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 حملة عامة  
 املوارد املالية 1-22اجلدول  

 دوالرات الوالايت املتحدة(ب)  
  

 300 088 70 2017-2016اعتمادات الفرتة 

 200 019 1 السنتني( للوظائف لفرتة خمصص التعديالت الفنية )إلغاء االحتياجات غري املتكررة وإدراج اعتماد 

 500 385 اجلديدة واملوسعةالوالايت  

 (300 969) التغريات األخرى 

 400 435 جمموع التغريات 

 700 523 70 )أ(2019-2018اقرتاح األمني العام للفرتة 

 .2017-2016ابملعدالت املنقحة للفرتة  )أ( 
  

 ابلوظائف املتعلقةاملوارد  2-22اجلدول 

 الرتبة العدد 
   امليزانية العادية   

 الوظائف املعتمدة لفرتة السنتني
2016-2017 

، 3-ف 33، 4-ف 37، 5-ف 25، 1-مــــــــــــــــــــــــد 8، 2-مــــــــــــــــــــــــد 2وأع،  1 258
 م ف و 3خ م،  1 ،ر م 131، 2/1-ف 17

 ر م من دعم الربامج إىل التوجيه التنفيذي واإلدارة؛ 2و 4-ف 1 - املنقولةالوظائف  
 ؛1إىل الربانمج الفرعي  4م ف و من الربانمج الفرعي  1 و 5-ف 1
 ؛2إىل الربانمج الفرعي  4الفرعي ر م من الربانمج  1
 7إىل الربانمج الفرعي  3ر م من الربانمج الفرعي  1 و 4-ف 1

 يف إطار دعم الربامج؛ إىل م ف و 3-ف 1 - الوظائف املعاد تصنيفها 
 يف إطار دعم الربامج؛ 2-إىل ف 4-ف 1

 ؛4يف إطار الربانمج الفرعي  4-ف 1 (3) الوظائف امللغاة 
 ؛3الربانمج الفرعي  ر م يف إطار 1
 م يف إطار دعم الربامج ر 1

-2018الوظــــــائف املقرتحــــــة لفــــــرتة الســــــنتني 
2019 

، 3-ف 32 ،4-ف 35، 5-ف 25، 1-مــــــــــــــــــــــــد 8، 2-مــــــــــــــــــــــــد 2وأع،  1 255
 م ف و 4ر م،  129خ م،  1، 2/1-ف 18

 
  

 
 

وطـ  مـن الفئـة الفنيـة؛ م ف و، موظـف  الرتبـة احملليـة؛ ،اخلدمة امليدانية؛ ر م ،خ م ُتستخدم املختصرات التالية يف اجلداول واألشكال البيانية: :مالحظة
 .م ع، امليزانية العادية؛ وأع، وكيل أمني عام؛ م خ م، املوارد اخلارجة عن امليزانية
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 التوجه العام  
إىل تعزيز التنمية املستدامة والعدالة االجتماعية والتكامل اإلقليمـي بـني  2019-2018يهدف التوجه العام للربانمج للفرتة  22-1 

الدول األعضاء يف الليفنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا )اإلسكوا(، ال سيما لصاحل أقل البلدان منوا والبلدان املتضررة 
 ا من خالل براجمها الفرعية املرتابطة السبعة ابملسؤولية عن تنفيذ هذا الربانمج. من النزاع. وتضطلع اإلسكو 

ــــربانمج يف قــــراري اعلــــ  االقتصــــادي واالجتمــــاعي  22-2  ــــة هــــذا ال ــــرد والي ــــه اإلســــكوا  (55-)د 1818وت الــــذي أناــــئ  سوجب
املنوطــة ابلليفنـــة. وطلبــ  اجلمعيـــة الــذي عــدخل اختصاصـــات الليفنــة للتأكيـــد علــال أميـــة املهــام االجتماعيـــة  1985/69 و

باأن االستعراض الاامل الذي جيرى كل أربع سنوات لسياسـة األناـطة التنفيذيـة الـ  تضـطلع  67/226العامة يف قرارها 
تطــوير قــدرا ا يف جمــال التحليــل لــدعم املبــادرات  هبــا منظومــة األمــم املتحــدة مــن أجــل التنميــة، مــن الليفــان اإلقليميــة مواصــلة  

ت التنميـــــة املســـــتدامة علـــــال املضـــــطلع هبـــــا يف جمـــــال التنميـــــة علـــــال املســـــتوى القطـــــري، وحثتهـــــا علـــــال إيـــــالء األولويـــــة ملبـــــادرا
 القطري.  املستوى

الثامنــة والعاــرين لاســكوا، وتعمــل الــدول األعضــاء يف اإلســكوا علــال وضــع واديــد أولــوايت الليفنــة و يفهــا. ويف الــدورة  22-3 
اعتمــدت الــدول األعضــاء فيهـــا إعــالن تــون  باـــأن العدالــة االجتماعيــة يف املنطقـــة العربيــة الــذي أعيـــد فيــه  كيــد االلتـــزام 
ابلعدالــة االجتماعيــة كقيمــة أساســية يف الثقافــة العربيــة واإلســالمية، وكــركن أساســي لبنــاء جمتمعــات آمنــة ومتال ــة ومزدهــرة. 

الن، طلبــــ  أمانــــة الليفنــــة إدراج موضـــوع العدالــــة االجتماعيــــة يف عملهــــا، ال ســـيما يف جهودهــــا الراميــــة إىل دعــــم ويف اإلعـــ
ورصدها وتنفيذها. وُدعيـ  األمانـة كـذلىل إىل تعزيـز جهودهـا يف إجـراء  2015اإلعداد خلطة التنمية املستدامة ملا بعد عام 

وعــدم املســاواة واةمايــة االجتماعيــة واإلدمــاج االجتمــاعي و كــني املــرأة البحــوو وإســداء املاــورة يف جمــاالت العدالــة والفقــر 
وإدارة املوارد الطبيعية واةصول علـال التكنولوجيـا واةكـم الرشـيد، فضـال عـن السياسـات التيفاريـة ودورهـا يف اقيـ  التنميـة. 

 وعزز اإلعالن أيضا والية الليفنة لرصد اآلاثر املرتتبة علال احتالل فلسطني.
اويــل عاملنــا: ”املعنونــة  2015ويف الوثيقــة اخلتاميــة ملــؤ ر قمــة األمــم املتحــدة العتمــاد خطــة التنميــة املســتدامة ملــا بعــد عــام  22-4 

أحــدا يتخلــف عــن  ( تعهــدت الــدول األعضــاء  ال تــدع70/1)قــرار اجلمعيــة العامــة “ 2030خطــة التنميــة املســتدامة لعــام 
، أُطلق  دعوة إىل اختاذ إجراءات اوُّلية من أجل القضاء علال الفقـر والاـروع علـال الصـعيد 2030الركب. ويف خطة عام 

العاملي يف سلوك مسار قوامه االستدامة والقدرة علال التكيف يؤدي إىل التنمية والنمو مـن خـالل أهـداف التنميـة املسـتدامة 
وسلم  الدول األعضاء  مية األبعـاد اإلقليميـة ودون اإلقليميـة، والتكامـل االقتصـادي اإلقليمـي،  ووسائل تنفيذها. 17الـ 

، شــددت الــدول األعضــاء أيضــا علــال دور الليفــان اإلقليميــة يف 2030والــرتابيف يف تعزيــز التنميــة املســتدامة. ويف خطــة عــام 
ن األطــر اإلقليميــة ودون اإلقليميــة قــادرة علــال أن تيســر علــال اقيــ  تكامــل األبعــاد الثالثــة للتنميــة املســتدامة واتفقــ  علــال أ

 حنٍو فعال ترمجة السياسات إىل إجراءات حمددة علال الصعيد الوط . 
 نه يتعذر اقي  التنمية املستدامة من دون السالم واألمن وأن السالم واألمن  2030وأقرت الدول األعضاء يف خطة عام  22-5 

عرضة للخطر من دون التنمية املستدامة. وأقـرت أيضـا بضـرورة بنـاء جمتمعـات مسـاملة وحاضـنة لليفميـع سيكوانن يف املقابل 
تكفــل املســاواة يف الوصــول إىل العدالــة وتســتند إىل احــرتام حقــوي اإلنســان، ســا فيهــا اةــ  يف التنميــة، وإىل الســيادة الفعليــة 

األعضـاء أيضـا  سـات شـفافة وخاضـعة للمسـاءلة. ودعـ  الـدولللقانون وإىل اةكم الرشيد علـال كـل املسـتوايت، وإىل مؤس
إىل اختاذ تدابري وإجراءات لتذليل كل العقبات ال  اول دون اإلعمال الكامل للح  يف تقرير املصري  2030يف خطة عام 

صـادية واالجتماعيـة، للاعوب الرازحة ا  نري االستعمار واالحتالل األجنيب اللـذين مـا زاال يـؤثران سـلبا علـال تنميتهـا االقت
 وكذلىل علال بيئتها.

https://undocs.org/ar/A/RES/67/226
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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ويف املنطقـة العربيــة، ياــكل النــزاع املنتاـر علــال نطــاي واســع اـداي يهــيمن علــال جممــل الوضـع اإلمنــائي. ف ضــافة إىل التســبب  22-6 
حقانـه مـن املسـتدامة مـن حيـا مـا يفضـيان إليـه مـن ا يـار اقتصـادي ويُل ةخبسائر يف األرواح، يعـوي النـزاع واالحـتالل التنميـ

أضرار ابلبنية التحتية وينيفم عنهما من تفكىل يف الُلحمة االجتماعية، وتضاؤل لفرص اةصول علـال اخلـدمات االجتماعيـة 
ين داخليا، األمر الذي يزيد من تفـاقم دوانتهاكات ةقوي اإلنسان األساسية. واوي املنطقة أكرب عدد من الالجئني واملار 

الضــعيفة أصــال وترتتــب عليــه آاثر ســلبية علــال النســاء واألطفــال باــكل خــاص. ومــع أن  الصــعوابت الــ  تواجههــا الفئــات
د يـيف املنطقـة ككـل جـراء تزا ةبلدان املنطقة العربية مل تعاين مجيعهـا مـن النزاعـات العنيفـة باـكل مباشـر، فقـد تضـررت التنميـ

ة يف مكاسبها اإلمنائية وتعاين البلـدان اعـاورة مـن انعدام األمن. وما برح  البلدان ال   ر حبالة نزاع تاهد انتكاسات حاد
 اآلاثر السلبية التساع رقعة النزاع.

ــــوع  22-7  ــــة وانعــــدام التن وياــــكل اقيــــ  النمــــو املســــتدام اــــداي رئيســــيا آخــــر يواجــــه املنطقــــة العربيــــة. فقــــد أدت اإلنتاجيــــة املتدني
عمالــة غـــري النظاميـــة وعـــدم وجـــود نظـــم مناســـبة مـــن االقتصــادي وغيـــاب االبتكـــار التكنولـــوجي ووجـــود ســـوي ضـــخمة مـــن ال

وإىل تسـيفيل أعلــال معــدالت للبطالــة بــني الاــباب يف العــامل.   ،اةمايـة االجتماعيــة إىل زايدة الفقــر وعــدم املســاواة وانتاــارما
وتعطيل سالسـل  كما أن السياسات التيفارية واملالية غري الفعالة تؤدي إىل تفاقم املعدالت املنخفضة للتيفارة داخل املنطقة

القيمـــة. وإضـــافة إىل أوجـــه عـــدم املســـاواة االقتصـــادية، تعـــاين املنطقـــة مـــن أشـــكال أخـــرى مـــن عـــدم املســـاواة، ال ســـيما عـــدم 
املســـاواة بـــني اجلنســـني وعـــدم املســـاواة يف اةصـــول علـــال املعلومـــات واخلـــدمات وعـــدم كفايـــة االهتمـــام ابحتياجـــات الفئـــات 

 نني واألشخاص ذوي اإلعاقة والعمال غري النظاميني واملهاجرين.الضعيفة من السكان كالاباب واملس
وعـــالوة علـــال ذلـــىل، فـــ ن أمنـــاال اإلنتـــاج واالســـتهالك غـــري املســـتدامة يف مجيـــع أحنـــاء املنطقـــة تلقـــي عبئـــا متزايـــدا علـــال املـــوارد  22-8 

مـن الغـذائي. كمـا يزيـد تغـري املنـاخ الطبيعية الاحيحة كاملياه والطاقـة واألراضـي الصـاةة للزراعـة، وتطـرح اـدايت خطـرية لأ
 من تفاقم تصحر املنطقة ويؤدي إىل ارتفاع وترية وقوع الكوارو الطبيعية. 

وياــكل ضــعف املؤسســات اــداي شــامال مــا زال يعــرتض جهــود املنطقــة العربيــة يف تنفيــذ خطــة التنميــة املســتدامة إذ تعــاين  22-9 
قــدرات اــد مــن فعاليتهــا. وُ ــول هــذا الضــعف املؤسســي دون  كــن البلــدان املؤسســات قيــودا سياســية وماليــة وتقنيــة ويف ال

العربية من تعزيز العمليات الااملة لليفميع يف تقرير السياسات، و د من قدر ا علال إنتاج البياانت العالية اجلودة املطلوبـة 
والتكنولوجيــا والتعــاون الــدو  يــل التمويـل لصـنع السياســات القائمــة علــال األدلـة، ويبطــا تعبئــة وســائل التنفيـذ الالزمــة مــن قب

 اإلقليمي.  أو
تــوفري اســتيفابة متكاملــة لتــذليل هــذه العقبــات الكبــرية الــ   2019-2018ويتــوخال اإلطــار االســرتاتييفي لاســكوا للفــرتة  22-10 

لــذي وضــعته الليفــان تعــرتض اقيــ  التنميــة املســتدامة. وتراعــي أيضــا الليفنــة يف مواجهتهــا هــذه التحــدايت الــنهج اجلمــاعي ا
الــ  تاــمل إدمــاج  أهــداف التنميـة املســتدامة يف األطــر الوطنيــة املاليــة واملتعلقــة  2030اإلقليميـة مــن أجــل اقيــ  خطــة عـام 

ابلتخطــييف اإلمنــائي؛ وتعزيــز  انســيفام السياســات واتســاقها وتنســيقها علــال نطــاي القطاعــات ومســتوايت إجــراءات التــدخل؛ 
عضـاء يف جمـا  البيـاانت واإلحصـاءات؛ واالسـتفادة  مـن وسـائل التنفيـذ املناسـبة، سـا يف ذلـىل  ويـل وتعزيز  قدرات الدول األ

 والاراكات العاملية واإلقليمية. التنمية، والعلم والتكنولوجيا واالبتكار،
ون اإلقليمــي والـــوط . ويف املقــام األول، ســتعمل اإلســـكوا علــال تعزيــز التنميـــة املســتدامة علــال كـــل مــن الصــعد اإلقليمـــي ود 22-11 

وستســـاعد الـــدول  األعضـــاء يف وضـــع اســـرتاتييفيات عربيـــة لـــادارة املتكاملـــة للمـــوارد الطبيعيـــة، ويف التكيـــف مـــع تغـــري املنـــاخ 
والتخفيف من آاثره، واةد من أخطار الكوارو. وسـتقدم الـدعم إىل الـدول األعضـاء يف جهودهـا الراميـة إىل اسـني كفـاءة 

لطبيعيـة وتعزيـز تطبيــ  التكنولوجيـات اخلضـراء املناسـبة وتيسـري التعــاون والتنسـي  اإلقليميـني مـن أجـل تعزيــز اسـتخدام املـوارد ا
األمــن الغــذائي واملــائي وأمــن الطاقــة وختفيــف حــدة الفقــر يف املنــاط  الريفيــة. وســتعمل اإلســكوا أيضــا علــال تاــيفيع وضـــع 



 التعاون اإلقليمي من أجل التنمية اجلزء اخلامس

 

6/55 17-06466 

 

تعددة األبعاد إزاء الفقر عـن طريـ  تيسـري إجـراء حـوار بنشـاء باـأن السياسات االقتصادية الااملة لليفميع ال  تعتمد  يفا م
ميزانيـات اةكومـات والسياســات املاليـة، وعــن طريـ  بنـاء قــدرات الـدول األعضــاء علـال وضـع توقعــات وتقييمـات سياســاتية 

يــة ويف وضــع سياســات قائمــة علــال األدلــة. وســتحظال الــدول األعضــاء ابلــدعم يف تعبئــة املــوارد املاليــة الالزمــة لتحقيــ  التنم
التمويــل املناســبة الراميــة إىل معاجلــة الثغــرات الــ  تاــوب التنميــة االجتماعيــة واالقتصــادية. وابلتعــاون مــع الاــركاء اإلقليميــني 
ـه خطـة التنميـة اإلحصـائية اإلقليميـة. كمـا سـتقدم الـدعم إىل الـدول  والـدوليني، سـتعرض اإلسـكوا إطـارا مؤسسـيا شـامال يوجش 

مجــع واليــل وتنســي  وناــر البيــاانت اإلحصــائية الالزمــة لتنفيــذ أهــداف التنميــة املســتدامة وبنــاء قــدرات الــنظم  األعضــاء يف
 اإلحصائية الوطنية سا يضمن إنتاج بياانت عالية اجلودة. 

