفت مبتك   موارد من خارج الميزانية بطريقةٍ اإلضافي  الجهدهذا أت من خالل عاملة في المنطقة، فعب  و
وقد اختيرت اإلسكوا مؤخراً المركز اإلقليمي للدعم اإلداري واللوجستي  .تقريباً موارد الميزانية المتاحة لألنشطة

 ودة خدماتها وكفاءتها.على جما يشهد ، لمنظومة الممثلين المقيمين لألمم المتحدة في البلدان العربية

شكر ممثل المغرب األمانة التنفيذية على جهودها في تنفيذ توصيات اللجنة التنفيذية  ،وفي معرض النقاش -12
، التي طالت تداعياتها جميع جوانب الحياة في جميع بلدان العالم، 19-وسائر األنشطة بالرغم من جائحة كوفيد

ه بعمل اإلسكوا على رصد التداعيات منفردةً لة على مواجهتها وفاقمت الفقر والبطالة، وفاقت قدرة أي دو . ونو 
االقتصادية واالجتماعية للجائحة على البلدان العربية، وبإصرارها على تعزيز التعاون اإلقليمي للتخفيف من 

االقتصاد وسالمة  لضمان سالمة المواطنين . واستعرض التدابير الوقائية التي اتخذها المغربفي توصياتها آثارها
كما أقام المغرب جسراً جوي اً نحو أكثر  .لخطة التعافي مليار دوالر أمريكي 1.5 نمأكثر ومنها تخصيص في آن، 

دولة أفريقية لنقل المساعدات الطبية، في مبادرةٍ لدفع التعاون بين بلدان الجنوب. وتمنى أن تشكل اللجنة  20من 
أما ممث ل الصومال، فأعرب عن  المطروحة. جسيمةللتحديات ال جماعيةالتنفيذية منصة الستكشاف الحلول ال

ة في اجتماع لجنتها التنفيذية، الذي هو مناسبة إلعادة  بلدهسرور  باالنضمام إلى اإلسكوا والمشاركة ألول مر 
ود قضايا عابرة للحدالتأكيد على أهمية التعاون الدولي واإلقليمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتصدي ل

ال سيما في على مسار التنمية واألمن في السنوات األخيرة،  الصومال. وأشار إلى جهود والجائحة ر المناختغيُّ ك
أعرب ممثل الجزائر أيضاً والتي من شأن االنضمام إلى اإلسكوا أن يعززها. مكافحة الفقر وتقديم التعليم الجيد، و

ة في اجتماع الل انضمام الجزائر رسمي اً إلى عضوية  دجنة التنفيذية لإلسكوا بععن سعادته بتمثيل بلده ألول مر 
وجدد التزام بالده بالمشاركة البناءة والفعالة في فعاليات اإلسكوا وأنشطتها لتعزيز ، 2020في تموز/يوليو  للجنةا

 التعاون اإلقليمي في مختلف مجاالت التنمية.

ة التي يواجهها بلدها، منها ما اتصل بالجائحة وسلطت ممثلة لبنان الضوء على التحديات غير المسبوق -13
. وأشارت إلى جهود الحكومة في التصديالتي أربكت العالم بأسره، ومنها  من خالل  آلثار الجائحة ما هو محلي 

تجتمع دورياً وتبني شراكات مع المنظمات الدولية العاملة في لبنان، وفي مقدمتها  طرافتشكيل لجنة متعددة األ
أثنت على جهود اإلسكوا في الدراسات التي أعدتها خالل العام، والتي ساهمت في نقل المعلومات واإلسكوا. 

 على دعمها بعد انفجارواإلسكوا الموثوقة وإعداد السياسات المناسبة للتعافي. ثم شكرت الدول العربية 
ً  2020آب/أغسطس  4 دولة فلسطين جهود بلده ممثل واستعرض . الذي هز  المرفأ والعاصمة وخلف دماراً جسيما

في تنفيذ التوصيات التي وجهتها اللجنة في اجتماعها االستثنائي السادس إلى الدول األعضاء، منها التواصل مع 
؛ البعثات الدائمة للدول لدى مقر األمم المتحدة في نيويورك لدعم إصالح اإلسكوا وقد نفذت فلسطين هذه التوصية

لجان الحكومية في ما يخص أنشطة التعاون الفني مع اإلسكوا، وقد تواصل ممثل وتعزيز التكامل في عمل سائر ال
لضمان التوافق على االحتياجات من  في اإلسكوا دولة فلسطين مع ممثلي بلده في اللجان الحكومية األخرى

ر المنصة التفاعلية في هذا اإلطار. وسأل عن التقد م في تطوي لبلدهثلى من الموارد المتاحة التعاون واالستفادة الم  
في  المنعقد لإلسكوا ألهداف التنمية المستدامة التي كانت اللجنة التنفيذية قد استعرضتها خالل اجتماعها السادس

، مشيراً إلى منصة وطنية وضعها الجهاز المركزي لإلحصاء 2019مراكش، المغرب، في حزيران/يونيو 
ً يعاودالفلسطيني لهذا الغرض   د في مجال إتاحة البيانات لمؤشرات التنمية المستدامة.إلى تكثيف الجهو ا
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، في مجابهة 2020التي شهدها عام  وأثنى ممثل األردن على جهود اإلسكوا في الظروف االستثنائية -14
، وأكد أن وزارة التخطيط الجائحة وفي المتابعة والتنسيق ألنشطة التعاون الفني مع األطراف المعنية في البلد

بل اللجنة إلى الدول األعضاء. هة من ق  وج  الوزارات األردنية لضمان تنفيذ التوصيات الم   تواصلت مع سائر
واستعرض سريعاً اإلجراءات التي اتخذها األردن لمواجهة الجائحة، التي طرأت في وقت يعاني فيه البلد من 

ن ممثل وثم   ي هذا اإلطار.أزمة لجوء مزمنة، داعياً اإلسكوا إلى إيالء موضوع األمن الغذائي أهمية قصوى ف
اليمن جهود اإلسكوا والدول العربية في مواجهة األوبئة والكوارث بروح التعاون اإلقليمي، وتطرق إلى 

، ال سيما الفقر والحرمان، آمالً أن 2015التحديات االستثنائية التي يواجهها بلده منذ اندالع الحرب في عام 
باليمن وأن يلقى بلده الدعم من اإلسكوا من خالل تنفيذ إطار التعاون  تعكس مخرجات اجتماع اللجنة االهتمام

الفني. واستعرض ممثل الجمهورية العربية السورية جهود بالده في التعامل مع الجائحة من الناحية الصحية، 
للجنة بل بعض الدول، داعياً ااإلجراءات األحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري من ق   أعاقتهاالتي 

إلى دعم بلده في المطالبة برفع هذه اإلجراءات. واقترح أن تقوم منظمات األمم المتحدة مجتمعةً بإعداد ورقة 
ا إذا كانت اإلسكوا قد أعدت ترجمة عربية لمخرجات  ،متكاملة حول أثر الجائحة على البلدان العربية وسأل عم 

القطاعات  ر المناخ على الموارد المائية وقابلية تأثرتغيُّ المبادرة اإلقليمية لتقييم أثر مبادرة "ريكار"، أو 
أعرب عن اهتمام بلده باالنضمام كما  .م االستفادة منها، ما قد يعظ   االجتماعية واالقتصادية في المنطقة العربية

اطق الريفية صغيرة السعة في المنالالمبادرة اإلقليمية لتعزيز تطبيقات الطاقة المتجددة أو  إلى مبادرة "ريجند"،
بمعرفة المزيد عن آلية  التي يمثلها هيئة التخطيط والتعاون الدوليأعرب عن اهتمام و ،في المنطقة العربية

 طري بأنشطة التعاون الفني التي تضطلع بها في البلد لتفعيلها أكثر اإلسكوا إلخطار فريق األمم المتحدة الق  
 في الجمهورية العربية السورية.

 من خالل اعتمادالمستجد  ، فاستعرضت جهود بلدها في الحد من تفشي فيروس كوروناأما ممثلة قطر -15
خطة العمل الوطنية الستجابة حسنة التوقيت ومتناسبة وفعالة، والدعم الذي قدمته للتخفيف من آثار الجائحة على 

 وعلى األنشطة االقتصادية.الفئات االجتماعية األكثر عرضة للخطر، ككبار السن وذوي اإلعاقة والنساء واأليتام، 
وبعد شكر اإلسكوا على جهودها البحثية في قياس أثر الجائحة على البلدان العربية، تمنى ممثل الكويت أن تضطلع 
 األمانة التنفيذية بدراسة مخصصة لقطاعات النقل، ال سيما الجوي، والسياحة، والقطاعات الطبية. كما تمنى أن

لكي ما هو مطروح في األوراق الخلفية المقدمة، لتعكس األمانة التنفيذية  بلة من ق  حتوصيات المقتر  ال يتم تقديم
 .هاقبل إقرار ذه التوصياتالمتصلة بهعلى أتم االطالع بجميع الجوانب  الدول األعضاء تكون

صومال إلى عضوية اإلسكوا وإلى لجزائر والبا ، ممثل تونس،وفي معرض الرد، رحب رئيس اللجنة -16
 دوجه، وعلى 19-جائحة كوفيد واجهةللجنة التنفيذية، وأثنى على جهود جميع الدول العربية في ماجتماعات ا

 المأساوي نفجارلال تهجهاوم فيوعب ر عن تضامن أعضاء اللجنة مع لبنان في هذا المجال.  ةاالستثنائي اإلسكوا
 ةجهاوملإلى تعزيز التعاون  ودعا ومع اليمن والدول المستضيفة لالجئين والتي تمر بنزاعات، البلد، هز الذي
ً  وأخذ .التحديات اإلقليمية جميع ً  ،الدول بمقترحات علما  التقرير النهائي لالجتماع. بإدراجها في موصيا

 2020أنشطة التعاون الفني لعام  -باء

 من جدول األعمال( 4)البند 

استناداً إلى الوثيقة  2020عام  فيني استعرضت األمانة التنفيذية التقدم المحرز في تنفيذ أنشطة التعاون الف -17
E/ESCWA/EC.7/2020/3 وسل ط العرض الضوء على يلخص أبرز اإلنجازات فيلم وثائقيمن خالل عرض و .

 ،19-جائحة كوفيد الناجمة من الجديدة انقالب األولويات واالحتياجات للتعامل مع اإلسكواالمرونة التي اعتمدتها 
فلالستعاضة عن ورشات العمل في الدول األعضاء والبعثات االستشارية إليها، لجأت إلى بناء القدرات عن ب عد 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/nsht_ltwn_lfny_lm_2020_0.pdf


-9- 

القطاعية تاج الورقات السياساتية وإلى إن ،لتقديم المشورة اجتماعات مكث فة خالل عبر وسائل التواصل اإللكتروني
 10واستخدامها في تلبية طلبات الدعم الجديدة التي تلقتها بشأن التخفيف من آثار الجائحة )أي ما ال يقل عن 

طلبات في مجاالت النمذجة االقتصادية وتدابير الحماية لفئات سكانية معي نة كالنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة 
وبحلول نهاية العام، كانت اإلسكوا قد قد مت ما ال يقل  عن لنقل وعلى الفقر وغيرهما(. وتقييم األثر على قطاع ا