ربيــــة. ، ستســــعال اإلســــكوا إىل وضــــع العدالــــة االجتماعيــــة يف صــــلب التنميــــة يف املنطقــــة الع2019-2018وخــــالل الفــــرتة  22-12 
وستايفع اإلسكوا علال اتباع  ج قائم علـال اةقـوي إزاء عمليـة وضـع السياسـات االقتصـادية واالجتماعيـة الاـاملة، وذلـىل 
عــن طريــ  مســاعدة الــدول األعضــاء علــال تعمــيم مراعــاة منظــور قضــااي الســكان والتنميــة الباــرية الرئيســية يف االســرتاتييفيات 

ر اإلســكوا هيكلهــا املتعــدد واخلطــيف الوطنيــة، مــع الرتكيــز علــال منــاء  الاــباب واهليفــرة الدوليــة واةمايــة االجتماعيــة. وستســخش 
االختصاصــات لــدعم الــدول األعضــاء يف تعزيــز تكامــل السياســات، ســا يف ذلــىل يف جمــال اإلدمــاج االقتصــادي واالجتمــاعي 

إىل الدول األعضاء يف القضاء علـال  للفئات الضعيفة عرب اقي  مااركٍة مدنية واسعة النطاي. وستواصل أيضا تقدمي الدعم
عـدم املسـاواة بــني اجلنسـني يف السياســات واالسـرتاتييفيات والتاــريعات والـربامج. وســتكثف الليفنـة دعمهــا لليفهـود الوطنيــة 

نع واإلقليمية الرامية إىل التغلب علال مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وضـمان املسـاواة يف وصـوهلا إىل املـوارد واملاـاركة يف صـ
القرار. وعالوة علال ذلىل، ستساعد اإلسكوا الدول  األعضاء يف وضع سرود تعزز االنتماء واملااركة واملصاةة علال الصعيد 
اإلقليمـي بغيــة بلــورة فهـم ماــرتك لأولــوايت اإلمنائيــة واملصـري املاــرتك. وستتصــدى الليفنـة للضــغوال اخلارجيــة واآلاثر النامجــة 

العمل مع الدول األعضاء علال استحداو أطر إقليمية مصـمخمة لتـوفري دعـم فعـال لليفهـود  عن اتساع رقعة النزاع من خالل
الرامية إىل بناء الُلحمة االجتماعية والقدرة علال التكيف االجتماعي. وستواصل الليفنة أيضا رصد عواقب النزاع واالحتالل 

 وآاثرها السلبية علال اقي  العدل  بعاده املتعددة. 
م اإلسكوا ابلقـدرات الكامنـة يف اقيـ  مزيـد مـن التكامـل اإلقليمـي مـن أجـل التصـدي  كثـر فعاليـة  كنـة للتحـدايت وتسلش   22-13 

الرئيسية ال  تواجه املنطقة. فـال ككـن اقيـ  القـدرات الوطنيـة علـال مواجهـة الصـدمات االقتصـادية واالجتماعيـة والسياسـية 
ـــاء هياكـــل سياســـية متطـــورة. وســـتيفري اإلســـكوا إال ضـــمن إطـــار إقليمـــي يســـهش ل التكامـــل  يف األ ســـواي العامليـــة املنصـــفة وبن

اليالت كميـة دقيقـة للرتتيبـات القانونيـة واملؤسسـية الالزمـة مـن أجـل مسـاعدة الـدول األعضـاء يف صـوك سياسـات التكامـل 
اسـني التنسـي  اإلقليمـي بـني االقتصادي اإلقليمي واقي  األهداف اإلمنائية اإلقليمية. وستعمل الليفنة أيضا علـال تاـيفيع 

الدول األعضاء يف ما يتعل  ابهلياكل األساسية العابرة للحدود، وال سيما يف جمال النقل وتيسـري التيفـارة. وسـتقدم اإلسـكوا 
املساعدة يف تعزيز النهج اإلقليمية للتكيف مـع تغـري املنـاخ والتخفيـف مـن آاثره مـن خـالل تقـدمي الـدعم السـتحداو آليـات 

تغري املناخ، سا يف ذلىل آاثره علال املوارد املائية وتبعات ذلىل علال الفقراء. وستوفر اإلسكوا أيضا منتدى حـواراي يف  مواجهة
تعزيـز التفاعـل  جمال السياسات املتعـددة القطاعـات باـأن قضـااي التنميـة املسـتدامة  هيـدا الختـاذ مواقـف إقليميـة قائمـة علـال

، 2019-2018القطاعـات املختلفـة وبنـاء املؤسسـات. وخـالل الفـرتة  اي علـال نطـايبني العلم والسياسـات واقيـ  االتسـ
ر اإلسكوا قدر ا التنظيمية علال مجع الدول األعضاء من أجل مناقاة اةلول املارتكة واملنسقة وتبادل اآلراء باـأ ا  ستسخش 

 ال السكان وبيئتهم. هبدف معاجلة األسباب اجلذرية لعدم االستقرار وآلاثر حالة عدم االستقرار عل
ومـا برحــ  اإلســكوا تنظــر مــن خــالل براجمهــا يف كيفيــة اسـتفادة كــل مــن األطــر االســرتاتييفية مــن اإلطــار االســرتاتييفي الــذي  22-14 

، وقــد حـددت أهـدافا متوسـطة األجــل 2030سـبقه مـن أجـل اقيـ  األهــداف الطويلـة األجـل، سـا يتماشــال مـع خطـة عـام 
ســـكوا إطـــارا مفاهيميـــا يرتكـــز علـــال تقـــدمي الـــدعم إىل الـــدول والاـــعوب العربيـــة بغيـــة بلـــورة . كمـــا اعتمـــدت اإل2023لعـــام 
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. وقـد تعهـدت اإلسـكوا بتعمـيم مراعـاة 2030وتوضيح معامل رؤية مارتكة للمستقبل الذي تريده يف حقبـة تنفيـذ خطـة عـام 
ضـــطالع بــدور قيـــادي يف تنفيــذ خطـــة منظــور جنســاين يف جممـــل بــرانمج عملهـــا ويف أناــطتها غـــري الربانجميــة. وستواصــل اال
 العمل علال نطاي منظومة األمم املتحدة باأن املساواة بني اجلنسني و كني املرأة. 

وستواصــل اإلســكوا توســيع نطــاي شــبكتها مــن الاــركاء الــوطنيني واإلقليميــني والــدوليني كمــا ســتتعاون مــع اهليئــات اةكوميــة  22-15 
جلهات املاحنـة ومؤسسـات البحـوو ومنظمـات اعتمـع املـدين والقطـاع اخلـاص بغيـة تلبيـة الدولية ومؤسسات األمم املتحدة وا

االحتياجات امللحة ومواجهة التحدايت السياساتية ال  تصادفها الدول األعضاء. واستنادا إىل العالقـة اخلاصـة الـ  تربطهـا 
ية. كما ستدعم تنفيذ قرارات املنتـدايت اإلقليميـة الرفيعـة جبامعة الدول العربية، ستقدم الليفنة الدعم يف بلورة املواقف اإلقليم

 املستوى، وال سيما مؤ رات القمة العربية للتنمية االقتصادية واالجتماعية. 
وستواصـــل اإلســـكوا عقـــد اجتماعـــات آليـــة التنســـي  اإلقليمـــي ابعتبارهـــا منـــربا لكيـــاانت األمـــم املتحـــدة واملنظمـــات اإلقليميـــة  22-16 

. وبغيـة التأكـد مــن 2030لـوايت اإلقليميــة يف جمـال السياسـة العامــة وتنسـي  الـدعم املقــدم إىل تنفيـذ خطـة عــام ملناقاـة األو 
قـــدر ا علـــال ناـــر وتفعيـــل نتـــائج وتوصـــيات عملهـــا املعيـــاري واالســـتيفابة بفعاليـــة لطلبـــات الـــدول األعضـــاء فيهـــا، ســـتعمل 

هلــذه الغايــة، ستســتخدم اإلســكوا نتــائج ونــواتج بــرانمج عملهــا  اإلســكوا علــال تعبئــة مســامات ماليــة وعينيــة إضــافية. واقيقــا
 العادي مستفيدة من الاراكات االسرتاتييفية ال  أرستها يف أحناء املنطقة.

 استعراض عام للموارد  
دوالر قبــل إعــادة تقــدير  70 523 700يف إطــار هــذا البــاب  2019-2018يبلــإ إمجــا  املــوارد املقرتحــة لفــرتة الســنتني  22-17 

-2016يف املائة( مقارنـة ابعتمـادات الفـرتة  0.6دوالر )أي بنسبة  435 400التكاليف،  ا يعك  نقصاانً صافياً قدره 
ة املتصــــلة ءلغــــاء االحتياجــــات وهــــي: )أ( التعــــديالت الفنيــــ . وقــــد ناــــأت التغــــريات يف املــــوارد عــــن ثالثــــة عوامــــل،2017

، والتخفيضـــات 2017-2016اد لفـــرتة الســـنتني خمصـــص للوظـــائف اجلديـــدة املناـــأة يف الفـــرتة املتكـــررة وإدراج اعتمـــ غـــري
)ج( التغــريات األخــرى يف املــوارد. ويغطــي مســتوى  ؛املتصــلة ابإللغــاء التــدرجيي لوظــائف؛ )ب( الــوالايت اجلديــدة واملوســعة

 املوارد املقرتح تكاليف تنفيذ الوالايت ابلكامل وبكفاءة وفعالية.
 .5-22إىل  3-22ويرد توزيع املوارد يف اجلداول من  22-18 
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 املوارد املالية حسب العنصر 3-22اجلدول 

 )آبالف دوالرات الوالايت املتحدة(  
 امليزانية العادية (1) 

 

نفقــــــــات الفــــــــرتة 
2014-
2015 

 اعتمــادات الفــرتة
2016-
2017 

    التغريات يف املوارد
التعـــــــــــــــــــديالت 
الفنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
)االحتياجــــات 

 املتكـــــررة/ غـــــري
اعتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد 
خمصـــــــــــــــــــــــــــــص 
للوظــــــــــــــــــــــــــائف 
 لفرتة السنتني(

الــــــــــــــــــــــــــــــوالايت 
اجلديـــــــــــــــــــــــــــــــــــدة 

 واملوسعة

ضــــــــــــــمن و/أو 
علـــــــــال نطـــــــــاي 
البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب 

 )األبواب(
تغــــــــــــــــــــــــريات 

 اعموع أخرى
النســــــــــــــــــــبة 

 املئوية

اعمــــــــوع قبــــــــل 
إعـــــــادة تقـــــــدير 

 التكاليف
إعـــادة تقــــدير 

 التكاليف

تقــــديرات الفــــرتة 
2018-
2019 

 191,7  10,5  181,2  (1,4)  (2,5)  –  (2,5)  –  –  183,7  87,6 السياساتأجهزة تقرير  -ألف             

 285,6 5 111,8  173,8 5  13,7 624,8  –  624,8  –  –  549,0 4 176,3 4 التوجيه التنفيذي واإلدارة -ابء 

            برانمج العمل -جيم 

اإلدارة املتكاملـــــــــــــــــــــــــــــــــة  - 1 
للمـــــــــــــــــوارد الطبيعيـــــــــــــــــة 

التنميـــــــــــــــــة ألغـــــــــــــــــراض 
 149,8 7 118,8 031,0 7 8,9 576,6 (13,2) 589,8 – – 454,4 6 895,9 6 املستدامة

 063,1 7 114,5 948,6 6 15,3 921,6 (5,8) 147,9 115,1 664,4 027,0 6 782,4 5 التنمية االجتماعية - 2 

لتكامــــــــــــــــل واالتنميــــــــــــــــة  - 3 
 459,5 8 105,9 353,6 8 (4,1) (353,1) (164,3) (472,9) 161,3 122,8 706,7 8 969,1 8 ناالقتصاداي

تســــــــخري التكنولوجيـــــــــا  - 4 
ألغـــــــــــــــــراض التنميـــــــــــــــــة 

 051,1 3 58,9 992,2 2 (24,3) (958,6) (332,5) (735,2) 109,1 – 950,8 3 565,7 4 والتكامل اإلقليمي

استخدام اإلحصاءات  - 5 
وضـــــــــع سياســـــــــات يف 

 849,3 4 56,8 792,5 4 (0,2) (9,3) (9,3) – – – 801,8 4 619,4 4 تستند إىل األدلة

 161,4 3 40,9 120,5 3 (0,3) (10,0) (10,0) – – – 130,5 3 146,1 3 النهوض ابملرأة - 6 

النــزاعات حدة ختفيف  - 7 
 206,4 4 59,8 146,6 4 12,6 463,1 (9,8) 472,9 – – 683,5 3 234,0 3 والتنمية

 940,6 37 555,6  385,0 37 1,7 630,3 (544,9) 2,5  385,5  787,2 754,7 36 212,5 37 اجملموع الفرعي، برانمج العمل 

 803,3 28 019,6 1 783,7 27 (2,9) (817,2) (424,4) (624,8) –  232,0  600,9 28 296,7 31 دعم الربامج -دال 

 221,2 72 697,5 1 523,7 70  0,6 435,4 (969,3) – 385,5  019,2 1 088,3 70 773,2 72 ع الفرعياجملمو  
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 اخلارجة عن امليزانية املوارد (2) 
 2019-2018تقديرات الفرتة  2017-2016تقديرات الفرتة  2015-2014نفقات الفرتة  
 - 169,4 - أجهزة تقرير السياسات -ألف     

 - 257,4 23,8 التوجيه التنفيذي واإلدارة -بــاء 

 674,9 12 820,6 11 037,7 8 برانمج العمل -جيم 

 - - - دعم الربامج -دال 

 674,9 12 247,4 12 061,5 8 اجملموع الفرعي 

 896,1 84 335,7 82 834,7 80 اجملموع 

  
 املوارد املتعلقة ابلوظائف 4-22جلدول ا

الوظائف الثابتــــــة  
املمولة من امليزانية 

 العادية

   الوظـائف املؤقتــة

 املقررة األخرى املوارد امليزانية العادية 
عــن  املوارد اخلارجة
 اعموع امليزانيـة

 الفئة
2016-
2017 

2018-
2019 

2016-
2017 

2018-
2019 

2016-
2017 

2018-
2019 

2016-
2017 

2018-
2019 

2016-
2017 

2018-
2019 

           الفئة الفنية والفئات العليا           
 1 1 – – – – – – 1 1 أ عو  
 2 2 – – – – – – 2 2 2-مد 
 8 8 – – – – – – 8 8 1-مد 
 25 25 – – – – – – 25 25 5-ف 
 68 71 1 1 – – 3 3 64 67 4/3-ف 
 18 17 – – – – – – 18 17 2/1-ف 
 122 124 1 1 – – 3 3 118 120 اجملموع الفرعي 
           الفئات األخرى 
 129 131 – – – – 1 1 128 130 احملليةالرتبة  
 1 1 – – – – – – 1 1 اخلدمة امليدانية 
 4 3 – – – – – – 4 3 املوظفون الوطنيون من الفئة الفنية  
 134 135 – – – – 1 1 133 134 اجملموع الفرعي 
 256 259 1 1 – – 4 4 251 254 اجملموع 
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 توزيع املوارد حسب العنصر 5-22اجلدول  
 )ابلنسبة املئوية(  

 املوارد اخلارجة عن امليزانية العاديةامليزانية  
 – 0,3 أجهزة تقرير السياسات - ألف   
 – 7,3 التوجيه التنفيذي واإلدارة -بـاء 
   برانمج العمل - جيم

 31,9 10,0 اإلدارة املتكاملة للموارد الطبيعية ألغراض التنمية املستدامة - 1 
 – 9,9 التنمية االجتماعية - 2 
 39,6 11,8  نالتكامل االقتصادايو التنمية  - 3 
 – 4,2 تسخري التكنولوجيا ألغراض التنمية والتكامل اإلقليمي - 4 
 3,3 6,8 وضع سياسات تستند إىل األدلةيف استخدام اإلحصاءات  - 5 
 0,1 4,4 النهوض ابملرأة - 6 
 25,1 5,9 النـزاعات والتنميةحدة ختفيف  - 7 

 100,0 53,0 اجملموع الفرعي 
 – 39,4 امجدعم الرب  -دال 
 100,0 100,0 اجملموع 

  
 التعديالت الفنية

 دوالر موزعة علال النحو التا : 1 019 200تعك  التغريات يف املوارد زايدة صافية قدرها  22-19 
يف إطــار  3-ف 1)دوالر تتصــل بتــوفري املــوارد الالزمــة لفــرتة الســنتني لــثالو وظــائف جديــدة  1 071 200زايدة قــدرها  )أ( 

كــــانون   1، اعتبــــارا مــــن 2017-2016يف إطــــار دعــــم الــــربامج( أناــــئ  يف فــــرتة الســــنتني  3-ف 2و 3الــــربانمج الفرعــــي 
؛ وأربـع وظـائف مؤقتـة 2017-2016سـنتني من امليزانية الربانجمية املقرتحة لفرتة ال 22، يف إطار الباب 2016الثاين/يناير 
-2016، أناـــئ  يف فـــرتة الســـنتني 2مـــن الرتبـــة احملليـــة( يف إطـــار الـــربانمج الفرعـــي  1، و3-ف 2، و4-ف 1جديـــدة )
ألـف، دعمـا لتنفيـذ خطـة التنميـة  71/272، عمـال بقـرار اجلمعيـة العامـة 2017كـانون الثاين/ينـاير   1اعتبارا من  ،2017

وخطة عمل أديـ  أاباب الصـادرة عـن املـؤ ر الـدو  الثالـا لتمويـل التنميـة، تقابلهـا جزئيـا ختفيضـات  2030املستدامة لعام 
  ؛70/247تتصل ابإللغاء التدرجيي لوظائف حسبما أقرته اجلمعية العامة يف قرارها 

تتعلـــــ  بطرائـــــ   2017دوالر تتصـــــل  ناـــــطة مدرجـــــة يف عـــــام  52 000إلغـــــاء احتياجـــــات غـــــري متكـــــررة يبلـــــإ جمموعهـــــا  )ب( 
ــــة الدوليــــة باــــأن االتفــــاي العــــاملي مــــن أجــــل اهليفــــرة اآلمنــــة واملنظمــــة والن ــــة )املفاوضــــات اةكومي قــــرار اجلمعيــــة انظــــر ظامي

 (.71/280 العامة

 واملوسعة الوالايت اجلديدة
نفيــذ خطــة التنميــة املســتدامة دوالر تتصــل ابلــوالايت اجلديــدة دعمــا لت 385 500تعكــ  التغــريات يف املــوارد زايدة قــدرها  22-20 

 ألف. 71/272وخطة عمل أدي  أاباب، عمال بقرار اجلمعية العامة  2030 لعام

https://undocs.org/ar/A/RES/71/272
https://undocs.org/ar/A/RES/70/247
https://undocs.org/ar/A/RES/71/272
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 ضمن و/أو على نطاق الباب )األبواب(التغريات 
ملواءمـــة  بغيـــة تنفيـــذ برانجمهـــا علـــال أمثـــل وجـــه، تســـعال اإلســـكوا إىل إعـــادة توزيـــع املـــوارد ضـــمن عناصـــر ميزانيتهـــا وفيمـــا بينهـــا 22-21 

رد الطبيعيــة ، اإلدارة املتكاملــة للمــوا1التسلســل اإلداري يف مركــز التكنولوجيــا التــابع لاســكوا يف عمــان مــع الــربانمج الفرعــي 
ــــدول األعضــــاء باــــأن نقــــل  ــــادل املعــــارف بــــني ال ــــز دور املركــــز كمنتــــدى إقليمــــي لتب ــــة تعزي ــــة املســــتدامة، بغي ألغــــراض التنمي
التكنولوجيـا ألغــراض التنميــة املســتدامة؛ وتعزيــز القــدرات اإلداريــة لربانجمهـا الفرعــي املتعلــ  ابلتنميــة االجتماعيــة؛ وتعزيــز قــدرة 

علـ  بتخفيـف حـدة النزاعـات والتنميـة علـال معاجلـة شـؤون اةوكمـة يف البلـدان واعتمعـات احملليـة املتضـررة برانجمها الفرعـي املت
مــــن النـــــزاع؛ وإ حـــــة تنســـــي  ومواءمـــــة أناـــــطة اإلســـــكوا يف جمـــــال التوعيـــــة واالتصـــــال اخلـــــارجي باـــــكل أوثـــــ  مـــــع توجههـــــا 

عدم تكبد أي تكاليف، زايدة يف املـوارد يف إطـار بنـد  االسرتاتييفي العام. وتعك  عمليات إعادة توزيع املوارد، علال أساس
، يقابلهـــــا ايففــــاض يف االحتياجـــــات يف إطــــار بنـــــد أجهــــزة تقريـــــر 7 و 2 و 1التوجيــــه التنفيــــذي واإلدارة والـــــربامج الفرعيــــة 

 وعنصر دعم الربامج. 4 و 3السياسات والربانجمني الفرعيني 

 التغريات األخرى
دوالر يعـــزى إىل أوجـــه الكفـــاءة الـــ  تعتـــزم الليفنـــة اقيقهـــا يف فـــرتة  969 300ارد نقصـــاان قـــدره تعكـــ  التغـــريات يف املـــو  22-22 

اجلهـــود الــ  تبـــذهلا الليفنـــة لتطبيــ  أوجـــه الكفـــاءة  . والنقصـــان املقـــرتح انجــم عـــن مجلـــة أمــور منهـــا2019-2018الســنتني 
( A/71/390ثــامن عــن ماــروع التخطــييف املركــزي للمــوارد )املتوقعــة مــن نظــام أوموجــا واملبينــة يف تقريــر األمــني العــام املرحلــي ال

علال فرادى العمليـات اليوميـة. وقـد اسـتندت أوجـُه الكفـاءة املتوقعـة مـن نظـام أوموجـا والـواردة يف التقريـر املرحلـي الثـامن إىل 
وقعــة مســتقبال، ســا فيهــا عمليــات بــدء التنفيــذ يف املســتقبل، وإجــراء اســتعراض جتربــة املنظمــة مــع هــذا النظــام، والتغيــريات املت

عاملي للعمليات من بدايتها إىل  ايتها، وسـحب الـنظم القدكـة مـن اخلدمـة، وإدخـال اسـينات علـال أسـاليب العمـل وعلـال 
دوام الكامـــــل ابلـــــدوالر، افا الـــــالقـــــدرات يف جمـــــال التخطـــــييف. ويُعـــــربخ عـــــن أوجـــــه الكفـــــاءة جبملـــــة وســـــائل منهـــــا قيمـــــة مكـــــ

قرتحـــة لفـــرتة الســــنتني االقتضـــاء. وتـــرد معلومــــات إضـــافية عـــن هـــذا الــــنهج يف تصـــدير ومقدمـــة امليزانيـــة الربانجميــــة امل حســـب
2018-2019. 