 دورة تجريبية، معظمها عبر شبكة اإلنترنت. 70دت أكثر من ق  خدمة استشارية وع   80

بالجائحة، كالدعم في حصراً وسل ط العرض الضوء كذلك على أهم أنشطة التعاون الفني غير المتصل ة  -18
ات المؤسسات العامة في دولة فلسطين وإطالق النموذج األولي إلطار عربي لكفاءات الكوادر العليا في بناء قدر

والدعم في القطاع العام؛ وتقييم السياسات االجتماعية من حيث توافقها مع مبادئ العدالة االجتماعية في تونس؛ 
العربية السعودية؛ واستخدام التكنولوجيا  وضع سياسات وبرامج لحماية النساء من العنف في السودان والمملكة

آب/أغسطس من خالل  4إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة في الجمهورية العربية السورية؛ ودعم لبنان بعد انفجار 
القيام بدراسة للمخطط التوجيهي لمرفأ بيروت بهدف تحديثه، وإطالق مبادرة لدعم األشخاص ذوي اإلعاقة 

روت بشكل يضمن وصولهم إلى المرافق العامة والخاصة، ودعم وزارة العمل لتوظيف المتضررين وإعادة بناء بي
ق العرض  الشباب وتطوير مهاراتهم من خالل إطالق مبادرة مع المنصة التعليمية العالمية "كورسيرا". وتطر 

ل الرقمي في األردن والع ً إلى أنشطة التعاون الفني في مجاالت الحكومة الرقمية والتحو  راق والسودان، أيضا
في األردن ودولة  التكنولوجيات الجديدةوفي نقل التكنولوجيا واالبتكار في السودان والكويت، وفي موضوع 

 فلسطين وقطر ولبنان.

الجهود المبذولة لضمان استمرارية وفي معرض النقاش، شكر ممثل دولة فلسطين األمانة التنفيذية على  -19
ون الفني رغم الظروف الصعبة. وسأل عن أسباب محدودية الخدمات المقد مة في مجاالت تنفيذ خطة التنمية التعا

 والحوكمة، بالرغم من الحاجة الملحة إلى التعاون في هذه القضايا في البلدان العربية.  2030المستدامة لعام 
عة اإلحصاءات ومجتمع المعلومات كما سأل عن حصة األنشطة اإلحصائية من األنشطة المقدمة ضمن مجمو

والتكنولوجيا، مشيراً إلى إمكانية أن تكون التكنولوجيا قد طغت في الخدمات االستشارية المقدمة خالل العام. 
وطلب نشر األدلة المنتجة في إطار أنشطة ، 2030ودعا إلى إعادة التفكير في كيفية بناء القدرات لتنفيذ خطة عام 

 .مطبوعاتال صفحةفي متناول المستخدمين على صفحة التعاون الفني لإلسكوا وليس فقط  ووضعهاالتعاون الفني 
 وأنهى مداخلته بالسؤال عن مدى التفاعل والتكامل بين المستشارين اإلقليميين ومجموعات وأقسام اإلسكوا 

 ما. عوعلى موضفي العمل 

الفني مع اإلسكوا، الذي شمل جوانب مختلفة  أما ممثل اليمن، فأعاد التأكيد على التزام بلده بإطار التعاون -20
مجاالً من مجاالت عمل اإلسكوا، ودعا إلى تكثيف  14من الدعم الفني واالستشاري وبناء القدرات في أكثر من 

تشاركية  ارؤيمشروع اإلسكوا بشأن "اليمن:  وأشار إلى. التقد م خالل العامجهود التنفيذ، معتبراً أن الجائحة أعاقت 
ً للتنمية المستدامة الشاملة"، الذي يرمي إلى وضع إطار اقتصادي  للتعافي وبناء القدرات المؤسسية تحقيقا

مية وطالباً يواجتماعي شامل إلعادة اإلعمار والتنمية في اليمن، شاكراً على الجهد المبذول لوضع الورقة المفاه
ن دعم الحكومة اليمنية التي ش ك لت حديثاً للمشروع. اً أخيراً عببوضع خطة تنفيذية، ومعر أيضاً المضي بالتنفيذ بدءاً 

وضع منصات وطنية لمتابعة بيانات أما ممثلة السودان، فشكرت اإلسكوا على جهودها وأثنت على أهمية 
ومؤشرات التنمية المستدامة، طالبةً دعم األمانة التنفيذية لتطوير منصة بلدها. وذكرت أثار الجائحة على المجتمع 

وأشار ممثل العراق إلى إطار التعاون الفني مع اإلسكوا وأشاد بالعمل الجدي التي تضطلع  في السودان. واالقتصاد
ً لوضع إطار متكامل لالستجابة لألزمة الصحية تقد  يةالعراقالحكومة لتنفيذه، قائالً إن به  ً إضافيا طلب دعما

 .البلد واالقتصادية الحادة التي يعاني منها
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على التكامل والتنسيق والتفاعل بين المستشارين  األمينة التنفيذية لإلسكوادت وفي معرض الرد، أك -21
بل يشمل  ،وال يقتصر التعاون الفني عليهم على انفرادن واإلقليميين وأقسام اإلسكوا المختلفة، فال يعمل المستشار

 سكوا تدعم الدول حسب اختصاصه. وفي موضوع التنمية المستدامة، أكدت أن اإلكل  جميع موظفي اإلسكوا 
بناًء على طلباتها، لكنها تبادر أيضاً بأنشطة الدعم من خالل برنامجها  2030في رصد التقدم وفي تنفيذ خطة عام 

ولبناء  تحقيق الخطةالعادي إذ عقدت مؤخراً، على سبيل المثال، ورشة عمل للبرلمانيين العرب حول دورهم في 
العربية ألهداف التنمية المستدامة التي تعمل  البوابة اإللكترونيةت . وعرضقدراتهم على المساهمة في تنفيذها