دوالر ختفيضــــا قــــدره  969 300وابلنســــبة لاســــكوا، تعكــــ  التخفيضــــات املتعلقــــة ابلوظــــائف وغــــري املتعلقــــة هبــــا البالغــــة  22-23 
 دوالر يف إطار دعم الربامج.  424 400دوالر يف إطار مجيع الربامج الفرعية لربانمج العمل وختفيضا قدره  544 900

 املوارد اخلارجة عن امليزانية
تتلقال اإلسكوا املسامات بنوعيها النقدي والعي ، وهي مسامات تكمل موارد امليزانية العادية وتظل حيوية لتنفيذ والاي ا.  22-24 

دوالر لأناـــطة الراميــة إىل بنـــاء القـــدرات  12 674 900وتقــدر املـــوارد اخلارجــة عـــن امليزانيــة )املســـامات النقديـــة( بقيمــة 
دمات االستاــارية وحلقــات العمــل التدريبيــة واملاــاريع امليدانيــة. وتاــمل املاــاريع املتوقعــة الوطنيــة، ســا يف ذلــىل بعثــات اخلــ

العمل اجلاري يف إطار املبـادرات اإلقليميـة املتعلقـة بتطبيقـات الطاقـة املتيفـددة الصـغرية  2019-2018خالل فرتة السنتني 
لتقيــيم آاثر تغــري املنــاخ علــال املــوارد املائيــة وجوانــب الضــعف  ليميــةالنطــاي يف املنطقــة العربيــة؛ واملرحلــة الثانيــة مــن املبــادرة اإلق

وماروع  ؛“اخلطة الوطنية ملستقبل سورية”االقتصادي يف املنطقة العربية؛ واملرحلة الثانية من الربانمج املعنون  -االجتماعي 
بـرانمج املقـارانت الدوليـة؛ وماـروع باـأن االقتصـادي يف ليبيـا؛ والعمـل مـع البنـىل الـدو  علـال  -يتعل  ابةوار االجتماعي 

 تعزيز املؤسسات ألغراض اإلنعاش واقي  املصاةة يف اليمن.
ســـــا أمـــــاكن عمـــــل جمانيـــــة، بقيمــــــة ، الــــــ  ســـــتوفر أسا2019-2018وتقـــــدر املســـــامات العينيـــــة املتوقعـــــة لفـــــرتة الســـــنتني  22-25 

 مليون دوالر. 19.5
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 معلومات أخرى  
ءلة املــــديرين واملــــوظفني عــــن طريــــ  رصــــد االمتثــــال لأنظمــــة والقواعــــد والسياســــات واجلــــداول الزمنيــــة تكفــــل اإلســــكوا مســــا 22-26 

واتفاقات مستوى اخلـدمات. وعنـد اديـد نقـاال ضـعف معينـة، تتـاح فـرص التـدريب لتعزيـز مهـارات إدارة األداء وزايدة فهـم 
ار إجـراءات تاـغيلية موحـدة جديـدة تتماشـال مـع طـري القواعد واألنظمة. ويتم اديا إطار املراقبة ابنتظام من خالل إصد

 أداء العمل اجلديدة.
وترصــد اإلدارة العليــا متابعــة التوصــيات الــ  يقــدمها كــل مــن الليفنــة االستاــارية لاــؤون اإلدارة وامليزانيــة ومكتــب خــدمات  22-27 

ل، عملــــ  علــــال كفالــــة التخطــــييف املســــب  الرقابــــة الداخليــــة ووحــــدة التفتــــي  املاــــرتكة واهليئــــات املماثلــــة. فعلــــال ســــبيل املثــــا
لالجتماعات وحلقات العمل والدورات التدريبيـة سـا يضـمن إ ـام قـوائم املاـاركني يف الوقـ  املناسـب امتثـااًل لسياسـة السـفر 

يومــاً علــال األقـــل مــن موعــد الســـفر. ويتــيح اســتخدام تســـهيالت اإلبــالك لنظـــام  16فيمــا يتعلــ  باـــراء تــذاكر الســفر قبـــل 
 للمديرين واملوظفني إمكانية تتبع األناطة والتكاليف واملعامالت بدرجة أكثر تفصيال  ا كان  كناً يف الساب .أوموجا 

ويتضمن اتفاي األمني التنفيذي أبعاداً متعددة لاجناز، تتوقف بدورها علال أداء كبار املديرين فيما يتعل  ابملؤشرات، سا يف  22-28 
 وحالة الوظائف الااغرة والتوازن بني اجلنسني. ذلىل مؤشرات تنفيذ امليزانية

، ســتقوم اإلســكوا بتقيــيم اثنــني مــن براجمهــا الفرعيــة الســبعة، وةانيــة ماــاريع  ولــة مــن 2019-2018وخــالل فــرتة الســنتني  22-29 
م التقييمــات الــ  حســاب األمــم املتحــدة للتنميــة، وأربعــة ماــاريع  وخلــة مــن املــوارد اخلارجــة عــن امليزانيــة. وسيسرتشــد تصــمي

بنتــــائج وتوصــــيات التقييمــــات الــــ  ُأجريــــ  يف فــــرتات الســــنتني الســــابقة. وعلــــال وجــــه  2019-2018ســــُتيفرى يف الفــــرتة 
اخلصـــوص، ســـرُتاعال نتـــائج تقيـــيم الـــربامج ومراجعـــة اةســـاابت الربانجميـــة، الـــ  أجنزهـــا مكتـــب خـــدمات الرقابـــة الداخليـــة يف 

امج الفرعيـة والتقييمـات املواضـيعية. وقـد بيشنـ  التقييمـات السـابقة ضـرورة أن تواصـل ، عنـد ترتيـب أولـوايت الـرب 2016 عام
الربامج الفرعية تعزيز عملها املتعدد التخصصات وأن تتواصل أكثر مع الاركاء اإلقليميني مـن خـالل خطـيف الناـر والتوعيـة 

خلصـ  اإلسـكوا إىل أنـه ينبغـي ملاـاريع حسـاب املخصصة وأن تعزز إدماج املنظـور اجلنسـاين و كـني املـرأة يف عملهـا. كمـا 
التنميـــة أن تاــــمل، حيثمــــا أمكــــن، مرحلـــة اســــتهاللية لبــــدء املاــــاورات مـــع الاــــركاء واملســــتفيدين، وأن تســــتخدم املنصــــات 

 اإللكرتونية لتعزيز تبادل املعلومات، وأن تتضمن اسرتاتييفية تتيح تعزيز استدامة النتائج احملققة.
، طُلب إىل األمني العام اديد موارد للقيام ابلرصد والتقييم. وابلنسبة لاسـكوا، فـ ن 58/269اجلمعية العامة وعماًل بقرار  22-30 

دوالر  418 900دوالر للمـــوارد املتعلقـــة ابلوظـــائف و  974 000دوالر، ســـا ياـــمل  1 392 900هـــذه املـــوارد ســـتبلإ 
شــهر عمــل  61.25شــهر عمــل، تاــمل  86.75مــوارد غــري املتعلقــة ابلوظــائف. وتغطــي املــوارد املتعلقــة ابلوظــائف تكلفــة لل

شـــهر عمـــل ملـــوظفني مـــن فئـــة الرتبـــة احملليـــة. وتاـــمل املـــوارد غـــري املتعلقـــة  25.5ملـــوظفني مـــن الفئـــة الفنيـــة والفئـــات العليـــا و 
 دوالر  وشال من املوارد اخلارجة عن امليزانية. 265 800م مبلغا قدره ابلوظائف املخصصة إلجراء أناطة الرصد والتقيي

، تسعال اإلسكوا إىل االيفراال يف تعاون تكميلي وحمدد اهلدف مع 2014و اياً مع اسرتاتييفية الاراكات املعتمدة يف عام  22-31 
هذا األمر العمـل مـع خمتلـف الاـركاء يف خمتلـف  اجلهات الفاعلة الرئيسية يف املنطقة هبدف اقي  نتائيفها اإلمنائية. ويستلزم

مراحل التخطييف والتنفيذ، مع إدراك النتائج املتمايزة جلهود التعاون تلىل علـال املـدى القصـري واملتوسـيف والطويـل، إضـافًة إىل 
واجه التنمية، إنااء بنية أساسية لدعم جماالت العمل الرئيسية لليفنة من أجل ضمان اتباع  ج شامل إزاء التحدايت ال  ت

 سواء علال صعيد البحوو أو جهود الدعوة أو عمليات وضع السياسات.
ويف جمــا  العمــل املعيــاري والبحثــي، ســتعمل الليفنــة مــع جمــامع الفكــر ومراكــز البحــوو الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة، حبيــا  22-32 

مــن خــالل املنــابر اةكوميــة الدوليــة ومنتــدايت تســتفيد مــن األفكــار اجلديــدة وتــؤثر علــال بــرامج البحــوو. وســتقوم الليفنــة، 
اخلــرباء التابعــة هلــا، جبمــع واضــعي السياســات والبــاحثني واخلــرباء واهليئــات اةكوميــة واةكوميــة الدوليــة لتيســري اةــوار وإجيــاد 

https://undocs.org/ar/A/RES/58/269


 التنمية االقتصادية واالجتماعية يف غريب آسيا 22الباب 

 

17-06466 13/55 

 

ان اإلقليميــة توافــ  يف اآلراء باــأن التحــدايت الرئيســية الــ  تواجــه التنميــة. وستواصــل الســعي إىل إقامــة شــراكات مــع الليفــ
 األخرى واةفاظ عليها، وال سيما من خالل مااريع حساب التنمية واالجتماعات الرفيعة املستوى واملناورات.

مــع أفرقــة األمــم املتحــدة القطريــة ووكــاالت  ويف إطــار أناــطة التعــاون التقــ  الــ  تضــطلع هبــا، ســتعمل الليفنــة باــكل وثيــ  22-33 
قها وبراجمهـا مـن أجـل كفالــة اتسـاي وفعاليـة الـدعم املقــدم إىل الـدول األعضـاء فيهـا باــأن األمـم املتحـدة املتخصصـة وصــنادي

 طائفة من املسائل املتعلقة ابلتنمية املستدامة.
وتعقــد اإلســكوا اجتماعــات آليــة التنســي  اإلقليمــي الــ  تضــم مجيــع كيــاانت األمــم املتحــدة واملنظمــات اإلقليميــة غــري التابعــة  22-34 

حـــدة يف املنطقـــة مـــن أجـــل زايدة اتســـاي السياســـات وتعزيـــز الاـــراكات واألناـــطة املاـــرتكة فيمـــا يتعلـــ   ولـــوايت لأمـــم املت
التنمية اإلقليمية. وتقود الليفنـة ثالثـة مـن األفرقـة العاملـة األربعـة التابعـة لهليـة، وهـي: األفرقـة املعنيـة خبطـة التنميـة املسـتدامة 

يــاانت املتعلقــة  هــداف التنميــة املســتدامة. وقــد تطــري االجتماعــان اةــادي والعاــرون ، وابهليفــرة الدوليــة، وابلب2030لعــام 
بغية تايفيع  2030، للسياسة اإلقليمية وبرانمج خطة عام 2016و  2015والثاين والعارون لهلية، املعقودان يف عامي 

يف منطقــة تعــاين مــن النزاعــات واألزمـــات. املناقاــات بــني الوكــاالت باــأن التحــدايت الرئيســية الــ  تواجــه التنميــة الباــرية 
، ستعقد الليفنة من جديد اجتماعيها السنويني. وجيري كذلىل التنسـي  مـع الكيـاانت 2019-2018وخالل فرتة السنتني 

ركة اإلقليمية التابعة لأمم املتحدة عن طري  فري  دعم األقران التابع عموعة األمم املتحـدة اإلمنائيـة. وستواصـل الليفنـة املاـا
 يف االجتماعات العادية للميفموعة اإلمنائية.

وإثـر اسـتعراض للمناــورات اخلاصـة بكـل بــرانمج فرعـي، مــن املتوقـع أن تصـدر املناــورات املتكـررة وغـري املتكــررة علـال النحــو  22-35 
 الفرعية.وحسب التوزيع املبني يف املعلومات املتعلقة بنواتج كل برانمج من الربامج  6-22املوجز يف اجلدول 

 موجز املنشورات6-22اجلدول 

 
 الفعلية للفرتة

2014-2015 
 املقدرة للفرتة

2016-2017 
  املقدرة للفرتة

2018-2019 

 املطبوعة واإللكرتونية اإللكرتونية املطبوعة املطبوعة واإللكرتونية اإللكرتونية املطبوعة املطبوعة واإللكرتونية اإللكرتونية املطبوعة املناورات

 38 8 - 42 2 - 50 2 - املتكررة    

 74 40 - 62 40 - 64 30 - غري املتكررة

 112 48 - 104 42 - 114 32 - اجملموع 
  

 جهزة تقرير السياساتأ -ألف 
 دوالر 181 200االحتياجات من املوارد:   

ابألجهـزة اةكوميـة الدوليـة الدائمـة والعمليـات أُدرج  اعتمادات يف إطـار هـذا البـاب الفرعـي لتغطيـة االحتياجـات املتعلقـة  22-36 
اةكوميــة الدوليــة، الــ  تضــطلع أجهــزة تقريــر السياســات سســؤولية تــوفري اخلــدمات هلــا، والــ  يُــرى أ ــا تتطلــب اعتمــادات 

الـذي خاصة. ويتف  ختصيص اعتمادات للهيئات اةكومية الدولية والعمليات اةكوميـة الدوليـة مـع النظـام الـداخلي لليفنـة 
( 12-)د 133(، والــــذي يتضــــمن تعــــديالت اعتمــــد ا الليفنــــة يف قرارا ــــا E/ESCWA/9اعُتمــــد يف الــــدورة األوىل لليفنــــة )

 (.17-)د 196( و 16-)د 178( و 14-)د 159( و 14-)د 158( و 13-)د 153 و
ة دوليــة فرعيــة متخصصــة، جتتمــع اثنتــان منهــا كــل ســنتني يف حــني جتتمــع الليفــان الفرعيــة وتضــم الليفنــة ةــاين جلــان حكوميــ 22-37 

 الس  األخرى سنوايً. ويرد ترتيب ومواعيد دورا ا كالتا : 

https://undocs.org/ar/E/ESCWA/9
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، عمـاًل بقـرار 1995/25الدورة الثانية عارة لليفنة الطاقـة، املناـأة سوجـب قـرار اعلـ  االقتصـادي واالجتمـاعي  )أ(  
، اإلدارة املتكاملــــة للمــــوارد 1)الــــربانمج الفرعــــي  2018(، الــــ  ســــتعقد ليــــومني يف عــــام 18-)د 204اإلســــكوا 

 الطبيعية ألغراض التنمية املستدامة(؛
، عمـاًل 1995/26الدورة الثالثة عارة لليفنـة املـوارد املائيـة، املناـأة سوجـب قـرار اعلـ  االقتصـادي واالجتمـاعي  )ب(  

، اإلدارة املتكاملـة للمـوارد 1)الـربانمج الفرعـي  2018ال  ستعقد ليومني يف عام (، 18-)د 205بقرار اإلسكوا 
 الطبيعية ألغراض التنمية املستدامة(؛

، 1994/27الدورة الثانية عارة لليفنة التنمية االجتماعيـة، املناـأة سوجـب قـرار اعلـ  االقتصـادي واالجتمـاعي  )ج(  
ــــــومني يف عــــــام  (، الــــــ 17-)د 198عمــــــاًل بقــــــرار اإلســــــكوا  ــــــربانمج الفرعــــــي  2019ســــــتعقد لي ــــــة 2)ال ، التنمي

 االجتماعية(؛
، 1997/11الدور ن التاسعة عارة والعارون لليفنة النقل، املناأة سوجب قرار اعل  االقتصادي واالجتمـاعي  )د(  

ـــواتر دورات21-)د 229( )انظـــر أيضـــاً قـــرار اإلســـكوا 19-)د 213عمـــاًل بقـــرار اإلســـكوا  الليفنـــة(،  ( باـــأن ت
 ، التنمية والتكامل االقتصاداين(؛3)الربانمج الفرعي  2019 و 2018اللتان ستعقدان ليومني يف كل من عامي 

الدور ن الثالثة عارة والرابعة عارة لليفنة التقنية املعنية بتحرير التيفارة اخلارجية والعوملة االقتصـادية و ويـل التنميـة  )هـ(  
(، اللتان ستعقدان ليومني يف كل مـن عـامي 19-)د 214املناأة عماًل بقرار اإلسكوا  يف بلدان منطقة اإلسكوا،

 ، التنمية والتكامل االقتصاداين(؛3)الربانمج الفرعي  2019 و 2018
، عمـــاًل 1993/2الــدورة الثالثــة عاـــرة لليفنــة اإلحصـــائية، املناــأة سوجــب قـــرار اعلــ  االقتصـــادي واالجتمــاعي  )و(  

، والـدورة السادسـة ملكتـب الليفنـة اإلحصـائية 2018(، الـ  سـتعقد ليـومني يف عـام 16-)د 179ا بقرار اإلسـكو 
، اســتخدام اإلحصــاءات يف وضــع سياســات تســتند 5)الــربانمج الفرعــي  2019الــ  ســتعقد ليــوم واحــد يف عــام 

 األدلة(؛ إىل
، عمـــــاًل بقـــــرار 2003/9دي واالجتمـــــاعي الــــدورة التاســـــعة لليفنـــــة املـــــرأة، املناـــــأة سوجـــــب قـــــرار اعلـــــ  االقتصـــــا )ز(  

 ، النهوض ابملرأة(؛6)الربانمج الفرعي  2019(، ال  ستعقد ليومني يف عام 22-)د 240 اإلسكوا
(، الـــ  ســـتعقد 28-)د 315الـــدورة الثانيـــة لليفنـــة التكنولوجيـــا مـــن أجـــل التنميـــة، املناـــأة عمـــاًل بقـــرار اإلســـكوا  )ح(  

 ، تسخري التكنولوجيا ألغراض التنمية والتكامل اإلقليمي(.4الفرعي )الربانمج  2018ليومني يف عام 
وترفـع اإلســكوا تقاريرهــا إىل اعلـ  االقتصــادي واالجتمــاعي، وتقــدم دورا ـا التوجيــه العــام لعمــل أمانتهـا. وتُعقــد الــدورة كــل  22-38 