الضوء على مكوناتها  اإلسكوا على تطويرها بناًء على توصية اللجنة التنفيذية في اجتماعها السادس، مسلطةً 
ولوحات  ؛الفائقة األهمية ،المخصص لقضية البيانات المرصد العربي ألهداف التنمية المستدامة ، ومنهاالمختلفة

وكبار السن،  التي تقد م بيانات عن النساء والفتيات، واألشخاص ذوي اإلعاقة، "عدم إهمال أحد" المعنونةع التتبُّ 
التي تشمل بيانات عن مؤشرات التنمية المستدامة،  وبوابة اإلسكوا للبياناتفي جميع البلدان العربية؛  والشباب

لة ببيانات األمم المت حدة عند الحاجة، وبيانات اقتصادية واجتماعية وبيئية أخرى؛ مستقاة من البيانات الوطنية المكم 
، التي تتيح جميع األدوات المعرفية والتقارير عن م اإللكترونيوبوابة التعلُّ ومنصة تمويل التنمية المذكورة أعاله؛ 

 في المنطقة وبلدانها المختلفة.  2030خطة عام 

التنفيذية أمثلة عن بيانات بعض البلدان بحسب أهداف ومقاصد التنمية المستدامة، مؤكدة  األمينةوأعطت  -22
على عمل اإلسكوا على منصات وطنية مشابهة باالشتراك مع المكاتب اإلحصائية في عدد من البلدان، منها 

مع حديثاً كرة تفاهم أبرمتها اإلسكوا الجزائر والعراق وليبيا ومصر والسودان والصومال ولبنان. وأشارت إلى مذ
دواوين المحاسبة  لتطوير قدرات موظفي)األرابوساي(  المحاسبةو المنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة المالية

إدماج أهداف التنمية المستدامة في معايير التدقيق. وذكرت أيضاً الدعم الذي قدمته اإلسكوا على  في الدول العربية
يك المنصة الوطنية لبيانات التنمية المستدامة مع منصة شعبة اإلحصاء في األمم المتحدة ومع بسطين لتشلدولة فل

التنفيذية  األمينةلهذا الغرض. وأكدت  SDMXجة للبيانات وعلى استخدام منظومة مختلف الهيئات الوطنية المنت  
 ن من تنفيذه.في وإعادة اإلعمار للتمكُّ لممثل اليمن على سعي اإلسكوا لتمويل مشروعها بشأن الرؤيا للتعا

 2022حة لعام ر  تلخطة البرنامجية المقا -جيم

 من جدول األعمال( 5)البند 

حة لإلسكوا لعام األمانة التنفيذية عرض ممثل  -23 استناداً إلى الوثيقة  ،2022الخطة البرنامجية المقتر 
E/ESCWA/EC.7/2020/4 مؤكداً على إبقائها على الهيكلية نفسها التي اعتمدتها اللجنة في ختام اجتماعها ،

ً ف  تن ،االستثنائي السادس والقاضية بتقسيم برنامج العمل إلى ستة برامج فرعية  ذها مجموعات عمل اإلسكوا سوي ا
. وقال إن الهدف من الخطة البرنامجية في الجهود واألنشطة بشكٍل يضمن التكامل والفعالية وتفادي االزدواجية

 ،19-للتخفيف من اآلثار االجتماعية واالقتصادية لجائحة كوفيد سعيهافي  هو دعم الدول األعضاء 2022لعام 
أهداف التنمية المستدامة. ثم استعرض أهداف  حماية المكاسب التنموية وتسريع التقدم نحووفي الوقت نفسه 

مشدداً أوالً على حجم التحدي المناخي في إطارها،  رجوة منها واألنشطةالبرامج الفرعية الستة وأهم النتائج الم
 إلى ،ر المناخ واستدامة الموارد الطبيعيةالمعني بتغيُّ  ،1البرنامج الفرعي في المنطقة العربية، والذي سيسعى 

لنهوض بالعمل المناخي ووضع سياسات متكاملة ومستدامة في مجال أمن المياه امن خالل  معالجتهلدعم التقديم 
  .. ومن النتائج المرجوة لهذا البرنامج الفرعي تحسين إدارة المياه الجوفية العابرة للحدودوالطاقة والغذاء

بين الجنسين والسكان والتنمية الشاملة  ةلاد، المعني بالع2البرنامج الفرعي أن ممثل األمانة التنفيذية وذكر  -24
يهدف إلى دعم الدول األعضاء في وضع السياسات االجتماعية المتكاملة التي تعالج أوجه عدم المساواة للجميع، 

الفقر المتعدد األبعاد  دليلوتضمن تمكين الفئات المعرضة للمخاطر، باستخدام وسائل منها أداة اإلسكوا الحتساب 

http://arabsdggateway.unescwa.org/
http://arabsdggateway.unescwa.org/
http://arabsdgmonitor.unescwa.org/
http://arabsdgmonitor.unescwa.org/
http://arabsdggateway.unescwa.org/
http://arabsdggateway.unescwa.org/
https://data.unescwa.org/content/85e05a1d-a6d5-45cd-b769-d15c30f72fe7
https://data.unescwa.org/content/85e05a1d-a6d5-45cd-b769-d15c30f72fe7
http://arabsdgs.unescwa.org/en
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/lkht_lbrnmjy_lmqtrah_lm_2022.pdf
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لوظائف. ومن إحدى النتائج المرجوة للبرنامج الفرعي تعزيز وضع السياسات المتماسكة لكبار السن ومرصدها ل
المعني باالزدهار االقتصادي المشترك، قال إنه يرمي إلى تحسين  3. وعن البرنامج الفرعي في المنطقة العربية

أثر السياسات على النمو االقتصادي  اإلنفاق الحكومي الذكي من خالل رصد متكامل للنفقات االجتماعية؛ وقياس
؛ وتسهيل التجارة من خالل إطالق بوابة عربية متخصصة ومجموعة أدوات لترشيدها في القطاعات المختلفة

طر وطنية متكاملة لتمويل التنمية. وسل ط الضوء على مبادرة لقياس المخاطر المتصلة بالتصدير؛ وتطوير أ  
، بشأن مبادلة الديون بتمويل إجراءات مناخية وتنموية 3و 1امجيها الفرعيين اإلسكوا التي ستنفذها في إطار برن

 هدفها تحفيف عبء الديون وتوسيع الحي ز المالي للعمل المناخي في البلدان العربية.