(، فـ ن 21-)د 230وجب قرار اإلسـكوا سنتني، ملدة أربعة أايم عمل عادة ويف مقر اإلسكوا. وحسب التكليف الصادر س
، وستتضمن جـزءاً 2018دورة الليفنة التحضريية تاكل جزءاً ال يتيفزأ من دورات الليفنة. وسُتعقد الدورة الثالثون يف عام 

خمصصاً لكبار املسؤولني )يومان( للنظر يف البنود الربانجمية من جدول األعمال، يليه جزء خمصص لليفلسات العامة الوزارية 
 )يومان(.
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ــه  22-39  وجتتمــع الليفنــة التنفيذيــة ثــالو مــرات يف كــل فــرتة ســنتني لالضــطالع سســؤولية الليفنــة فيمــا بــني الــدورات الوزاريــة. وتوج 
األمانــة باــأن املســائل الربانجميــة، ســا يف ذلــىل ماــروع اإلطــار االســرتاتييفي، وبــرانمج العمــل املقــرتح، وتنفيــذ بــرانمج العمــل، 

 .(1)ومتابعة قرارات الليفنة، واديد املسائل االقتصادية واالجتماعية اإلقليمية الناشئة لكي تنظر فيها الليفنةوتعبئة املوارد، 
وجتتمع الليفنة االستاارية التابعة لاسكوا مرتني سنوايً وتدوم كل من الدورتني يوم واحد. وهـي تتـألف مـن رؤسـاء البعثـات  22-40 

ومـــن  ثــل رفيـــع املســتوى مـــن البلــد املضـــيف. وتــؤدي دوراً استاـــارايً وتعمــل بوصـــفها  الدبلوماســية يف البلــد املضـــيف لليفنــة
وســيلة اتصــال رئيســية بــني الــدول األعضــاء وأمانــة اإلســكوا، وفيمــا بــني الــدول األعضــاء نفســها باــأن املواضيـــع اهلامــة الــ  

 تتطلب االهتمام أثناء فرتة ما بني دورات الليفنة ال  تعقد كل سنتني.
 .7-22ويرد توزيع املوارد املخصصة ألجهزة تقرير السياسات يف اجلدول  22-41 

 االحتياجات من املوارد: أجهزة تقرير السياسيات 7-22اجلدول 
 الوظائف  املوارد )آبالف دوالرات الوالايت املتحدة( 

 2016-2017 
2018-2019 

 2019-2018 2017-2016 )قبل إعادة تقدير التكاليف(
     امليزانية العادية     
 - - 181,2 183,7 املوارد غري املتعلقة ابلوظائف 

 - - 181,2 183,7 اجملموع الفرعي 

 - - - 169,4 املوارد اخلارجة عن امليزانية

 - - 181,2 353,1 اجملموع 
 

-2016مــع اعتمــادات الفــرتة دوالر مقارنــة  2 500دوالر، الــذي يعكــ  نقصــاانً صــافياً قــدره  181 200ويغطــي مبلــإ  22-42 
، تكـــــاليف تقـــــدمي اخلــــــدمات إىل الـــــدورة الثالثـــــني لليفنــــــة، ودورات جلا ـــــا اةكوميـــــة الدوليــــــة الفرعيـــــة املتخصصــــــة 2017

 واجتماعات الليفنة التنفيذية.
التنميـة إىل الـربانمج  دوالر نقل املوارد املتعلقة ابخلرباء ابلنسـبة لليفنـة التكنولوجيـا مـن أجـل 2 500ويعك  النقصان البالإ  22-43 

، تسـخري التكنولوجيـا ألغـراض التنميـة والتكامـل اإلقليمـي،  اـياً مـع  ارسـة اإلسـكوا الـ  تـرد سوجبهـا اعتمـادات 4الفرعي 
 االجتماعات اةكومية الدولية يف إطار الربامج الفرعية اخلاصة بكل واحد منها.

 التوجيه التنفيذي واإلدارة -ابء  
 دوالر 5 173 800من املوارد )قبل إعادة تقدير التكاليف(: االحتياجات   

يـــوفر عنصـــر التوجيـــه التنفيـــذي واإلدارة، الـــذي ياـــمل مكتـــب األمـــني التنفيـــذي واملكتبـــني املـــدجمني لكـــل مـــن انئـــب األمـــني  22-44 
الشـراف علـال الـربامج والتخطـييف التنفيذي للربامج وانئب األمـني التنفيـذي لـدعم الـربامج، التوجيـه العـام واإلدارة املتكاملـة وا

والتنســي ، و املبــادت التوجيهيــة للسياســة العامــة للاــعب الفنيــة، وبــرانمج التعــاون التقــ  وخــدمات الــدعم مــن أجــل التنفيــذ 
الســليم لــربانمج عمــل اإلســكوا، حســب التكيــف الصــادر عــن اجلمعيــة العامــة. ويكفــل أيضــاً أن تضــطلع اإلســكوا، بوصــفها 

                                                           
(، املعتمد خـالل الـدورة الثامنـة والعاـرين لاسـكوا، املعقـودة يف تـون  يف الفـرتة مـن 28-)د 320اإلسكوا أُنائ  الليفنة التنفيذية عماًل بقرار  (1) 

. والليفنـــة التنفيذيـــة خمـــول هلـــا تيســـري االتصـــال املباشـــر بـــني األمانـــة والـــدول األعضـــاء باـــأن املســـائل اإلمنائيـــة 2014أيلول/ســـبتمرب  18إىل  15
 عقد اجتماعات أكثر انتظاماً وتقدمي قرارات إىل اعل  االقتصادي واالجتماعي.واالقتصادية واالجتماعية عن طري  
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لأمـم املتحـدة، بـدور رئيسـي يف التنميـة االقتصـادية واالجتماعيـة يف املنطقـة؛ وأن تعمـل علـال ترمجـة املسـائل  الذراع اإلقليميـة
ــر  ذات األميــة العامليــة إىل إجــراءات تتخــذ علــال الصــعيد اإلقليمــي حســب التكليــف الصــادر عــن الــدول األعضــاء؛ وأن تيسش 

دول األعمــال العــاملي. وابإلضــافة إىل ذلــىل، يقــيم مكتــب األمــني صــياغة الاــواغل املاــرتكة للــدول األعضــاء ءدراجهــا يف جــ
التنفيــذي اتصــااًل فعــااًل ومنتظمــاً مــع  ثلــي الــدول األعضــاء، وكــذلىل مــع كبــار مســؤو  البلــد املضــيف، لتبــادل اآلراء باــأن 

 القضااي املوضوعية واإلدارية ذات االهتمام املارتك، ومع املكتب التنفيذي لأمني العام.
وابإلضـــافة إىل ذلـــىل، يكفـــل مكتـــب األمـــني التنفيـــذي اســـتحداو سياســـات ووالايت علـــال نطـــاي منظومـــة األمـــم املتحـــدة  22-45 

وتعزيـــز االتســـاي والتعـــاون والتنســـي  الفعـــالني بـــني اإلســـكوا والكيـــاانت األخـــرى يف منظومـــة األمـــم املتحـــدة، وال ســـيما بـــني 
صـــنادي  والـــربامج، وإدارة الاـــؤون االقتصـــادية واالجتماعيـــة، ومكتـــب الليفـــان اإلقليميـــة اخلمـــ ، والوكـــاالت املتخصصـــة وال

الليفــان اإلقليميــة يف نيويــورك. وسيواصــل املكتــب تعزيــز التعــاون والتنســي  مــع املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة، ســواء أكانــ  
 فرعية.منظمات حكومية دولية أو منظمات غري حكومية، وال سيما مع جامعة الدول العربية وهيئا ا ال

ومكتب األمني التنفيذي مسؤول عن أداء اآللية اةكومية الدولية لليفنة وتقدمي اخلدمات هلا، سـا يف ذلـىل دورة الليفنـة الـ   22-46 
 تعقد كل سنتني واجتماعات اهليئات اةكومية الدولية الفرعية والليفنة االستاارية والليفنة التنفيذية التابعتني لاسكوا.

 داف فرتة السنتني واإلجنازات املتوقعة ومؤشرات اإلجناز ومقاييس األداءأه 8-22اجلدول  
ادية كفالـة التنفيـذ التـام للـوالايت التاـريعية، واالمتثـال لسياســات األمـم املتحـدة وإجراءا ـا فيمـا يتعلـ  ءدارة بـرانمج عمـل الليفنـة االقتصــ: هددف املنممدة

 املالية واالجتماعية لغريب آسيا وشؤون موظفيها ومواردها
 

 مقايي  األداء  

  اإلجناز مؤشرات العامة األمانةاإلجنازات املتوقعة من 
2018-
2019 

2016-
2017 

2014-
2015 

2012-
2013        

 إجناز النواتج واخلدمات يف مواعيدها‘ 1’ )أ( إدارة برانمج عمل اإلسكوا بفعالية
 ]ابلنسبة املئوية[

 93 90 94 97 األداء املستهدف

 93 93 94  املقدر األداء

 98 99   الفعلي األداء

 استخدام املوارد بكفاءة وفعالية ‘2’ 
 ]ابلنسبة املئوية[

 100 100 - 100 األداء املستهدف

 100 100 -  األداء املقدر

  100   األداء الفعلي

لواثئـ  مـا قبـل الــدورة زايدة يف النسـبة املئويـة  اسني االلتزام سواعيد تقدمي الواثئ  )ب(
 املقدمة يف املوعد النهائي املطلوب

 100 100 85 100 األداء املستهدف

 100 83 85  األداء املقدر

 83 95   األداء الفعلي

ــــد القضــــااي الناشــــئة الــــ  تتطلــــب  )ج( ادي
 اهتماماً من الدول األعضاء ومعاجلتها

ـــــه فيهـــــا  زايدة يف عـــــدد املناســـــبات الـــــ  توجش 
األمانـــة انتبـــاه الــــدول األعضـــاء إىل القضــــااي 

 الناشئة

  - 8 9 األداء املستهدف

  - 8  األداء املقدر

  -   األداء الفعلي

)د( تعزيـــــــــــز اتســـــــــــاي السياســـــــــــات يف إدارة 
األناــــــطة االقتصــــــادية واالجتماعيــــــة لأمــــــم 

 املتحدة

عــــــــــدد مبـــــــــــادرات التنســــــــــي  مـــــــــــع  يف زايدة
 آلية التنسي  اإلقليمي يف عضاء اآلخريناأل

   6 8 األداء املستهدف

  5 6  األداء املقدر

     األداء الفعلي
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 مقايي  األداء  

  اإلجناز مؤشرات العامة األمانةاإلجنازات املتوقعة من 
2018-
2019 

2016-
2017 

2014-
2015 

2012-
2013        

زايدة الــوعي العــام ابجلهــود الــ  تبــذهلا )هـــ( 
الليفنة لتحقي  األولـوايت اإلقليميـة ومعاجلـة 

 القضااي الناشئة

التغطيـــــــة اإلعالميـــــــة ألناـــــــطة  يف زايدة‘ 1’
 سكوااإل
عــدد التقــارير الصــحفية الســمعية والبصــرية ]
 اإلسكوا[املكتوبة عن أناطة و 

 1 000 1 100 1 130 1 140 األداء املستهدف

 000 1 000 1 130 1  األداء املقدر

 230 1 100 1   األداء الفعلي

الــــــــــزايرات إىل املوقــــــــــع  زايدة يف عــــــــــدد‘ 2’ 
الاـــــــــــبكي لاســـــــــــكوا، وعمليـــــــــــات تنزيـــــــــــل 

واملاــــاركة يف وســــائيف التواصــــل املناــــورات، 
 االجتماعي

 ]النسبة املئوية[

  - 20 30 األداء املستهدف

  - 20  األداء املقدر

  -   األداء الفعلي

إقامـــــــــــة شــــــــــــراكات جديــــــــــــدة وتعزيــــــــــــز )و( 
الاـــراكات القائمـــة )بغـــرض توســـيع النطـــاي 

 اإلسكوااملامول ابألناطة ال  تضطلع هبا 
 وزايدة األثر الناجم عنها(

  - 10 12 األداء املستهدف املناأة عدد الاراكات اجلديدةيف زايدة 

  - 10  األداء املقدر

  -   األداء الفعلي

اقي  مكاسب يف الكفاءة يف تكاليف )ز( 
 السفر لفائدة املنظمة

النسـبة املئويــة لتــذاكر الســفر اجلــوي يف زايدة 
قبـــل أســـبوعني علـــال األقـــل يـــتم شـــراؤها الـــ  

 من موعد السفر

    100 األداء املستهدف

     األداء املقدر

              األداء الفعلي
 العوامل اخلارجية

ينتظـــر أن  قـــ  عنصـــر التوجيـــه التنفيـــذي واإلدارة أهدافـــه وإجنازاتـــه املتوقعـــة علـــال افـــرتاض مـــا يلـــي: )أ( عـــدم تـــدهور اةالـــة  22-47 
يف البلد املضيف ويف املنطقة؛ )ب( مااركة الـدول األعضـاء بناـاال يف صـياغة بـرانمج عمـل اإلسـكوا؛ )ج( تـوفر السياسية 

القـدرة واإلرادة لـدى الـدول األعضـاء إلعـادة توجيـه هياكلهـا وسياسـا ا االقتصـادية واالجتماعيـة؛ )د( وجـود اسـتعداد لــدى 
لوقــ  املناســب؛ )هـــ( إ حــة إمكانيــة وصــول وســائيف اإلعــالم إىل دار املؤسســات الوطنيــة لتقــدمي املعلومــات ذات الصــلة يف ا

 األمم املتحدة واألماكن األخرى ال  تستضيف املناسبات ال  تنظمها الليفنة.
 النواتج
. ويــرد توزيــع املــوارد املخصصــة للتوجيــه 9-22يف اجلــدول  2019-2018تــرد النــواتج املقــرر اقيقهــا خــالل فــرتة الســنتني  22-48 

 .10-22نفيذي واإلدارة يف اجلدول الت
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 فئات النواتج والنواتج النهائية 9-22اجلدول  
 العدد النواتج

  خدمة اهليئات احلكومية الدولية وهيئات اخلرباء، وتقدمي التقارير إليها )امليزانية العادية(  

  دورة الليفنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا

  لالجتماعاتالفنية تقدمي اخلدمات 

 8 الدورة الثالثون لليفنة ودورات هيئا ا الفرعية - 1

 4 اجتماعات الليفنة االستاارية التابعة لاسكوا - 2

 12 اجتماعات الليفنة التنفيذية - 3

  أفرقة اخلرباء املخصصة

 1 2018العريب يف عام  “فري  التفكري”اجتماع  - 4

 2 التنسي  اإلقليمياالجتماعات السنوية آللية  - 5

  األنشطة الفنية األخرى )امليزانية العادية(

  املناورات املتكررة

 1 2017، عام التقرير السنوي لليفنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا - 6

 1 2018، عام التقرير السنوي لليفنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا - 7

  سرشدين واحملاضراتاملعارض واجلوالت املصحوبة 

لــزوار اآلخــرين عــن عمــل األمــم املتحــدة بصــفة عامــة ا ملــدارس واجلامعــات وفائــدة ال /أناــطة التوعيــةاضراتاحملحاطات/اإل - 8
 2 علال مدى فرتة السنتنيعمل اإلسكوا عن و 

  املواد اإلعالمية وجمموعات،واللوحات البيانية اجلدارية ،وصحائف الوقائع ،والكراسات ،الكتيبات

 2 ابللغتني اإلنكليزية والعربية يف موقع اإلسكوا علال شبكة اإلنرتن اإلسكوا  أخبار - 9

 2 وغريها من املواد الدعائية عن أناطة اإلسكوا ،لصقاتاملو واملناورات،  ،كراساتالو النارات املطوية،   - 10

  املناسبات اخلاصة

مثل يوم األمم املتحـدة واليـوم الـدو  للمـرأة واليـوم  ،عموعة خمتارة من األايم واألسابيع الدوليةالتخطييف وتقدمي اخلدمات  - 11
معتمــــدين لــــدى البلــــد املضــــيف،  دبلوماســــيني األعضــــاء، والــــدول العــــاملي للبيئــــة، الــــ  تاــــمل دعــــوة  ثلــــني ر يــــني مــــن 

 2 اعتمع املدين، ووسائيف اإلعالم  عنابرزة، و ثلني إقليميةوشخصيات 

  املوارد السمعية البصرية

 2 ا علال وسائيف اإلعالم يف أحناء املنطقةملتوزيعه نيتلفزيوني إنتاج برانجمني إعالنيني و/أو فلمني واثئقيني - 12

  النارات الصحفية واملؤ رات الصحفية

صحفية لأمني التنفيـذي وغـريه مـن كبـار املسـؤولني وإلطـالي املناـورات الرئيسـية واملناسـبات  مؤ رات صحفية وإحاطات - 13
 2 اهلامة

 2 مقابالت لأمني التنفيذي وغريه من كبار املسؤولني - 14

 2 وتوزيعها علال وسائيف اإلعالم يف أحناء املنطقة ،اإلسكواأناطة نارات صحفية ابللغتني اإلنكليزية والعربية عن  - 15

 2 لتغطية اإلعالمية الجتماعات اإلسكوا وأناطتهاا - 16
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 االحتياجات من املوارد: التوجيه التنفيذي واإلدارة 10-22اجلدول 
 الوظائف  املوارد )آبالف دوالرات الوالايت املتحدة( 

 2016-2017 
2018-2019 

 2019-2018 2017-2016 التكاليف( )قبل إعادة تقدير
     امليزانية العادية     
 18 15 500,4 4 879,3 3 املوارد املتعلقة ابلوظائف 

 - - 673,4  669,7  املوارد غري املتعلقة ابلوظائف 

 18 15 173,8 5 549,0 4 اجملموع الفرعي 

 - - - 257,4 املوارد اخلارجة عن امليزانية

 18 15 173,8 5 806,4 4 اجملموع 

  
، 2017-2016دوالر مقارنًة ابعتمـادات الفـرتة  624 800دوالر، الذي كثل زايدًة صافيها  5 173 800يغطي مبلإ  22-49 

مــــن الرتبـــة احملليــــة(  10، 2-ف 1، 3-ف 1، 4-ف 2، 5-ف 1، 2-مـــد 2وكيــــل أمـــني عــــام،  1وظيفـــة ) 18 ويـــل 
املتعلقـة ابلوظـائف، سـا يف ذلـىل تكـاليف املـوظفني األخـرى واالستاـاريني وأفرقـة دوالر( واالحتياجات غري  4 500 400)

 673 400اخلـــرباء وســـفر املـــوظفني واخلـــدمات التعاقديـــة ومصـــروفات التاـــغيل العامـــة واللـــوازم واملـــواد واألاثو واملعـــدات )
 دوالر(، لدعم تنفيذ الوالايت يف إطار الربانمج.

( 4-دوالر النقـل الــداخلي املقـرتح لوظيفـة واحـدة ملوظـف لاـؤون اإلعــالم )ف 624 800البالغـة وتعكـ  الـزايدة الصـافية  22-50 
ووظيفتــني ملســاعد لاــؤون اإلعــالم )الرتبــة احملليــة( مــن وحــدة االتصــال واإلعــالم يف قســم خــدمات املــؤ رات، يف إطــار دعــم 

التوجيـه االسـرتاتييفي لاسـكوا الـذي حـدده مكتـب الربامج، إىل مكتب األمني التنفيذي لتحقي  تنسي  و مواءمة أوث  بني 
 األمني التنفيذي وأناطة التوعية واالتصاالت اخلارجية؛ وزايدات صافية أخرى يف إطار املوارد غري املتعلقة ابلوظائف.

 برانمج العمل -جيم  
 .11-22يرد توزيع املوارد حسب الربانمج الفرعي يف اجلدول  22-51 

 االحتياجات من املوارد حسب الربانمج الفرعي 11-22اجلدول 
 الوظائف  املوارد )آبالف دوالرات الوالايت املتحدة( 

 2017-2016 الربانمج الفرعي
2018-2019 

 2019-2018 2017-2016 )قبل إعادة تقدير التكاليف(
     امليزانية العادية     

اإلدارة املتكاملـــــــــــــــــــــة للمـــــــــــــــــــــوارد  - 1
ـــــــــــــة الطبيعيـــــــــــــة ألغـــــــــــــراض  التنمي

 24 22 031,0 7 454,4 6 املستدامة

 24 23 948,6 6 027,0 6 التنمية االجتماعية - 2

 31 34 353,6 8 706,7 8 ن التكامل االقتصادايو التنمية  - 3

تســــــخري التكنولوجيــــــا ألغــــــراض  - 4
 10 14 992,2 2 950,8 3 التنمية والتكامل اإلقليمي
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 الوظائف  املوارد )آبالف دوالرات الوالايت املتحدة( 

 2017-2016 الربانمج الفرعي
2018-2019 

 2019-2018 2017-2016 )قبل إعادة تقدير التكاليف(
وضـع يف  استخدام اإلحصاءات - 5     

 18 18 792,5 4 801,8 4 سياسات تستند إىل األدلة

 11 11 120,5 3 130,5 3 النهوض ابملرأة - 6

 15 13 146,6 4 683,5 3 ختفيف أثر النـزاعات والتنمية - 7

 133 135 385,0 37 754,7 36 اجملموع الفرعي 

 1 1 674,9 12 247,4 12 املوارد اخلارجة عن امليزانية

 134 136 059,9 50 002,1 49 اجملموع 

  
 1الربانمج الفرعي   
 اإلدارة املتكاملة للموارد الطبيعية ألغراض التنمية املستدامة  
 دوالر 7 031 000االحتياجات من املوارد )قبل إعادة تقدير التكاليف(:   

لالسـرتاتييفية  وسـيُنفخذ هـذا الـربانمج الفرعـي وفقـاً تتوىل شـعبة سياسـات التنميـة املسـتدامة املسـؤولية الفنيـة عـن هـذا الـربانمج الفرعـي.  22-52 
 .2019-2018من اخلطة الربانجمية لفرتة السنتني  19من الربانمج  1املبينة ابلتفصيل يف إطار الربانمج الفرعي 

 أهداف فرتة السنتني واإلجنازات املتوقعة ومؤشرات اإلجناز ومقاييس األداء 12-22اجلدول 
اإلدارة املتكاملــة للمــوارد الطبيعيــة ســا يــؤدي إىل اســني األمــن الغــذائي واملــائي وأمــن الطاقــة، وتعزيــز القــدرة علــال التكيــف مــع تغــري اقيــ  : هدددف املنممددة

 املناخ، وإدماج أهداف التنمية املستدامة يف عمليات وضع السياسات اإلقليمية والوطنية
 

 مقايي  األداء  

  اإلجناز مؤشرات العامة األمانةاإلجنازات املتوقعة من 
2018-
2019 

2016-
2017 

2014-
2015 

2012-
2013        

زايدة مواءمــــــة اخلطــــــيف الوطنيــــــة للــــــدول  )أ(
األعضــاء مــع أهــداف التنميــة املســتدامة مــن 
خـــالل االســـتفادة مـــن تـــرابيف الطاقـــة وامليـــاه 

 واألغذية

ازدايد عــدد اآلليــات املؤسســية املتعــددة  ‘1’
أجــل إدمــاج أهــداف  القطاعـات املناــأة مــن

 التنمية املستدامة يف اخلطيف اإلمنائية الوطنية

   3 4 األداء املستهدف

  – 3  املقدر األداء

 – –   الفعلي األداء

ازدايد عــــــدد االســــــرتاتييفيات واخلطــــــيف ‘ 2’ 
والسياســــــات املعتمــــــدة مــــــن قبــــــل الــــــوزارات 
املختصــــة مـــــن أجــــل دعـــــم اإلدارة املتكاملـــــة 

 للموارد الطبيعية

  – 3 5 األداء املستهدف

 – – 3  األداء املقدر

  –   األداء الفعلي

)ب( زايدة ماـــــــــاركة الـــــــــدول األعضـــــــــاء يف 
العمليــــات اإلقليميــــة ودون اإلقليميــــة دعمــــاً 
لالتفاقــات واالســرتاتييفيات واملعــايري املتعلقــة 

 ابملياه والطاقة والغذاء والبيئة

ازدايد عـــــــــــــــــــدد األدوات والتقنيـــــــــــــــــــات ‘ 1’
واملبــــــادت التوجيهيــــــة املنســــــقة الــــــ  تنفــــــذها 
الـــــدول األعضــــــاء مــــــن أجــــــل تعزيــــــز األمــــــن 

 الغذائي واملائي وأمن الطاقة

  3 3 5 األداء املستهدف

 – – 3  األداء املقدر

 – –   األداء الفعلي
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 مقايي  األداء  

  اإلجناز مؤشرات العامة األمانةاإلجنازات املتوقعة من 
2018-
2019 

2016-
2017 

2014-
2015 

2012-
2013        

ازدايد عـــــــــــــدد املبــــــــــــــادرات املاــــــــــــــرتكة ‘ 2’ 
والقــرارات اةكوميــة الدوليــة املعتمــدة لتعزيــز 

اإلقليمـــي يف جمـــال اســـتدامة املـــوارد  التعـــاون
 الطبيعية

  13 20 23 األداء املستهدف

 10 15 20  األداء املقدر

 10 15   األداء الفعلي

)ج( تعزيــــز قــــدرات الــــدول األعضــــاء علــــال 
التكيــــــف مــــــع آاثر تغــــــري املنــــــاخ والكــــــوارو 
 الطبيعية وقدرات اعتمعات احمللية الضعيفة

ازدايد عــــــــــدد التوصــــــــــيات والقــــــــــرارات ‘ 1’
ــــة الــــ  تعتمــــدها  واملراســــيم اةكوميــــة الدولي
االـــــــدول األعضـــــــاء يف خمتلـــــــف القطاعـــــــات 
هبــــدف تنســــي  االســــتيفاابت للتكيــــف مــــع 
تغــري املنــاخ والتخفيــف مــن آاثره واةــد مــن 

 أخطار الكوارو

  9 13 16 األداء املستهدف

 5 10 13  األداء املقدر

 5 10   الفعلياألداء 

ازدايد عـــــــدد التــــــــدابري الــــــــ  تتخــــــــذها ‘ 2’ 
الـــدول األعضـــاء لتعمـــيم مراعـــاة الصـــلة بـــني 

 العلم والسياسات يف جمال تغري املناخ

    2 األداء املستهدف

     األداء املقدر

              األداء الفعلي
 العوامل اخلارجية

هدفــه وإجنازاتــه املتوقعــة علــال افــرتاض مــا يلــي: )أ( اســتمرار التــزام الــدول األعضــاء ءعطــاء يُنتظــر أن  قــ  الــربانمج الفرعــي  22-53 
اقيـ   األولوية الواجبة إىل مسائل التنمية املستدامة وابعتماد تدابري مناسبة لتعزيز األمن الغذائي واملائي وأمـن الطاقـة؛ )ب(

ؤسسـات وتعزيـز اةوكمـة والاـفافية؛ )ج( وجـود اسـتعداد لـدى اسن علال صعيد االستقرار السياسي،  ا يـؤدي إىل بنـاء امل
الــدول األعضــاء إلناــاء آليــات علــال الصــعيدين األقــاليمي واملاــرتك بــني الــوزارات بغيــة التعــاون علــال معاجلــة مســائل التنميــة 

ارد اخلارجـــــة املســـــتدامة والعمـــــل علـــــال اقيـــــ  األهـــــداف املتصـــــلة ابلتنميـــــة املســـــتدامة؛ )د( عـــــدم وجـــــود عيفـــــز كبـــــري يف املـــــو 
 امليزانية. عن

 
 النواتج

 ، سُتنيفز النواتج التالية:2019-2018خالل فرتة السنتني  22-54 

 فئات النواتج والنواتج النهائية 13-22اجلدول 

 العدد النواتج
  قارير إليها )امليزانية العادية(خدمة اهليئات احلكومية الدولية وهيئات اخلرباء، وتقدمي الت  

  االقتصادية واالجتماعية لغريب آسياالليفنة 

  واثئ  اهليئات التداولية

 1 تقرير إىل الليفنة عن الدورة اةادية عارة لليفنة الطاقة - 1

 1 تقرير إىل الليفنة عن الدورة الثانية عارة لليفنة املوارد املائية - 2

  جلنة املوارد املائية



 التعاون اإلقليمي من أجل التنمية اجلزء اخلامس

 

22/55 17-06466 

 

 العدد النواتج
  تقدمي اخلدمات الفنية لالجتماعات  

 4 تقدمي خدمات فنية إىل اجتماعات الدورة الثالثة عارة لليفنة املوارد املائية - 3

  واثئ  اهليئات التداولية

أوجــــه الصــــلة بــــني تغــــري املنــــاخ واةــــد مــــن خمــــاطر الكــــوارو يف  تقريــــر إىل الــــدورة الثالثــــة عاــــرة لليفنــــة املــــوارد املائيــــة عــــن - 4
 1 العربية املنطقة

تقريــر إىل الــدورة الثالثــة عاــرة لليفنــة املــوارد املائيــة والــدورة الثانيــة عاــرة لليفنــة الطاقــة عــن األناــطة املاــرتكة املضــطلع هبــا  - 5
 1 الرتابيف بني املياه والطاقة والغذاء باأن

 1 تعلقة ابملياه يف املنطقة العربيةتقرير إىل الدورة الثالثة عارة لليفنة املوارد املائية باأن متابعة أهداف التنمية املستدامة امل - 6

  جلنة الطاقة

  تقدمي اخلدمات الفنية لالجتماعات

 4 تقدمي خدمات فنية إىل اجتماعات الدورة الثانية عارة لليفنة الطاقة - 7

  واثئ  اهليئات التداولية

 1 املنطقة العربيةالطاقة عن تنمية أسواي الطاقة يف  تقرير إىل الدورة الثانية عارة لليفنة - 8

الطاقـــة عـــن استكاـــاف التفاعـــل بـــني املســـامات احملـــددة وطنيـــا وأهـــداف التنميـــة  تقريـــر إىل الـــدورة الثانيـــة عاـــرة لليفنـــة - 9
 1 املستدامة: األهداف املارتكة

تقريـر إىل الــدورة الثالثـة عاــرة لليفنـة املــوارد املائيـة والــدورة الثانيــة عاـرة لليفنــة الطاقـة عــن التقـدم احملــرز جتـاه تعمــيم مراعــاة  - 10
 1 أهداف التنمية املستدامة يف اخلطيف اإلمنائية الوطنية 

  اعل  االستااري ملركز التكنولوجيا التابع لاسكوا

  عاتتقدمي اخلدمات الفنية لالجتما

 1 2018 ،التكنولوجيا التابع لاسكوا اجتماع اعل  االستااري ملركز - 11

 1 2019 ،التكنولوجيا التابع لاسكوا اجتماع اعل  االستااري ملركز - 12

  واثئ  اهليئات التداولية

 1 2017-2016التكنولوجيا التابع لاسكوا خالل الفرتة  تقرير عن أناطة مركز - 13

  اخلدمات األخرى

  أفرقة اخلرباء املخصصة 

 1 اجتماع فري  خرباء باأن تفعيل إطار مؤسسي ملتابعة مؤشرات أهداف التنمية املستدامة املتصلة ابملياه يف املنطقة العربية - 14

 1 اجتماع فري  خرباء باأن إدارة إحراي الغازات يف البلدان العربية - 15

 1 باأن تبادل املعارف لدعم التفاعل بني العلوم والسياسات من أجل العمل يف جمال تغري املناخ اجتماع فري  خرباء - 16

 1 اجتماع فري  خرباء باأن إنتاجية الطاقة يف البلدان العربية - 17

 1 اجتماع فري  خرباء باأن الرتابيف بني املياه والطاقة واألغذية - 18

 1 2030املياه مع الرتكيز علال خطة عام اجتماع فري  خرباء باأن تقاسم  - 19

 1 2030اجتماع فري  خرباء باأن األمن الغذائي مع الرتكيز علال خطة عام  - 20

 1 2030اجتماع فري  خرباء باأن الطاقة مع الرتكيز علال خطة عام  - 21

 1 2030عام اجتماع فري  خرباء باأن تغري املناخ والتنمية االقتصادية مع الرتكيز علال خطة  - 22

اجتماع فري  خرباء باأن نقل التكنولوجيـا وتكييفهـا مـن أجـل اقيـ  االسـتهالك واإلنتـاج املسـتدامني يف البلـدان العربيـة:  - 23
 1 دراسات حالة إفرادية يف جماالت النفاايت واملياه والطاقة
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 العدد النواتج
  تحدة:مقرري األمم املات اةكومية الدولية و/أو  ثلي/تقدمي املساعدة إىل اهليئ  

 1 2018عقد اجتماعات تااورية حكومية بني الدورات اضريا للمنتدى العريب الرفيع املستوى املع  ابلتنمية املستدامة،  - 24

 1 2019عقد دورات تااورية حكومية دولية اضرياً جلمعية األمم املتحدة للبيئة،  - 25

 2 2019-2018علال تنفيذ أهداف التنمية املستدامة يف املنطقة العربية، إجراء مااورات إقليمية باأن أثر تغري املناخ  - 26

 1 ؛2030إجراء مااورات إقليمية باأن مواءمة اخلطيف الوطنية يف جماالت املياه والغذاء والبيئة مع خطة عام  - 27

املاــرتكة بــني اإلســكوا وبــرانمج األمــم املتحــدة للبيئــة دعــم األمانــة التنفيذيــة لليفنــة املعنيــة ابلبيئــة والتنميــة يف املنطقــة العربيــة  - 28
 2 2019-2018وجامعة الدول العربية ومتابعة القرارات ال  اختذها جمل  الوزراء العرب املسؤولني عن البيئة، 

 2 2019-2018 ،الفنية والدعم إىل اعل  الوزاري العريب للمياه تقدمي املسامات - 29

ــــــة ابلكهــــــرابء والطاقــــــة  تقــــــدمي املســــــامات - 30 ــــــة املعني ــــــوزاري العــــــريب للكهــــــرابء والليفــــــان التقني ــــــدعم إىل اعلــــــ  ال ــــــة وال الفني
 2 2019-2018 ،املتيفددة/كفاءة استخدام الطاقة

 2 2019-2018 ،الفنية والدعم إىل جمل  الوزراء العرب املسؤولني عن األرصاد اجلوية واملناخ تقدمي املسامات - 31

  الفنية األخرى )امليزانية العادية(األنشطة 

  املناورات املتكررة

 1 : أهداف التنمية املستدامة املتعلقة ابملياه يف املنطقة العربية8تقرير اإلسكوا عن تنمية املوارد املائية املياه والتنمية رقم  - 32

  املناورات غري املتكررة:

 1 التنمية املستدامة املتعلقة ابلطاقة يف املنطقة العربيةتتبُّع التقدم احملرز بصدد اقي  أهداف  - 33

 1 معاجلة الضعف يف جمال الطاقة يف املنطقة العربية - 34

 1 األمن الغذائي يف املنطقة العربية: الرصد واملتابعة - 35

 1 التحرك حنو تنفيذ األمن املائي يف املنطقة العربية - 36

  املوارد السمعية البصرية:

 1 منصة إلكرتونية لتوفري األدوات واملنهيفيات والتوجيهات باأن أهداف التنمية املستدامة املتعلقة ابملياه  - 37

  والكراسات، وصحائف الوقائع، واللوحات البيانية اجلدارية، وجمموعات املواد اإلعالمية الكتيبات،

 2 2019-2018ملكافحة التصحر واجلفاف، ويوم الزراعة العاملي، مواد تروجيية لليوم العاملي للبيئة، واليوم العاملي  - 38

 1 صحيفة وقائع عن التاريعات املتعلقة ابلطاقة املتيفددة يف البلدان العربية - 39

 2 2019-2018مواد تروجيية لليوم العاملي للمياه،  - 40
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 1االحتياجات من املوارد: الربانمج الفرعي  14-22اجلدول 
 الوظائف  املوارد )آبالف دوالرات الوالايت املتحدة( 

 2016-2017 
2018-2019 

 2019-2018 2017-2016 )قبل إعادة تقدير التكاليف(
     امليزانية العادية     

 24 22 209,1 6 619,3 5 املوارد املتعلقة ابلوظائف 

 - - 821,9  835,1  املوارد غري املتعلقة ابلوظائف 

 24 22 031,0 7 454,4 6 اجملموع الفرعي 

 - - 048,1 4 219,2 4 املوارد اخلارجة عن امليزانية

 24 22 079,1 11 673,6 10 اجملموع 

  
دوالر مقارنــــًة ابالعتمـــادات املرصـــودة للفــــرتة  576 600دوالر، الـــذي كثــــل ايففاضـــا صـــافيه  7 031 000يغطـــي مبلـــإ  22-56 

، وظيفـــة ملوظـــف وطـــ  مـــن 2-ف 1، 3-ف 3، 4-ف 4، 5-ف 5، 1-مـــد 1وظيفـــة ) 24،  ويـــل 2016-2017
دوالر( واالحتياجــات غــري املتعلقـــة ابلوظــائف، ســـا يف ذلــىل تكـــاليف  6 209 100مـــن الرتبــة احملليـــة( ) 9الفئــة الفنيــة، و 

دوالر(، لـــدعم  821 900اليف االستاـــاريني وأفرقـــة اخلـــرباء وســـفر املـــوظفني واخلـــدمات التعاقديـــة )املـــوظفني األخـــرى وتكـــ
 تنفيذ الوالايت يف إطار الربانمج.

( ووظيفـة 5-دوالر اقرتاح نقـل داخلـي لوظيفـة موظـف أقـدم إلدارة الـربامج )ف 576 600وتعك  الزايدة الصافية البالغة  22-57 
، تسخري 4ظف وط  من الفئة الفنية( من شعبة التكنولوجيا من أجل التنمية يف الربانمج الفرعي موظف إلدارة الربامج )مو 

التكنولوجيا ألغراض التنمية والتكامل اإلقليمـي، وهـو مـا يُعـزى إىل اقـرتاح تغيـري التسلسـل اإلداري ابلنسـبة ملركـز التكنولوجيـا 
هبـــدف تعزيــــز دور تكنولوجيـــا املعلومـــات يف دعـــم التنميــــة  1لفرعـــي إىل الـــربانمج ا 4التـــابع لاســـكوا مـــن الـــربانمج الفرعــــي 

املستدامة، تقابلهـا جزئيـا ختفيضـات يف املـوارد غـري املتعلقـة ابلوظـائف انجتـة عـن أوجـه الكفـاءة الـ  تعتـزم الليفنـة اقيقهـا يف 
 .2019-2018الفرتة 

دوالر  ديــد املاــاريع  4 048 100انيــة تقـدر سبلــإ ، ســتدعم مـوارد خارجــة عــن امليز 2019-2018وخـالل فــرتة الســنتني  22-58 
القائمـة ذات الصـلة بتعزيــز األمـن املـائي والغــذائي عـن طريــ  التعـاون وتنميـة القــدرات يف املنطقـة العربيـة، بتمويــل مـن الوكالــة 

بتطبيقــات الطاقــة املتيفــددة الســويدية للتعــاون اإلمنــائي الــدو . وإن املبــادرات اجلديــدة، مــن قبيــل املبــادرة اإلقليميــة املتعلقــة 
الصــغرية النطــاي يف املنطقــة العربيــة واملرحلــة الثانيــة مــن املبــادرة اإلقليميــة لتقيــيم آاثر تغــريش املنــاخ علــال املــوارد املائيــة وجوانــب 

كز علــال االقتصــادي يف املنطقــة العربيــة اللتــني ترعامــا الوكالــة الســويدية للتعــاون اإلمنــائي الــدو ، ســرت  - الضــعف االجتمــاعي
 تقييم آاثر تغري املناخ علال املوارد املائية وجوانب الضعف االجتماعي واالقتصادي يف املنطقة. 