المعني باإلحصاءات  4التنفيذية إلى األهداف المتعددة المبتغاة من البرنامج الفرعي  األمانة ممثل وأشار -25
رقمنة دعم معلومات والتكنولوجيا، ومنها تعزيز استخدام مصادر متنوعة في اإلحصاءات الرسمية، وومجتمع ال

خدمات البيانات والتجارة اإللكترونية، واستخدام التكنولوجيا في التعدادات والمسوح، وجمع البيانات من السجالت 
 التنمية المستدامة؛ وتطوير بوابة اإلدارية وغيرها؛ ودعم الدول األعضاء في تطوير منصات وطنية ألهداف

والتعامل مع ؛ المؤشرات الدولية لتحسين أداء الدول األعضاء فيهاوأداتها لمحاكاة  اإلسكوا للبيانات وخدمات
التحديات اإلقليمية المتصلة باالبتكار وتوطين التكنولوجيا. وتسعى اإلسكوا إلى أن تكون على األقل نصف البيانات 

وقال إن اإلسكوا، وفي إطار برنامجها متاحة في البوابة الدولية ألهداف التنمية المستدامة. العربية للبلدان الوطنية 
بناء قدرات  إلىوأهداف التنمية المستدامة، تسعى أيضاً  2030المعني بتنسيق العمل على خطة عام  5الفرعي 

ا الوطنية مع الخطة الدولية وتوسيع الدول األعضاء على تقديم االستعراضات الوطنية الطوعية ومواءمة خطته
المعني بالحوكمة  6. أما في إطار البرنامج الفرعي 2030ة عام نطاق الشراكات بين أصحاب الشأن لتنفيذ خط

فأكد ممثل األمانة التنفيذية أن اإلسكوا ستواصل العمل على رصد تداعيات النزاع والوقاية من الصراعات، 
ات االستجابة لألزمات، واعتماد مقاربة الربط بين األمن البشري والتنمية واالحتالل، وتحسين كفاءة سياس

، وتحسين كفاءة المؤسسات وشموليتها في وجه األزمات البشرية، ودعم القدرات الوطنية في الحوكمة والصمود
قدرة على والقدرة على مساءلتها، ودعم اإلصالحات لتعزيز القدرة التنافسية لالقتصادات العربية، وتعزيز ال

 التخطيط العابر الحدود لمواجهة المخاطر.

ى أن وتمن  طموحة كما ع رضت تبدو الخطة البرنامجية إن فلسطين دولة ممثل  قالوفي معرض النقاش،  -26
أهمية التركيز على مرحلة ما بعد االستعراضات الوطنية بشأن تتمكن اإلسكوا من تنفيذها. وأبدى مالحظات 

، فقد اكتسبت الدول خالل السنوات الخمس األخيرة مهارات إعداد 2030خطة عام  الطوعية للتقدم في تنفيذ
وفي موضوع البيانات، أوضح أن ل التقدم في التنفيذ وسد الثغرات؟ ب  التقارير، ولكن ماذا بعد تقديمها، وما هي س  

وهي ــ  وفر عنها البياناتإلحصاء الفلسطيني قام بعملية استبدال المؤشرات الدولية التي ال تتل المركزي جهازال
غير لكن هناك عدد كبير من المؤشرات  بمؤشرات وطنية. ــ نصف المؤشرات أي حصة كبيرة جداً تعيق التقييم

وإلعداد هذا النوع قد تدخل فيه مقارنات بين البلدان مثالً،  إذيقع تحت والية منظمات أممية، تحسبه هي  المتوف رة
ممثل دولة فلسطين سأل التنسيق مع المنظمات ذات الشأن. ثم  يلى دعم اإلسكوا فقد تحتاج الدول إ من المؤشرات

عن سبب معالجة موضوع المنافسة في إطار البرنامج الفرعي المعني بالحوكمة وليس باالزدهار االقتصادي، 
ق إليه العرض. وسأل 19-وعن وجود قسم في وثيقة الخطة البرنامجية يتعلق بجائحة كوفيد أيضاً عن  ولم يتطر 

ما هي قبل الجائحة، فكيف ست نف ذ و 2019في عام التي كانت اللجنة قد اعتمدتها  2021الخطة البرنامجية لعام 
  .2022سيكون عام التعافي الذي لن ينتظر عام  2021عام أن رات التي ست دخل عليها بسبب الجائحة، إذ التغيُّ 

يات الدول األعضاء، مشدداً على أهمية ولمستجيبة ألولوشكر ممثل اليمن اإلسكوا على خطتها الشاملة وا -27
ف، المعني بالحوكمة والوقاية من الصراعات، على التكلفة االقتصادية  6في إطار البرنامج الفرعي  التعر 

الجمهورية  للصراعات في المنطقة العربية كوسيلة لتجنب نشوبها. فقد قامت اإلسكوا باحتساب هذه التكلفة في
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تمن ى أن تطبقها أيضاً فباستخدام منهجية جي دة تتقد م فيها على المؤسسات التنموية األخرى، وليبيا ورية العربية الس
على بلده اليمن. أما في موضوع بناء القدرات، فتمنى أن تتابع اإلسكوا تدريباتها على النمذجة االقتصادية ال سيما 

خيراً طلب الدعم من اإلسكوا أيضاً في إعداد االستعراض وأ والتعامل معه. 19-كوفيد أثر تقييم على الدول لدعم
ً  ،لليمن الوطني الطوعي  .اإلسكوا ذلك النشاط في برنامج عمل يدخل أن متمنيا

مرحلة ما بعد االستعراضات الطوعية مرحلة  أنلإلسكوا التنفيذية  األمينةوفي معرض الرد، أوضحت  -28
الذي يحلل العوائق في التنفيذ في كل  2020للتنمية المستدامة في غاية األهمية، وأنها أصدرت التقرير العربي 

ث احدالتي من شأنها إسياسات مصفوفة لل القتراح هاالً إلزالتها، وهي تعمل مع الدول حسب طلبب  هدف ويقترح س  
أما عن موضوع المنافسة،  ، وباشرت هذا العمل مع مصر.وتلبية األولويات الوطنية تغيير في مسار التنمية

أن اإلسكوا تتناوله من منظور تحسين البيئة االقتصادية وإرساء أطر وسياسات المنافسة وحماية إلى  أشارتف
المعني بالحوكمة، والتي في مفهوم اإلسكوا تنطوي على تعزيز  6المستهلك، لذلك وضعته ضمن البرنامج الفرعي 

 كمة االقتصادية.المؤسسات العامة، وإرساء أطر الحوكمة اإللكترونية، وتحسين الحو

نة التنفيذية يامجية استجابة لألولويات التي أحدثتها الجائحة، أشارت األمنتعديل الخطط البر موضوع عنو -29
، ولكن المرونة 2021قبل الجائحة وليس فقط خطة عام  2020إلى أن اللجنة كانت أيضاً قد اعتمدت خطة عام 

طة إصالح اإلسكوا سمحت لألمانة التنفيذية بتغيير برنامج عملها اللجنة التنفيذية عند موافقتها على خ عطتهاالتي أ
من أجل رصد وقياس تداعيات األزمة الصحية العالمية على  ،استجابة لألولويات الجديدة في المنطقة ودولها

وتقديم التوصيات بشأن سياسات االستجابة. فكان من المستحيل المضي في تنفيذ خطة  ،المجتمعات واالقتصادات
تأمل األمانة التنفيذية أن ينحسر الوقع  إن. و2021كأن شيئاً لم يكن، واألمر كذلك بالنسبة لخطة عام  2020ام ع

مع الوقع االجتماعي واالقتصادي ستتعامل الدول  فهي على يقين أن ،2021الصحي للجائحة تدريجياً خالل عام 
وغيرها  والفقر ة والنقل والسياحة والوظائفالمشروعات الصغير ات، فاألثر على قطاع2021حتى ما بعد عام 

إلى موضوع التعافي الذي ما زال في  2022لذلك تطرقت الخطة البرنامجية لعام  عميق ولن يزول في عام.
 العرض كهدف أساسي للبرنامج ككل. في ذكره جرى الخطة و

 رنامجية المطروحة على التكامل والترابط بين أجزاء الخطة الب الضوء وسل طت األمينة التنفيذية -30
له العمل على تمويل التنمية ع تغيُّ و، فموض2022لعام  العمل على تخفيف أعباء الديون  هليكم  الذي ر المناخ يكم 

وتتداخل طرق وهكذا تترابط القضايا  له العمل على االستثمار األجنبي المباشر إلخ.الذي يكم   التمويل لتوسيع حي ز
ودعت ممثلي الدول األعضاء إلى االطالع على  .ها مجموعات عمل متجانسةمعالجتها بمشاريع متكاملة تنفذ

االستجابة التي ات خذت في  تاالتي وضعتها لرصد سياس 19-منصة الرصد المتصلة بكوفيدو األوراق السياساتية
وأكدت األمينة التنفيذية  التعافي.في النطالق او ،المقارناتب القيامالتجارب وو المعلومات الستفادة منل ،دولة 170

لدعمهم ليس فقط بالتقارير  على توجه اإلسكوا بشأن تطوير أدوات عملية ووضعها في متناول صانعي القرار
 وسريع.  والتحاليل ولكن بشكل عملي  

أما في موضوع عدم توفر البيانات، قالت األمينة التنفيذية إن اإلسكوا أبرمت اتفاقات مع جميع الهيئات  -31
على مؤشرات التنمية المستدامة لكي تضعها في متناول الجميع على بوابة اإلسكوا للبيانات.  األممية التي لها والية

 ه تاحتإل ء الفلسطينيإلحصاالمركزي لأن يتصل بالجهاز وأكدت أنها ستطلب من فريق اإلحصاء في اإلسكوا 
لدى اإلسكوا. وفي موضوع احتساب كلفة الصراعات، أشارت إلى أن اإلسكوا  متوفرةما ينقص من بيانات أممية ب

مليار دوالر حتى العام الحالي،  576رت كلفة الصراع بما يفوق طبقت منهجية مبتكرة على حالة ليبيا، حيث قد  
في الجمهورية ومليار دوالر.  64ستترتب على ليبيا كلفة إضافية بمقدار  2025استمر النزاع إلى عام وإذا ما 

. وقالت األمينة التنفيذية إن اإلسكوا تنظر مليار دوالر 440 بحواليرت اإلسكوا كلفة الصراع العربية السورية، قد  

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
http://covdata.unescwa.org/RPT/RPTDSH1.aspx
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خاص ة للدول المجاورة، وهي بصدد  فة الصراع،وليس فقط إلى كل اليوم إلى ما قد يأتي به السالم من استفادة
االنتهاء من إعداد دراسة حول هذا الموضوع لحالة ليبيا ودول الجوار مثل الجزائر وتونس ومصر وحتى دول 

ل إلى السالم في ليبيا. وتنوي اإلسكوا على المساهمة في التوص   دولهذه الأوروبية، على أمل أن تشجع األرقام 
  بة على حالة الجمهورية العربية السورية واليمن.تطبيق هذه المقار

م عن ب عد وباللغة العربية التي وفي موضوع بناء القدرات، أشارت اإلسكوا إلى المنصة اإللكترونية للتعلُّ  -32
أهداف التنمية هي قيد التطوير، وستحتوي على دورات تدريبية في مجاالت عديدة منها التخطيط االستراتيجي و

تطلبات القيادة واإلدارة وغيرها من المواضيع، وهي في صدد إقامة شراكات مع جامعات مرموقة وم المستدامة
 إلثراء محتوى المنصة وتقديم شهادات مهنية بالتعاون معها.