 2الربانمج الفرعي   
 التنمية االجتماعية  
 دوالر 6 948 600قدير التكاليف(: االحتياجات من املوارد )قبل إعادة ت  

الفنية عـن هـذا الـربانمج الفرعـي. وسـُينفخذ الـربانمج الفرعـي وفقـا لالسـرتاتييفية املبينـة تتوىل شعبة التنمية االجتماعية املسؤولية  22-59 
 .2019-2018من اخلطة الربانجمية لفرتة السنتني  19من الربانمج  2ابلتفصيل يف إطار الربانمج الفرعي 
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 داءأهداف فرتة السنتني واإلجنازات املتوقعة ومؤشرات اإلجناز ومقاييس األ 15-22اجلدول 

التوصــل إىل اعتمــاد الــدول األعضــاء  يفــا قائمــا علــال حقــوي اإلنســان يف ســياي تنميــة اجتماعيــة منصــفة وشــاملة لليفميــع وقائمــة علــال : هدددف املنممددة
 2030املااركة من أجل اقي  خطة التنمية املستدامة لعام 

 
 مقايي  األداء  

  اإلجناز مؤشرات العامة األمانةاإلجنازات املتوقعة من 
2018-
2019 

2016-
2017 

2014-
2015 

2012-
2013        

)أ( وضـــــــع البلــــــــدان األعضـــــــاء املزيــــــــد مــــــــن 
السياســــــات والــــــربامج االجتماعيــــــة القائمــــــة 
علـــال احـــرتام اةقـــوي والـــ  تســـهم يف تنفيـــذ 

مـع الرتكيـز علـال اإلدمـاج  2030خطة عـام 
 االجتماعي واةماية االجتماعية

ــــربامج الــــ  ازدايد عــــدد السياســــات  ‘1’ وال
يـــــتم وضـــــعها أو تعزيزهـــــا لتحســـــني اةمايـــــة 
االجتماعيــة وتوســيع نطــاي تقــدمي اخلــدمات 

 االجتماعية

  6 8 10 األداء املستهدف

 4 6 8  املقدر األداء

 4 6   الفعلي األداء

ازدايد عـــــــــدد السياســـــــــات أو الـــــــــربامج  ‘2’ 
اهلادفــــــــة إىل اقيــــــــ  اإلدمــــــــاج االجتمــــــــاعي 

 للفئات الضعيفة

  24 30 37 األداء املستهدف

 21 24 32  األداء املقدر

 21 26   األداء الفعلي

زايدة ماـــــــاركة البلـــــــدان األعضـــــــاء يف  )ب(
ماـاورات داخـل املنطقـة اإلقليميـة مـن أجـل 
وضـــع وتنفيـــذ سياســـات تزيـــد األثـــر اإلمنـــائي 

 للهيفرة الدولية إىل أقصال حد

فيهــا ازدايد عــدد اةــاالت الــ  تاــارك  ‘1’
باــــأن  الــــدول األعضــــاء يف حــــوار سياســــايت

اهليفـــــرة الدوليـــــة علـــــال املســـــتوى اإلقليمـــــي، 
 بتيسري من اإلسكوا

   4 9 األداء املستهدف

  2 6  األداء املقدر

 1 3   األداء الفعلي

ازدايد عـــــدد السياســـــات النامجـــــة عـــــن  ‘2’ 
إدراك الــدول األعضــاء للفــرص والتحــدايت 

 عليها اهليفرة الدولية اإلمنائية ال  تنطوي

   5 7 األداء املستهدف

  3 5  األداء املقدر

 2 3   األداء الفعلي

زايدة تركيز الـدول األعضـاء علـال اتبـاع  )ج(
 ـــــج لتخطــــــييف التنميـــــة قــــــائم علـــــال اقيــــــ  
العدالـــة االجتماعيـــة، ابالســـتناد إىل املســـاواة 

 واإلنصاف واملااركة

اةكوميـة وغـري ازدايد عدد املؤسسات  ‘1’
اةكوميـــــة الـــــ  تطبـــــ  أدوات اإلســـــكوا يف 
جمال تقرير السياسـات هبـدف تعزيـز العدالـة 

 االجتماعية لليفميع

   22 24 األداء املستهدف

  20 22  األداء املقدر

 16 20   األداء الفعلي

ازدايد عـــدد الـــدول األعضـــاء املاـــاركة يف  ‘2’ 
أصـــحاب ماـــاورات، تيســـرها اإلســـكوا، بـــني 

مصـــلحة متعـــددين باـــأن األولـــوايت الرئيســـية 
يف جمــــال التنميــــة االجتماعيــــة علــــال املســــتويني 

 الوط  واإلقليمي

 10 14 16 17 األداء املستهدف

 10 14 16  األداء املقدر

 10 14   األداء الفعلي

         
 العوامل اخلارجية

املتوقعـــة منـــه علـــال افـــرتاض مـــا يلـــي: )أ( اســـتمرار التـــزام الـــدول األعضـــاء خبطـــة ســـيحق  الـــربانمج الفرعـــي هدفـــه واإلجنـــازات  22-60 
، وبتعزيـــز العدالـــة االجتماعيـــة مـــن خـــالل تنميـــة اجتماعيـــة واقتصـــادية ُمنصـــفة وشـــاملة لليفميـــع وقائمـــة علـــال 2030 عـــام

ب( وجــود اســتقرار سياســي ككش ــن املاــاركة، وابلعمــل مــع ســائر اجلهــات املعنيــة ابلتنميــة يف اعــاالت السياســاتية الرئيســية؛ )
 الدول األعضاء من االيفراال واملااركة يف األناطة املقررة علال املستويني الوط  واإلقليمي.
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 1 والعلم والثقافة، وصندوي األمم املتحدة للسكان، ومؤسسة فريدري  انومان(

  العادية(التعاون الدويل والتنسيق واالتصال فيما بني الوكاالت )امليزانية 

 1 تقدمي خدمات فنية إىل االجتماعات املارتكة بني الوكاالت: متابعة اخلطة اةضرية اجلديدة - 51
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 .17-22يف اجلدول  2ويرد توزيع املوارد املخصصة للربانمج الفرعي  22-62 

 2االحتياجات من املوارد: الربانمج الفرعي  17-22اجلدول 
 الوظائف  الوالايت املتحدة(املوارد )آبالف دوالرات  

 2016-2017 
2018-2019 

 2019-2018 2017-2016 )قبل إعادة تقدير التكاليف(
     امليزانية العادية     

 24 23 946,1 5 081,5 5 املوارد املتعلقة ابلوظائف 

 – – 002,5 1 945,5 املوارد غري املتعلقة ابلوظائف 

 24 23 948,6 6 027,0 6 اجملموع الفرعي 

 – – – 26,1 املوارد اخلارجة عن امليزانية

 24 23 948,6 6 053,1 6 اجملموع 

، 2017-2016دوالر مقارنًة ابعتمـادات الفـرتة  921 600دوالر، الذي كثل زايدًة صافيها  6 948 600يغطي مبلإ  22-63 
دوالر(  5 946 100احملليــة( )مــن الرتبــة  9، 2-ف 3، 3-ف 4، 4-ف 4، 5-ف 3، 1-مــد 1وظيفــة ) 24 ويــل 

واالحتياجــات غــري املتعلقــة ابلوظــائف، ســا يف ذلــىل تكــاليف املــوظفني األخــرى وتكــاليف االستاــاريني وأفرقــة اخلــرباء وســفر 
 دوالر(، لدعم تنفيذ الوالايت يف إطار الربانمج. 1 002 500املوظفني واخلدمات التعاقدية )

 دوالر إىل ما يلي: 921 600ويُعزى صايف الزايدة البالإ  22-64 
تـــوفري املـــوارد الالزمـــة لفـــرتة الســـنتني لتغطيـــة تكـــاليف أربـــع وظـــائف مؤقتـــة جديـــدة، وهـــي وظيفـــة موظـــف للاـــؤون  )أ(  

( 3-( ووظيفة موظـف للاـؤون االجتماعيـة )ف3-( ووظيفة موظف للاؤون االقتصادية )ف4-االقتصادية )ف
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كـانون الثاين/ينـاير   1، اعتبـارا مـن 2017-2016اـئ  يف فـرتة السـنتني ووظيفة مساعد إداري )الرتبة احمللية(، أُن
وخطــة  2030ألــف، دعمــا لتنفيــذ خطــة التنميــة املســتدامة لعــام  71/272، عمــال بقــرار اجلمعيــة العامــة 2017

 عمل أدي  أاباب؛
التكنولوجيـا ألغـراض التنميـة ، تسـخري 4النقل الداخلي لوظيفـة مسـاعد إداري )الرتبـة احملليـة( مـن الـربانمج الفرعـي  )ب(  

 ؛2والتكامل اإلقليمي، من أجل تعزيز القدرة اإلدارية للربانمج الفرعي 
ألـف،  71/272توفري موارد إضافية غري متعلقـة ابلوظـائف لتغطيـة الـوالايت اجلديـدة، عمـال بقـرار اجلمعيـة العامـة  )ج(  

 دي  أاباب؛وخطة عمل أ 2030دعما لتنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 
تتعلــ  بطرائــ  املفاوضــات اةكوميــة الدوليــة  2017إلغــاء احتياجــات غــري متكــررة تتصــل  ناــطة مدرجــة يف عــام  )د(  

 (؛ 71/280باأن االتفاي العاملي من أجل اهليفرة اآلمنة واملنظمة والنظامية )انظر قرار اجلمعية العامة 
 .2019-2018انجتة عن أوجه الكفاءة ال  تعتزم الليفنة اقيقها يف الفرتة  ختفيضات يف املوارد غري املتعلقة ابلوظائف (ه)  

 3الربانمج الفرعي   
 والتكامل االقتصاداين التنمية  
 دوالر 8 353 600االحتياجات من املوارد )قبل إعادة تقدير التكاليف(:   

هذا الربانمج الفرعـي. وسـيُنفخذ الـربانمج الفرعـي وفقـا لالسـرتاتييفية تتوىل شعبة التنمية والتكامل االقتصاديني املسؤولية الفنية عن  22-65 
 .2019-2018من اخلطة الربانجمية لفرتة السنتني  19من الربانمج  3املبينة ابلتفصيل يف إطار الربانمج الفرعي 

 أهداف فرتة السنتني واإلجنازات املتوقعة ومؤشرات اإلجناز ومقاييس األداء 18-22 اجلدول

وأكثــــر دـــوال داخــــل منطقــــة  اقيــــ  مســــتوى معياـــي أساســــي جلميــــع شـــعوب الــــدول األعضــــاء مـــن خــــالل تنميــــة اقتصـــادية مســــتدامة: ملنممددددةهددددف ا
 متكاملة إقليمية

 
 مقايي  األداء  

  اإلجناز مؤشرات العامة األمانةاإلجنازات املتوقعة من 
2018-
2019 

2016-
2017 

2014-
2015 

2012-
2013        

اســـــتيفاابت أكثــــــر فعاليــــــة مــــــن جانــــــب  )أ(
الـــدول األعضـــاء للحـــد مـــن الفقـــر ابعتمـــاد 

 وتنفيذ نـُُهج متعددة األبعاد جتاه الفقر

ازدايد عدد البلدان األعضاء ال  توافـ   ‘1’
علــــال خطــــة عمــــل إقليميــــة للتصــــدي للفقــــر 

 املتعدد األبعاد

   – 2 األداء املستهدف

   –  املقدر األداء

     الفعلي األداء

ازدايد عدد الدول األعضاء الـ  تعتمـد  ‘2’ 
ع اعتمــاد طرائــ  جديــدة يف  سياســات تاــيفش 

املتعــــــدد  رصـــــد املؤشــــــرات املتصــــــلة ابلطــــــابع
 للفقر وعدم املساواة األبعاد

   – 2 األداء املستهدف

   –  األداء املقدر

     األداء الفعلي

ــــــ   ‘3’  زايدة يف عــــــدد الــــــدول األعضــــــاء ال
وتنفــــــذ خططــــــا وسياســــــات شــــــاملة تعتمــــــد 

 لليفميــــع يف معاجلــــة الطــــابع املتعــــدد األبعــــاد
 للفقر وعدم املساواة

   – 2 األداء املستهدف

   –  األداء املقدر

     األداء الفعلي
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 مقايي  األداء  

  اإلجناز مؤشرات العامة األمانةاإلجنازات املتوقعة من 
2018-
2019 

2016-
2017 

2014-
2015 

2012-
2013        

زايدة فعاليـــة الـــدول األعضـــاء يف ســــد  )ب(
الفيفـــــــوة يف التمويـــــــل ومجـــــــع األمـــــــوال مـــــــن 

اخلطــــيف  املصــــادر التقليديــــة واملبتكــــرة لتنفيــــذ
 اإلمنائية الدولية

ازدايد عــدد الــدول األعضــاء الــ  تنفــذ  ‘1’
ألغــراض  تــدابري ترمــي إىل تعبئــة املــوارد املاليــة
 التنمية وفقاً خلطة عمل أدي  أاباب

   – 2 األداء املستهدف

   1  األداء املقدر

     األداء الفعلي

ازدايد عــــــــدد الــــــــدول األعضــــــــاء الــــــــ   ‘2’
إصــالحات وتاــريعات تنظيميــة مــن تعتمــد 

 أجل تعزيز بيئة األعمال

   – 2 األداء املستهدف

   1  األداء املقدر

     األداء الفعلي

تعزيز بيئة سياسات اقتصاد كلي مؤاتية  )ج(
للتكامــل اإلقليمــي اظــال بــدعم مـــن أدوات 

 تقييم السياسات العامة

ازدايد عـــــــدد املؤسســـــــات الـــــــ  تضـــــــع  ‘1’
واســرتاتييفيات اقتصــادية قائمــة علــال أدوات 

 املعرفة بدعم من اإلسكوا

   – 3 األداء املستهدف

   2  األداء املقدر

  1   األداء الفعلي

ازدايد عدد الـدول األعضـاء الـ  تضـع  ‘2’ 
وتنفــــذ سياســــات ابســــتخدام أدوات التنبــــؤ 

 ال  استحدثتها اإلسكوا

   – 2 األداء املستهدف

   1  املقدراألداء 

     األداء الفعلي

زايدة تطبيـــ  مبـــادت اإلدارة االقتصـــادية  )د(
الســــــــليمة لتاــــــــيفيع التحــــــــول االقتصــــــــادي 

 الاامل لليفميع والتكامل اإلقليمي

ازدايد عــــــــدد الــــــــدول األعضــــــــاء الــــــــ   ‘1’
تســــــتخدم مؤشــــــرات اةوكمــــــة االقتصــــــادية 
ليسرتشـــــــــــد هبـــــــــــا مقـــــــــــررو السياســـــــــــات يف 

 واخلاصالقطاعني العام 

   – 2 األداء املستهدف

   1  األداء املقدر

     األداء الفعلي

ازدايد عـــدد الـــدول األعضـــاء الـــ  تعتمـــد ‘ 2’ 
سياســـــــــات التحـــــــــول االقتصـــــــــادي واســـــــــني 
اةوكمــــــــــة االقتصــــــــــادية مــــــــــن أجــــــــــل تيســــــــــري 
اســتحداو سالســل قيمــة إقليميــة قابلــة للبقــاء 

 وترابطها بسالسل القيمة العاملية

   – 3 املستهدفاألداء 

   1  األداء املقدر

     األداء الفعلي

اســـني التنســـي  اإلقليمـــي بـــني الـــدول  (ه)
مـــــــا يتعلـــــــ  ابلبنيـــــــة التحتيـــــــة  األعضـــــــاء يف

اةـــــــدود، ال ســـــــيما يف جمـــــــا  النقـــــــل  عـــــــرب
 وتيسري التيفارة

ازدايد عـــدد الـــدول األعضـــاء الـــ  تعتمـــد ‘ 1’
وتنفذ اتفاقات إقليمية أو ثنائية لتيسـري التيفـارة 
والتيفـــارة عـــرب اةـــدود، مثـــل االاـــاد اجلمركـــي 
العـــريب، هبـــدف تعزيـــز التيفـــارة داخـــل املنطقـــة 

 الواحدة والتيفارة األقاليمية

   – 3 األداء املستهدف

   1  األداء املقدر

     األداء الفعلي

ازدايد عـدد الـدول األعضــاء الـ  تعتمــد ‘ 2’ 
وتنفــــــذ توصــــــيات اإلســــــكوا بتعزيــــــز تنســــــي  
سياســـــا ا القطاعيـــــة ويف جمـــــال االقتصـــــادي 

 الكلي من أجل تايفيع التيفارة

   – 3 األداء املستهدف

   1  األداء املقدر

     األداء الفعلي

ازدايد عــــــــدد الــــــــدول األعضــــــــاء الــــــــ   ‘3’ 
اتفاقــــات نظــــام النقــــل املتكامـــــل يف تعتمــــد 

املاـــري العـــريب وتناـــا جلـــاان وطنيـــة للنقــــل 
 وتيسري التيفارة

     األداء املستهدف

     األداء املقدر

     األداء الفعلي
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 العوامل اخلارجية
اســتمرار التــزام الــدول األعضــاء ءعطــاء ســيحق  الــربانمج الفرعــي هدفــه واإلجنــازات املتوقعــة منــه علــال افــرتاض مــا يلــي: )أ(  22-66 

األولويــة لقضـــااي التنميـــة االقتصـــادية املســتدامة وابعتمـــاد التـــدابري املناســـبة لتعزيـــز التخطــييف االقتصـــادي القـــائم علـــال املعرفـــة، 
الـدول  و ويل التنمية، والتيفـارة والنقـل داخـل املنطقـة الواحـدة وختفيـف حـدة الفقـر؛ )ب( وجـدود حالـة سياسـية و أمنيـة يف

 األعضاء ويف املنطقة تسمح بتنفيذ خطة العمل.
 