مؤكداً أن الحكومة  ،ب ممثل الجمهورية العربية السورية على موضوع دراسات اإلسكوا بشأن بلدهوعق   -33
. األراضي السورية داخلاإلسكوا وبعملها البحثي الذي تضطلع به بالتنسيق معها ومن السورية ترحب بالتعاون مع 

وفي التعاون الفني،  ل كثيراً على التعاون مع اإلسكوا في الدراسات والتقاريرفالجمهورية العربية السورية تعو  
الجمهورية العربية السورية  ةممثلزميلته  توعلى صعيد آخر، سأل .لنجاحها وآلية التنسيق بين الطرفين مشهود  

 الدولية والذي طرحته على اللجنة  ةعن مركز المبادرين الذي أنشأته اإلسكوا بالتعاون مع الغرفة التجاري
 في مسودة التوصيات، وخاصة  عن آلية عمله لتنفيذ األنشطة في البلدان المختلفة. 

مع الحكومة السورية وهيئة التخطيط  والتنسيق لتعاونلاإلسكوا تثمين وبدورها أكدت األمينة التنفيذية على  -34
ة. فقطاع  تيح لهاسؤال عن المركز الذي يال، وشكرت على والتعاون الدولي فرصة عرض هذه المبادرة المهم 

ألزمة االقتصادية التي بسبب اكثر تضرراً األمن  ماهوفئة الشباب الصغيرة والمتوسطة الص غرى والمشاريع 
ولذلك بادرت اإلسكوا بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية، التي كانت قد أنشأت مركزاً  .19-سببتها جائحة كوفيد

منطقة أمريكا الالتينية، إلنشاء مركز مماثل للمنطقة العربية. وا نشئ مركز للدعم المبادرين والرواد من الشباب 
عمال ومبادرون من المنطقة رواد أ خاللها عرضالمبادرين داخل اإلسكوا، وباشر بأنشطة مثل ورشات العمل 

عمل للمركز. وسيتضمن هذا البرنامج أنشطة الدعم لوضع برنامج  الماثلة أمام تطور أعمالهم مشاكلهم والتحديات
ً وبناء القدرات الالزمة لنجاح المشاريع.  مشاريع الفني وربط  المبادرين باألنشطة االقتصادية األكبر حجما

الدولية على التشبيك مع الشركات العالمية الكبرى لتمكين المشاريع المحلية من كما تعمل اإلسكوا وغرفة التجارة 
أسواق العالم. ويقود مركز اإلسكوا للتكنولوجيا،  أمامهايفتح من شأنه أن الذي  ،االنتقال إلى التسويق اإللكتروني

، وسيمر  من خالل رة الدوليةبل اإلسكوا والتنسيق مع غرفة التجاومقره األردن، العمل على هذه المبادرة من ق  
 القنوات الرسمية للتعامل مع الدول األعضاء لتنفيذ األنشطة المتعل قة بالحكومات.

 للجنة التنفيذية ثامنموعد ومكان انعقاد االجتماع ال -دال
 من جدول األعمال( 6)البند 

 شهرفي  ،تحدة في بيروتبيت األمم المالتنفيذية في للجنة  ثامناتفق المجتمعون على عقد االجتماع ال -35
 .2021 كانون األول/ديسمبر

 يستجد من أعمالما  -هاء
 من جدول األعمال( 7)البند 

 لم ترد أي مقترحات في إطار هذا البند. -36
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ا   بعساالاعتماد توصيات اللجنة التنفيذية في اجتماعها  -ثالثا
 من جدول األعمال( 8)البند 

خالل  لةبصيغتها المعد   التوصيات المعروضة عليها بعالساا اعتمدت اللجنة التنفيذية في ختام اجتماعه -37
 .جتماعاالشامل عن التقرير الهذا لالصيغة النهائية ج في در  ت  ل ،المناقشات

ا   تنظيم االجتماع -رابعا

 مكان االجتماع وتاريخ انعقاده -ألف

. وعمالً بصالحيات 2020 بركانون األول/ديسم 21 في عبر اإلنترنتللجنة التنفيذية  بعساالقد االجتماع ع   -38
الجمهورية مع رئاسة الدورة الوزارية لإلسكوا، تولت  تهااللجنة التنفيذية التي تنص على تزامن والية رئاس

 .الثالثينرئاسة اللجنة التنفيذية بحكم ترؤسها للدورة الوزارية  التونسية

 االفتتاح -باء

 كانون األول/ 21 االثنينمن صباح يوم  عاشرةة الفي الساع بعساافتتحت اللجنة التنفيذية اجتماعها ال -39
للجنة  بعالتي تترأس االجتماع السا الجمهورية التونسية ممث  ل. وألقى المنصة اإللكترونيةعبر  2020 ديسمبر
المسؤول بالنيابة عن إدارة التنمية المستدامة في وزارة الشؤون الخارجية والهجرة ، وديع بن الشيخالسيد ، التنفيذية