 النواتج
 ، سُتنيفز النواتج التالية:2019-2018خالل فرتة السنتني  22-67 
 فئات النواتج والنواتج النهائية 19-22اجلدول 

 العدد النواتج
  )امليزانية العادية(خدمة اهليئات احلكومية الدولية وهيئات اخلرباء، وتقدمي التقارير إليها   

  الليفنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا

  واثئ  اهليئات التداولية

و ويــل التنميــة يف بلــدان  عوملــة االقتصــادو  املعنيــة بتحريــر التيفــارة اخلارجيــةالتقنيــة الــدورة اةاديــة عاــرة لليفنــة عــن تقريــر  - 1
 1 الرتكيز علال الاؤون املالية  - الليفنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيامنطقة 

و ويــل التنميــة يف بلــدان  عوملــة االقتصــادو  املعنيــة بتحريــر التيفــارة اخلارجيــةالتقنيــة الــدورة الثانيــة عاــرة لليفنــة عــن تقريــر  - 2
 1 الرتكيز علال التيفارة  - الليفنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيامنطقة 

 1 2018عارة لليفنة النقل، تقرير عن الدورة الثامنة  - 3

 1 2019تقرير عن الدورة التاسعة عارة لليفنة النقل،  - 4

الليفنــــة االقتصــــادية  عوملــــة االقتصــــاد و ويــــل التنميــــة يف بلــــدان منطقــــةو  املعنيــــة بقضــــااي اريــــر التيفــــارة اخلارجيــــةالتقنيــــة الليفنــــة 
   واالجتماعية لغريب آسيا

  تقدمي اخلدمات الفنية لالجتماعات

الليفنـة  عوملة االقتصاد و ويـل التنميـة يف بلـدان منطقـةو  املعنية بتحرير التيفارة اخلارجيةالتقنية الدورة الثالثة عارة لليفنة  - 5
 4  الرتكيز علال الاؤون املالية - االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا

الليفنـة  عوملة االقتصاد و ويل التنمية يف بلـدان منطقـةو  اخلارجيةاملعنية بتحرير التيفارة  التقنية الدورة الرابعة عارة لليفنة - 6
 4 الرتكيز علال التيفارة )متابعة تنفيذ خطة عمل أدي  أاباب( - االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا

  واثئ  اهليئات التداولية

 1 2018العقبات ال  تعرتض التنفيذ الكامل ملنطقة التيفارة اةرة العربية،  - 7

 التـــداخل بـــني اتفاقـــات التيفـــارة اةـــرة يف املنطقـــة العربيـــة: التحـــدايت واخليـــارات مـــن أجـــل انـــدماج اقتصـــادي أعمـــ  يف - 8
 1 2018 ،لقيمة العامليةاسالسل 

 2 2019-2018أداء اللوجستيات التيفارية يف املنطقة العربية،  - 9

 1 2018العريب: قضااي التنفيذ،  من منطقة التيفارة اةرة العربية إىل االااد اجلمركي - 10

 1 التقدم احملرز باأن  ويل التنمية  - 11

 1 اديد عملية حكومية دولية باأن ختطييف التنمية للدول األعضاء يف اإلسكوا - 12

 1 2019حالة تنفيذ اتفاي منظمة التيفارة العاملية لتيسري التيفارة يف املنطقة العربية،  - 13

  جلنة النقل

  تقدمي اخلدمات الفنية لالجتماعات
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 العدد النواتج
 4 2018الدورة التاسعة عارة لليفنة النقل،  - 14  

 4 2019الدورة العارون لليفنة النقل،  - 15

  واثئ  اهليئات التداولية

 2 2019-2018 ،تقرير متابعة عن تنفيذ اتفاقات النقل ال  تامل البلدان العربية - 16

 2 2019-2018 ،تامل البلدان العربية جديدة إقليميةنقل  اتفاقاتحالة املفاوضات باأن  - 17

  أفرقة اخلرباء املخصصة 

مـــن أهـــداف التنميـــة  10و  8و  1)األهـــداف  2019-2018اجتمـــاع فريـــ  اخلـــرباء باـــأن توقعـــات التنميـــة العربيـــة،  - 18
 2 املستدامة(

 1 التنمية تمويلل األولوايت املواضيعية باأن اجتماع فري  خرباء - 19

 1 2019 ، ويل التنمية والنزعة اإلقليمية اإلمنائية: حيز األمن االقتصادي املارتك للمواطنني العرب خرباء اجتماع فري  - 20

 1 2018-2017للدراسة االستقصائية للتطورات االقتصادية واالجتماعية يف املنطقة العربية، استعراض األقران  - 21

 1 2019-2018للدراسة االستقصائية للتطورات االقتصادية واالجتماعية يف املنطقة العربية، استعراض األقران  - 22

 2 االجتماع السنوي لفري  اخلرباء باأن دعم البلدان العربية ال   ر سرحلة انتقالية - 23

خــرباء لــوزارات التخطييف/التنميــة باــأن التخطــييف للتنميــة املســتدامة )قــد تاــمل املواضــيع تكامــل أهــداف  اجتمــاع فريــ  - 24
التنميـــة املســـتدامة، والتحــــدايت التقنيـــة واملؤسســــية يف تصـــميم اخلطـــيف اإلمنائيــــة الوطنيـــة، والتنســــي  الـــوط  واإلقليمــــي، 

 2 يل التنمية( و و  التخطييف وامليزنة،بني ربيف الالعامة، و التااور وعمليات 

 1 اجتماع فري  اخلرباء باأن املستودع الابكي خلطيف التنمية الوطنية للدول األعضاء - 25

 1 2018تقرير تقييم التكامل االقتصادي العريب، خرباء باأن املذكرة املفاهيمية للطبعة الثالثة من  اجتماع فري  - 26

 1 خرباء باأن التقدم الذي أحرزته البلدان العربية يف تنفيذ خطة عمل أدي  أاباب  اجتماع فري  - 27

  األنشطة الفنية األخرى )امليزانية العادية(

  املناورات املتكررة

 تحقيــ  أهــداف التنميــة املســتدامة: الرتكيــز علــال الصــلة بــني النمــو االقتصــادي والعمالــة والفقــرلاالســرتاتييفية اإلقليميــة  - 28
 1 من أهداف التنمية املستدامة( 10و  8و  1)األهداف 

 1 2018-2017الدراسة االستقصائية للتطورات االقتصادية واالجتماعية يف املنطقة العربية،  - 29

 1 2019-2018الدراسة االستقصائية للتطورات االقتصادية واالجتماعية يف املنطقة العربية،  - 30

اقيــ  أهــداف خمتــارة مــن أهــداف التنميــة املســتدامة، عــن املناــور الرئيســي: تقيــيم التكامــل االقتصــادي العــريب: تقريــر  - 31
2019  1 

  املناورات غري املتكررة 

 1 2018تعزيز التيفارة والتدابري التقنية: أمثلة من املنطقة العربية،  - 32

  املواد التقنية

مــن  17و  10و  8 و 1يف البلــدان العربيــة )األهــداف  عــدم املســاواة املــا  والفقــر واةــد مــنورقــة عمــل باــأن اةيــز  - 33
 1 2019-2018أهداف التنمية املستدامة(: مسامة يف التقرير العريب للتنمية املستدامة، 

ن أهــداف التنميــة مــ 17و  10و  8و  1املــا  والتنويــع والنمــو الاــامل لليفميــع )األهــداف اإلدمــاج ورقــة عمــل باــأن  - 34
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 .20-22يف اجلدول  3يرد توزيع املوارد املخصصة للربانمج الفرعي  22-68 
 3االحتياجات من املوارد: الربانمج الفرعي  20-22اجلدول 

 الوظائف  املوارد )آبالف دوالرات الوالايت املتحدة( 

 2016-2017 
2018-2019 

 2019-2018 2017-2016 )قبل إعادة تقدير التكاليف(
     امليزانية العادية     
 31 34 740,4 7 238,7 8 املوارد املتعلقة ابلوظائف 

 – – 613,2 468,0 املوارد غري املتعلقة ابلوظائف 

 31 34 353,6 8 706,7 8 اجملموع الفرعي 

 – – 021,8 5 712,5 6 املوارد اخلارجة عن امليزانية

 31 34 375,4 13 419,2 15 اجملموع 

  
-2016دوالر مقارنــًة ابعتمــادات الفــرتة  353 100دوالر، الــذي كثـل ايففاضــا صــافيا قـدره  8 353 600يغطـي مبلــإ  22-69 

مـــن الرتبـــة احملليـــة(  12، و 2-ف 3، و 3-ف 4، و 4-ف 7، و 5-ف 4، و 1-مـــد 1وظيفـــة ) 31،  ويـــل 2017
ليف املوظفني األخرى وتكـاليف االستاـاريني دوالر( واالحتياجات غري املتعلقة ابلوظائف، سا يف ذلىل تكا 7 740 400

 دوالر(، لدعم تنفيذ الوالايت يف إطار الربانمج. 613 200وأفرقة اخلرباء وسفر املوظفني واخلدمات التعاقدية 
 دوالر إىل ما يلي: 353 100ويعزى صايف االيففاض البالإ  22-70 

( ووظيفــة مســاعد لاــؤون البحــوو )مــن الرتبــة 4-ية )فالنقــل اخلــارجي املقــرح لوظيفــة موظــف للاــؤون االقتصــاد )أ(  
، ختفيـف حـدة النزاعـات 7احمللية( إىل شعبة القضااي الناشئة والقضـااي املتصـلة ابلنزاعـات يف إطـار الـربانمج الفرعـي 

والتنميــــــة، هبــــــدف تعزيــــــز قــــــدرة اإلســــــكوا يف جمــــــال اةوكمــــــة املوضــــــوعي يف البلــــــدان واعتمعــــــات احملليــــــة املتضــــــررة 
 نزاعات؛ال من

اإللغاء املقـرتح لوظيفـة مسـاعد لاـؤون املـوظفني )مـن الرتبـة احملليـة( والتخفيضـات يف املـوارد غـري املتعلقـة ابلوظـائف  )ب(  
 ؛2019-2018الناجتة عن أوجه الكفاءة ال  تعتزم الليفنة اقيقها يف الفرتة 

-2016( أناـئ  يف فـرتة السـنتني 3-قتصـادية )فتوفري املوارد الالزمة لفرتة السنتني لوظيفة موظـف للاـؤون اال )ج(  
مـــــــن امليزانيـــــــة الربانجميـــــــة املقرتحـــــــة  22، يف ســـــــياي البـــــــاب 2016كـــــــانون الثاين/ينـــــــاير   1، اعتبـــــــارا مـــــــن 2017
 ؛2017-2016السنتني  لفرتة

ألـف،  71/272 توفري موارد إضافية غري متعلقـة ابلوظـائف لتغطيـة الـوالايت اجلديـدة، عمـال بقـرار اجلمعيـة العامـة )د(  
 وخطة عمل أدي  أاباب.  2030دعما لتنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 

دوالر األناــــطة  5 021 800، ســــتدعم مــــوارد خارجــــة عــــن امليزانيــــة تقــــدر سبلــــإ 2019-2018وخــــالل فــــرتة الســــنتني  22-71 
 املضطلع هبا يف إطار الربانمج الفرعي.



 التعاون اإلقليمي من أجل التنمية اجلزء اخلامس

 

36/55 17-06466 

 

 4الربانمج الفرعي   
 التكنولوجيا ألغراض التنمية والتكامل اإلقليميتسخري   
 دوالر  2 992 200االحتياجات من املوارد )قبل إعادة تقدير التكاليف(:   

لالسـرتاتييفية  تتوىل شعبة التكنولوجيا من أجل التنمية املسؤولية الفنية عن هـذا الـربانمج الفرعـي. وسـيُنفخذ هـذا الـربانمج الفرعـي وفقـا 22-72 
 .2019-2018من اخلطة الربانجمية لفرتة السنتني  19من الربانمج  4ابلتفصيل يف إطار الربانمج الفرعي املبينة 

 أهداف فرتة السنتني واإلجنازات املتوقعة ومؤشرات اإلجناز ومقاييس األداء 21-22اجلدول 

 زيز التنمية الااملة واملستدامةاالستفادة من تطوير التكنولوجيا ونقلها ونارها وانتاارها من أجل تع: هدف املنممة
 

 مقايي  األداء  

  اإلجناز مؤشرات العامة األمانةاإلجنازات املتوقعة من 
2018-
2019 

2016-
2017 

2014-
2015 

2012-
2013        

تعزيـــز األطـــر املؤسســـية الوطنيـــة يف جمـــال  )أ(
ــــــــــة  ــــــــــا ألغــــــــــراض التنمي تســــــــــخري التكنولوجي

 واالبتكار

السياســــات واالســــرتاتييفيات ازدايد عــــدد ‘ 1’
واخلطيف ال  تصدر باـأن تسـخري التكنولوجيـا 

 ألغراض التنمية واالبتكار

  – – 17 األداء املستهدف

  – 15  املقدر األداء

  13   الفعلي األداء

ازدايد عـــدد السياســـات املنقشحـــة لتعزيـــز  ‘2’
 التكنولوجيا ألغراض التنمية واالبتكار

  – – 11 األداء املستهدف

  – 9  األداء املقدر

  7   األداء الفعلي

ازدايد التعــــــاون اإلقليمــــــي مــــــن أجــــــل  )ب(
تاـــــــــيفيع تطـــــــــوير التكنولوجيـــــــــا واالبتكـــــــــار 

 ألغراض التنمية املستدامة

ازدايد عــدد اهليئــات والاــبكات املؤسســية ‘ 1’
املناـــــأة أو املعـــــزشزة الراميـــــة إىل تعزيـــــز التكامـــــل 

 التعاون التكنولوجياإلقليمي وتيسري 

  – – 10 األداء املستهدف

  – 7  األداء املقدر

  4   األداء الفعلي

ازدايد عدد املبـادرات اإلقليميـة املناـأة  ‘2’ 
لتعزيــــــــــــــز التعـــــــــــــــاون يف جمــــــــــــــاالت العلـــــــــــــــم 

 والتكنولوجيا واالبتكار

  – – 7 األداء املستهدف

  – 5  األداء املقدر

  3   األداء الفعلي

تعزيز األطر املؤسسية الوطنية من أجـل  )ج(
 تيسري نقل التكنولوجيا

ازدايد عـــدد الـــدول األعضـــاء املاـــاركة  ‘1’
يف املبـــــادرات الراميـــــة إىل نقـــــل التكنولوجيـــــا 

 ألغراض التنمية واالبتكار

  – – 17 األداء املستهدف

  – 16  األداء املقدر

  15   األداء الفعلي

الـدول األعضـاء الـ  تضـع ازدايد عدد  ‘2’ 
خططـــــــــا شـــــــــاملة لعـــــــــدة قطاعـــــــــات لنقـــــــــل 
التكنولوجيا من أجل إجياد اقتصادات أكثـر 

 قدرة علال املنافسة

  – – 3 األداء املستهدف

  – 1  األداء املقدر

  –   األداء الفعلي

       

 العوامل اخلارجية
املتوقعـــة شـــريطة وجـــود حالـــة سياســـية وأمنيـــة يف املنطقـــة تكـــون مواتيـــة للتنميـــة ســـيحق  الـــربانمج الفرعـــي أهدافـــه واإلجنـــازات  22-73 

 االجتماعية واالقتصادية.
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 النواتج
 ، سُتنيفز النواتج التالية:2019-2018خالل فرتة السنتني  22-74 

 فئات النواتج والنواتج النهائية 22-22اجلدول 

 العدد النواتج
  وهيئات اخلرباء، وتقدمي التقارير إليها )امليزانية العادية(خدمة اهليئات احلكومية الدولية   

  الليفنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا
  واثئق اهليئات التداولية

 1 تقرير عن الدورة األوىل لليفنة التكنولوجيا من أجل التنمية - 1

  جلنة التكنولوجيا من أجل التنمية

  لالجتماعاتتقدمي اخلدمات الفنية 

 4 الدورة الثانية لليفنة التكنولوجيا من أجل التنمية - 2

  واثئ  اهليئات التداولية

تقريـــر عـــن التقـــدم احملـــرز يف تنفيـــذ عمليـــة املنتـــدى العـــريب ةوكمـــة اإلنرتنـــ  وخريطـــة الطريـــ  العربيـــة ةوكمـــة اإلنرتنـــ ،  - 3
2018-2019 1 

  أفرقة اخلرباء املخصصة

ن أجـــــل تعزيـــــز االبتكـــــار يف خـــــرباء باـــــأن االســـــرتاتييفيات الالزمـــــة ةمايـــــة حقـــــوي امللكيـــــة الفكريـــــة مـــــ فريـــــ اجتمـــــاع  - 4
 1 العربية املنطقة
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 4االحتياجات من املوارد: الربانمج الفرعي  23-22اجلدول 
 الوظائف  املوارد )آبالف دوالرات الوالايت املتحدة( 

 2016-2017 
2018-2019 

 2019-2018 2017-2016 )قبل إعادة تقدير التكاليف(
     امليزانية العادية     

 10 14 420,7 2 483,4 3 املوارد املتعلقة ابلوظائف 

 – – 571,5  467,4  املوارد غري املتعلقة ابلوظائف 

 10 14 992,2 2 950,8 3 اجملموع الفرعي 

 10 14 992,2 2 950,8 3 اجملموع 
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-2016دوالر مقارنــًة ابعتمــادات الفــرتة  958 600دوالر، الــذي كثـل ايففاضــا صــافيا قـدره  2 992 200يغطـي مبلــإ  22-76 
مـــــــــــــــن الرتبـــــــــــــــة احملليـــــــــــــــة(  5، و 2-ف 1، و 3-ف 1، و 5-ف 2، و 1-مـــــــــــــــد 1وظـــــــــــــــائف ) 10،  ويـــــــــــــــل 2017
دوالر( واالحتياجات غري املتعلقة ابلوظائف، سا يف ذلىل تكاليف املوظفني األخرى وتكـاليف االستاـاريني  2 420 700

 دوالر(، لدعم تنفيذ الوالايت يف إطار الربانمج. 571 500وأفرقة اخلرباء وسفر املوظفني واخلدمات التعاقدية 
 :دوالر إىل ما يلي 958 600ويعزى صايف االيففاض البالإ  22-77 

( ووظيفـة موظـف إلدارة الـربامج )موظـف وطـ  5-النقل اخلارجي املقرتح لوظيفـة موظـف أقـدم إلدارة الـربامج )ف )أ(  
، اإلدارة املتكاملـة للمـوارد الطبيعيـة 1من الفئة الفنية( من شـعبة التكنولوجيـا مـن أجـل التنميـة إىل الـربانمج الفرعـي 

ا يف التسلســل اإلداري ابلنســبة ملركــز التكنولوجيــا التــابع لاســكوا مــن ألغــراض التنميــة املســتدامة، ســا يعكــ  تغيــري 
لتعزيـــز دور تكنولوجيـــا املعلومـــات يف دعـــم التنميـــة املســـتدامة؛ ووظيفـــة  1إىل الـــربانمج الفرعـــي  4الـــربانمج الفرعـــي 

نميـة االجتماعيـة، لتعزيـز ، الت2مساعد إداري )الرتبة احمللية( إىل شعبة التنمية االجتماعية يف إطار الربانمج الفرعي 
 ، حيا يتوقع توسيع األناطة إىل حد كبري؛2القدرة اإلدارية للربانمج الفرعي 

( والتخفيضـــات يف املـــوارد غـــري املتعلقـــة ابلوظـــائف 4-اإللغـــاء املقـــرتح لوظيفـــة موظـــف لتكنولوجيـــا املعلومـــات )ف )ب(  
 ؛ 2019-2018فرتة الناجتة عن أوجه الكفاءة ال  تعتزم الليفنة اقيقها يف ال

ألـف،  71/272توفري موارد إضافية غري متعلقـة ابلوظـائف لتغطيـة الـوالايت اجلديـدة، عمـال بقـرار اجلمعيـة العامـة  )ج(  
 وخطة عمل أدي  أاباب. 2030دعما لتنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 

 5الربانمج الفرعي   
 األدلةاستخدام اإلحصاءات يف وضع سياسات تستند إىل   
 دوالر 4 792 500قدير التكاليف(: االحتياجات من املوارد )قبل إعادة ت  