ورحب  .على تنظيم االجتماعلإلسكوا األمانة التنفيذية  وشكر ،المجتمعينبفيها ب كلمة رح   ،التونسيين في الخارجو
 ً بانضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية الصومال الفيدرالية إلى اإلسكوا. وذكر أيضا

، والتي 19-ا المنطقة العربية، وقد فاقمتها جائحة كوفيدالتحديات االقتصادية واالجتماعية والبيئية التي تواجهه
على األمن والسلم في العالم واتخاذ  هاتأثيراتمجلس األمن لعقد جلسة مخصصة لبسببها تقدمت تونس بطلب من 

وهكذا اعتمد مجلس األمن  ."لمحاصرة الجائحة وتطويق تداعياتها"اإلجراءات الالزمة لتفعيل التضامن الدولي 
بوقف عام وفوري لألعمال العدائية في جميع أنحاء العالم وبتسريع العمل على  الذي يطالب (2000) 2532 القرار

 التصدي للجائحة. 

 ة شكرت فيهاوا، كلمواألمينة التنفيذية لإلسكوكيلة األمين العام لألمم المتحدة دشتي،  روال السيدة ثم ألقت -40
الجمهورية التونسية على توليها رئاسة االجتماع، ورحبت بدورها بانضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 

ثم تطرقت إلى الخسائر الجسيمة التي أحدثتها الجائحة في  .الشعبية وجمهورية الصومال الفيدرالية إلى اإلسكوا
الجهود التي اضطلعت بها األمانة التنفيذية خالل عام إلى مليار دوالر، و 150رتها اإلسكوا بـ المنطقة، والتي قد  

دماً في تنفيذ إصالح اإلسكوا أنها مضت ق   أكدتلدعم الدول األعضاء في إجراءات التصدي والتعافي. و 2020
 ثحد  ت   رة،متطو  و حيوي ة ةعصري مؤسسةاإلسكوا لتكون التي كانت اللجنة قد وافقت عليه في اجتماعها السادس، 

تها رؤي، وتحق ق التنميةمسار  تقود مؤسسة ،وتغي ر حياة شعوبها دولها، الحتياجات وتستجيب المنطقة،اً في ق  ر  ف  
 .والمبادرة والمرونةوالشفافية  واالنفتاح والتمكين االبتكارالقائمة على 

 الحضور -جيم

وترد قائمة  ،عن الدول األعضاء في اإلسكوا وممثالت ونممث  لللجنة التنفيذية  بعاالسشارك في االجتماع  -41
 هذا التقرير.لفي المرفق األول  بأسمائهم

 جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى -دال

 .E/ESCWA/EC.7/2020/L.1ورد في الوثيقة كما ت اللجنة التنفيذية في جلستها األولى جدول األعمال أقر   -42

https://digitallibrary.un.org/record/3870751
https://digitallibrary.un.org/record/3870751
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/jdwl_lml_lmwqt_wlshrwh_29.pdf
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 السيد عبدهللا بن ملوك

 مدير التعاون المتعدد األطراف والشؤون االقتصادية الدولية

الخارجية والتعاون اإلفريقي والمغاربة الشؤون وزارة 

 المقيمين بالخارج

 

 السيد محمد أمان التيال
مكلف بمصلحة المؤسسات المالية بمديرية التعاون المتعدد 

 ةوالشؤون االقتصادية الدولياألطراف 
الخارجية والتعاون اإلفريقي والمغاربة الشؤون وزارة 

 المقيمين بالخارج

 
  حمو سي أو هشام السيد

 رئيس قسم القضايا االقتصادية والمالية
مديرية التعاون المتعدد األطراف والشؤون االقتصادية 

 الدولية 
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي والمغاربة 

 المقيمين في الخارج
 

 السيد عبد الصمد العمراني
 مدير التنمية االجتماعية

 
 السيد محمد أيت اعزيزي

 مدير النهوض بحقوق األشخاص في وضعية إعاقة
 

 المملكة العربية السعودية
 

  السيد عبد الرحمن بن منصور الزامل
 أخصائي تنمية مستدامة أول
 وزارة االقتصاد والتخطيط

 السيد ماجد العصفور
 عاخصائي مشاري

 وزارة االقتصاد والتخطيط 
 

 الجمهورية اإلسالمية الموريتانية
 

 سيدي محمد زنفورالسيد 
ق استراتيجية النمو المتسارع والرفاه يمدير مكلف بتنس

 المشترك
 وزارة الشؤون االقتصادية وترقية القطاعات اإلنتاجية

 
 السيد محمد تقره

 مدير االستراتيجيات والسياسات
 صادية وترقية القطاعات اإلنتاجيةوزارة الشؤون االقت

 
 الجمهورية اليمنية

 
 محمد أحمد الحاوري السيد

 وكيل وزارة التخطيط 
 قطاع الدراسات والتوقعات االقتصادية

 وزارة التخطيط والتعاون الدولي
 

 السيدة وزيرة محمد الشرماني
 قطاع المشاريع ةوكيل

 وزارة التخطيط والتعاون الدولي
 

 حيدرةالسيد منصور زيد 
 الوكيل المساعد

 وزارة التخطيط والتعاون الدولي
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 الثاني المرفق
 

 الوثائق قائمة

 الرمز البند العنوان

 E/ESCWA/EC.7/2020/L.1 2 جدول األعمال المؤقت والشروح

تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة في دورتها االستثنائية 
 السادسة

3 E/ESCWA/EC.7/2020/2 

 E/ESCWA/EC.7/2020/3 4 2020تعاون الفني لعام أنشطة ال

حة لعام   E/ESCWA/EC.7/2020/4 5 2022الخطة البرنامجية المقتر 

 E/ESCWA/EC.7/2020/INF.1  قائمة بالوثائق
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