تتـوىل شـعبة اإلحصــاءات املسـؤولية الفنيـة عــن هـذا الــربانمج الفرعـي. وسـُينفخذ هــذا الـربانمج الفرعـي وفقــا لالسـرتاتييفية املبينــة  22-78 
 .2019-2018طة الربانجمية لفرتة السنتني من اخل 19من الربانمج  5ابلتفصيل يف إطار الربانمج الفرعي 

 أهداف فرتة السنتني واإلجنازات املتوقعة ومؤشرات اإلجناز ومقاييس األداء 24-22اجلدول 

اويــل النظــام اإلحصــائي اإلقليمــي إىل نظـام إحصــاءات وطنيــة وإقليميــة حســن التنســي  وفعــال هبــدف إنتــاج البيــاانت اإلحصــائية وتبادهلــا : هدددف املنممددة
 2030دعما خلطة التنمية املستدامة لعام 

 
 مقايي  األداء  

  اإلجناز مؤشرات العامة األمانةاإلجنازات املتوقعة من 
2018-
2019 

2016-
2017 

2014-
2015 

2012-
2013        

اسشن التنسي  داخـل النظـام اإلحصـائي  )أ(
اإلقليمــــــي لــــــدعم تبــــــادل البيــــــاانت وتطــــــوير 

املاـــــرتكة بنــــــاء علــــــال القـــــدرات اإلحصــــــائية 
 األطر اإلقليمية

ــــــ   ‘1’ زايدة يف عــــــدد الــــــدول األعضــــــاء ال
ألغـــراض  مبـــادت توجيهيـــةو  اتفاقـــات تعتمـــد
 إقليمي إحصائي نظام

 12 13 15 18 األداء املستهدف

 12 13 15  املقدر األداء

 12 12   الفعلي األداء

ــقة،  ‘2’ زايدة يف عــدد قواعــد البيــاانت املنسش
واالســتبياانت املاــرتكة، ومنتيفــات البيــاانت 

 املارتكة

  8 – 30 األداء املستهدف

 4 – 21  األداء املقدر

  15   األداء الفعلي
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 مقايي  األداء  

  اإلجناز مؤشرات العامة األمانةاإلجنازات املتوقعة من 
2018-
2019 

2016-
2017 

2014-
2015 

2012-
2013        

زايدة تــوافر اإلحصــاءات لفائــدة صــنع  )ب(
السياسـات املســتندة إىل األدلـة ورصــد تنفيــذ 

مـن خـالل تنفيــذ  2030خطـة التنميـة لعـام 
واملبــــــــادت التوجيهيـــــــــة املعــــــــايري اإلحصـــــــــائية 

 والتوصيات يف جمال اإلحصاء

زايدة يف نســـــــــــــبة مؤشـــــــــــــرات التنميـــــــــــــة  ‘1’
املســــتدامة الكاملــــة التصــــنيف الــــ  صــــدرت 

 علال الصعيد الوط 
 ]النسبة املئوية[

    80 األداء املستهدف

   50  األداء املقدر

  30   األداء الفعلي

زايدة يف عـــــدد الـــــدول األعضـــــاء الـــــ  ‘ 2’
ـــــة مـــــن  60تقـــــدشم مـــــا ال يقـــــل عـــــن  يف املائ

ــــــــــــة  االقتصــــــــــــادية  -املؤشــــــــــــرات االجتماعي
 األساسية عموعات البياانت األساسية

 14 13  18 األداء املستهدف

 12  16  األداء املقدر

  14   األداء الفعلي

زايدة تـــــوفر البيـــــاانت اإلحصـــــائية عـــــن  )ج(
تنتيفهــــا املنطقـــة، اســــتناداً إىل البيــــاانت الــــ  

الـــدول األعضـــاء وتوزعهـــا مـــن أجـــل اقيـــ  
 األهداف الوطنية واإلقليمية

ـــــات والفهـــــارس  ‘1’ زايدة يف عـــــدد املنهيفي
اإلحصائية وجمموعـات البيـاانت اإلحصـائية 

تعتمــــــــد يف إطـــــــــار الليفنـــــــــة و  الــــــــ  توضـــــــــع
 اإلحصائية يف اإلسكوا

  – 3 8 األداء املستهدف

  2 6  األداء املقدر

 1 4   الفعلياألداء 

 زايدة يف عـــــدد املبـــــادرات الـــــ  توضـــــع ‘2’ 
ابســـــــــــــــــتخدام املنهيفيــــــــــــــــــات والفهــــــــــــــــــارس 

 وجمموعات البياانت اإلحصائية

    27 األداء املستهدف

   9  األداء املقدر

         4   األداء الفعلي

 العوامل اخلارجية
سيحق  الربانمج الفرعي أهدافه واإلجنازات املتوقعة علال افرتاض ما يلـي: )أ( قيـام الـدول األعضـاء بتمكـني وكاال ـا اإلحصـائية  22-79 

إ حـة البيـاانت  لطلب موارد بناء القدرات ال  تتيحها اإلسكوا؛ )ب( وجود قبول سياسي ملعـايري إحصـائية دوليـة حمـددة؛ )ج(
مؤشرات حمددة؛ )د( توفر األدوات التكنولوجية وأدوات النار املناسبة؛ )هــ( اسـتمرار التـزام الاـركاء من املصادر الوطنية لبلدان/

 اإلقليميني والدوليني ابتباع  ج منس  لبناء القدرات اإلحصائية ومجع وتبادل البياانت اإلحصائية.

 النواتج
 ، سُتنيفز النواتج التالية:2019-2018خالل فرتة السنتني  22-80 

 فئات النواتج والنواتج النهائية 25-22جلدول ا

 العدد النواتج
  خدمة اهليئات احلكومية الدولية وهيئات اخلرباء، وتقدمي التقارير إليها )امليزانية العادية(  

  الليفنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا

  واثئ  اهليئات التداولية

 1 لليفنة اإلحصائيةتقرير عن الدورة الثانية عارة  - 1

  الليفنة اإلحصائية

  تقدمي اخلدمات الفنية لالجتماعات

 4 تقدمي اخلدمات الفنية الجتماعات الدورة الثالثة عارة لليفنة اإلحصائية - 2
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 العدد النواتج
 1 تقدمي اخلدمات لالجتماع السادس ملكتب الليفنة اإلحصائية - 3  

  واثئ  اهليئات التداولية

 1 تقرير إىل الدورة الثالثة عارة لليفنة اإلحصائية  - 4

  أفرقة اخلرباء املخصصة 

 2 2019-2018الفري  االستااري التق  املع  ابإلحصاءات االقتصادية،  - 5

 2 2019-2018الفري  االستااري التق  املع  ابإلحصاءات الدكغرافية واالجتماعية،  - 6

 1 املع  ابإلحصاءات الدكغرافية واالجتماعيةاجتماع فري  اخلرباء  - 7

 1 اجتماع فري  اخلرباء املع   هداف التنمية املستدامة  - 8

 1 الناشئة املتعلقة ابإلحصاءات الر يةباأن القضااي  اجتماع فري  اخلرباء - 9

 2 2019-2018اجتماع الفري  العامل التابع لليفنة اإلحصائية،  - 10

  الفنية األخرى )امليزانية العادية(األنشطة 

  املناورات املتكررة

 1 اإلحصاءات االجتماعية خالصة باأن اعتمع العريب:  - 11

 1 أهداف التنمية املستدامة عن تقرير إحصائي  - 12

 1 نارة إلكرتونية عن اإلحصاءات الصناعية يف املنطقة العربية - 13

 1 إحصاءات التيفارة اخلارجية يف املنطقة العربيةنارة إلكرتونية عن  - 14

 1 نارة إلكرتونية عن دراسات اةساابت القومية يف املنطقة العربية - 15

 1 نارة إلكرتونية عن الاؤون اجلنسانية ابألرقام يف املنطقة العربية - 16

  السمعية البصريةوارد امل

 1 البوابة اإللكرتونية للمعلومات اإلحصائية  - 17

  وصحائف الوقائع، واللوحات البيانية اجلدارية، وجمموعات املواد اإلعالمية والكراسات، الكتيبات،

 2 2019-2018الرسالة االخبارية اإلحصائية،  - 18

 2 2019-2018 ،لاحصاءات اجلنسانية “إنصاف”الرسالة اإلخبارية  - 19

 2 2019-2018دراسات قطرية موجزة،  - 20

  املواد التقنية

 1 دراسة عن إحصاءات الالجئني - 21

 1 تقدكية للمناسبات اإلحصائية العاملية مناقاة وعروضلل أساسية وواثئ  معلومات - 22

 1 تقدكية للمناسبات اإلحصائية اإلقليمية لمناقاة وعروضل أساسية وواثئ  معلومات - 23

 1 2019دراسة منهيفية عن اإلحصاءات االقتصادية،  - 24

 1 2019دراسة منهيفية عن اإلحصاءات الدكغرافية واالجتماعية،  - 25

 1 إحصائية خمتارة مواضيعية مسارد للمصطلحات اإلحصائية يف جماالت - 26

 2 2019-2018لتضخم، ا توقعات نارة فصلية عن - 27

 1 اجلنسانيةمواد تقنية عن اإلحصاءات  - 28

 1 املتعلقة ابإلعاقة مواد تقنية عن اإلحصاءات - 29

 2 2019-2018بياانت لاسكوا تغطي منتيفات البياانت املتكررة واالحتياجات احملددة للربامج الفرعية األخرى، جتميع  - 30
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 العدد النواتج
 1 ذات الصلةالوطنية واملؤشرات لأهداف وضع واختبار منهيفية لتحديد خطوال أساس واضحة ودقيقة  - 31  

  التعاون الدويل والتنسيق واالتصال فيما بني الوكاالت )امليزانية العادية( 

 1 فري  اخلرباء املارتك بني الوكاالت املع  ابإلحصاءات اجلنسانية  - 32

 2 2019-2018آللية التنسي  اإلقليمي،  التابعة فرقة العمل املعنية ابلتنسي  اإلحصائي - 33

  الرقابة الداخلية )امليزانية العادية(خدمات 

 1 5تقييم الربانمج الفرعي  - 34

 .26-22يف اجلدول  5يرد توزيع املوارد املخصصة للربانمج الفرعي  22-81 

 5االحتياجات من املوارد: الربانمج الفرعي  26-22اجلدول 
 الوظائف  املوارد )آبالف دوالرات الوالايت املتحدة( 

 2016-2017 
2018-2019 

 2019-2018 2017-2016 )قبل إعادة تقدير التكاليف(
     امليزانية العادية     
 18 18 521,4 4 521,4 4 املوارد املتعلقة ابلوظائف 

 – – 271,1  280,4  املوارد غري املتعلقة ابلوظائف 

 18 18 792,5 4 801,8 4 اجملموع الفرعي 

 – – 421,9 316,1 املوارد اخلارجة عن امليزانية

 18 18 214,4 5 117,9 5 اجملموع 

  
، 2017-2016دوالر مقارنـــًة ابعتمـــادات الفـــرتة  9 300دوالر، الـــذي كثـــل ايففاضـــا قـــدره  4 792 500يغطـــي مبلـــإ  22-82 

مـــــــــــــن الرتبـــــــــــــة احملليـــــــــــــة(  7، و 2-ف 1، و 3-ف 4، و 4-ف 3، و 5-ف 2، و 1-مـــــــــــــد 1وظيفـــــــــــــة ) 18 ويـــــــــــــل 
دوالر( واالحتياجات غري املتعلقة ابلوظائف، سا يف ذلىل تكاليف املوظفني األخرى وتكـاليف االستاـاريني  4 521 400

دوالر(، لــدعم تنفيــذ الــوالايت يف إطــار الــربانمج. ويعكــ   271 100وأفرقــة اخلــرباء وســفر املــوظفني واخلــدمات التعاقديــة 
 جــــــــه الكفــــــــاءة الــــــــ  تعتــــــــزم الليفنــــــــة اقيقهــــــــا يف الفــــــــرتةدوالر التخفيضــــــــات الناجتــــــــة عــــــــن أو  9 300االيففــــــــاض البــــــــالإ 

 2018-2019. 
دوالر األناــطة اجلاريـــة  421 900، ســتدعم مـــوارد خارجــة عــن امليزانيـــة تقــدر سبلـــإ2019-2018وخــالل فــرتة الســـنتني  22-83 

ج تقـديرات نصـف سـنوية ابلاراكة مع البنىل الدو  فيما يتعل  سواءمة إحصاءات األسعار وأناطة اةساابت القومية وإنتـا 
 لتعادل القوة الارائية يف املنطقة العربية.
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 6الربانمج الفرعي   

 النهوض ابملرأة  
 دوالر  3 120 500االحتياجات من املوارد )قبل إعادة تقدير التكاليف(:   

هـذا الـربانمج الفرعـي وفقـا لالسـرتاتييفية يضطلع مركز املرأة يف اإلسكوا ابملسـؤولية الفنيـة عـن هـذا الـربانمج الفرعـي. وسـُينفخذ  22-84 
 .2019-2018من اخلطة الربانجمية لفرتة السنتني  19من الربانمج  6املبينة ابلتفصيل يف إطار الربانمج الفرعي 

 أهداف فرتة السنتني واإلجنازات املتوقعة ومؤشرات اإلجناز ومقاييس األداء 27-22اجلدول 

  اجلنسني واسني  كني املرأة، سا يتماشال مع االتفاقيات واملؤ رات الدوليةاةد من التفاوت بني: هدف املنممة
 

 مقايي  األداء  

  اإلجناز مؤشرات العامة األمانةاإلجنازات املتوقعة من 
2018-
2019 

2016-
2017 

2014-
2015 

2012-
2013        

 تــــني اإلطــــارين املؤسســــي والقــــانوين يف  )أ(
املساواة بني اجلنسني  الدول األعضاء لتعزيز

والعــدل بــني اجلنســني، ســا يف ذلــىل القضــاء 
 علال العنف ضد املرأة

زايدة يف عـــــدد الـــــدول األعضـــــاء الـــــ   ‘1’
تضــع اســرتاتييفيات وخطــيف لتعزيــز املســاواة 

 بني اجلنسني والعدل بني اجلنسني

  – – 6 األداء املستهدف

  – 3  املقدر األداء

  2   الفعلي األداء

زايدة يف عـــدد اإلصـــالحات التاـــريعية ‘ 2’
الراميــة إىل القضــاء علــال التمييــز ضــد املــرأة، 
وعـــدم املســــاواة بــــني اجلنســــني و/أو العنــــف 

 املوجه ضد املرأة

  – – 11 األداء املستهدف

  – 9  األداء املقدر

  7   األداء الفعلي

زايدة تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنســـاين  )ب(
 الوطنيةيف السياسات 

 زايدة يف عــــدد الــــدول األعضــــاء الــــ  تضــــع
سياســـات وخطـــيف ترمـــي إىل تعمـــيم مراعـــاة 

 املنظور اجلنساين

  – – 10 األداء املستهدف

  – 8  األداء املقدر

  6   األداء الفعلي

زايدة أناطة الدول األعضاء يف رصـد  )ج(
ـــــــة واملؤسســـــــية  ـــــــيم االلتزامـــــــات اإلقليمي وتقي

 ابملساواة بني اجلنسنياملتعلشقة 

زايدة يف عـــــدد الـــــدول األعضـــــاء الـــــ   ‘1’
تقدشم تقارير عـن تنفيـذ اتفاقيـة القضـاء علـال 
ــــــ   ــــــف ضــــــد املــــــرأة وال مجيــــــع أشــــــكال العن
تســــــــــتيفيب ملالحظــــــــــات الليفنــــــــــة املعنيــــــــــة 

 ابلقضاء علال التمييز ضد املرأة

  – – 8 األداء املستهدف

  – 6  األداء املقدر

  5   األداء الفعلي

زايدة يف عـدد الــدول األعضـاء الــ  تضــع ‘ 2’ 
مـــن أهـــداف  5خططـــا وطنيـــة لتنفيـــذ اهلـــدف 

التنميـــة املســـتدامة والغـــاايت املتشصـــلة ابملســـاواة 
 يف خطـــــــة التنميـــــــة املســـــــتدامة بـــــــني اجلنســـــــني

 واإلبالك عن اقيقها 2030 لعام

  – – 6 األداء املستهدف

  – 3  األداء املقدر

  –   الفعلياألداء 

        
 العوامل اخلارجية

ســيحق  الــربانمج الفرعــي هدفــه وإجنازاتــه املتوقعــة علــال افــرتاض مــا يلــي: )أ( اســتمرار تــوافر اإلرادة السياســية مــن أجــل تعزيــز  22-85 
دور اآلليات الوطنية للنهوض ابملرأة وتوطيد أس  اةوار مع اعتمع املدين؛ )ب( عدم تسـيفيل مزيـد مـن التـدهور يف اةالـة 
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اع املكاســب احملققــة فيمــا يتعلـــ  ابملســاواة بــني اجلنســني مــن جــراء التغــريات السياســـية السياســية يف املنطقــة؛ )ج( عــدم ضــي
 الراهنة يف املنطقة.

 النواتج
 ، سُتنيفز النواتج التالية:2019-2018خالل فرتة السنتني  22-86 

 فئات النواتج والنواتج النهائية 28-22اجلدول 

 العدد النواتج
  خدمة اهليئات احلكومية الدولية وهيئات اخلرباء، وتقدمي التقارير إليها )امليزانية العادية(   

  الليفنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا

  واثئ  اهليئات التداولية

 1 تقرير عن الدورة الثامنة لليفنة املرأة - 1

  جلنة املرأة

  تقدمي اخلدمات الفنية لالجتماعات

 4 تقدمي اخلدمات الفنية الجتماعات الدورة التاسعة لليفنة املرأة - 2

  أفرقة اخلرباء املخصصة

 1 خرباء باأن العدالة اجلنسانية وأوجه عدم املساواة املتداخلة اجتماع فري  - 3

 1 خرباء باأن اسرتاتييفية العدالة اجلنسانية اجتماع فري  - 4

إطـــار  مـــا يلـــزم لتحقيـــ  الغـــاايت املتعلقـــة ابملســـاواة بـــني اجلنســـني يف“: 2030عـــام أفـــ  ”اجتمـــاع فريـــ  خـــرباء باـــأن  - 5
 1 أهداف التنمية املستدامة 

 1 خرباء باأن املساواة بني اجلنسني يف مرحلة االنتعاش: انتقال مجيع النساء والرجال من اةرب إىل العمل  اجتماع فري  - 6

 1 “العنف ضد املرأة: الديناميات الثقافية والسياسية”وضع املرأة العربية املعنون خرباء باأن التقرير عن  اجتماع فري  - 7

 1 2030خرباء باأن دور املرأة يف التنمية مع الرتكيز علال خطة عام  اجتماع فري  - 8

  األنشطة الفنية األخرى )امليزانية العادية(

  املناورات املتكررة

 1 املساواة املتداخلةالعدالة اجلنسانية وأوجه عدم  - 9

 1 “العنف ضد املرأة: الديناميات الثقافية والسياسية”املعنون  التقرير عن وضع املرأة العربية - 10

  املناورات غري املتكررة

 1 ابملساواة بني اجلنسني يف إطار أهداف التنمية املستدامة ما يلزم لتحقي  الغاايت املتعلقة“: 2030أف  عام ” - 11

 1 املساواة بني اجلنسني يف مرحلة االنتعاش: انتقال مجيع النساء والرجال من اةرب إىل العمل  - 12

 1 دراسة استقصائية عن اآلليات الوطنية للمرأة - 13
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 .29-22يف اجلدول  6يرد توزيع املوارد املخصصة للربانمج الفرعي  22-87 

 6االحتياجات من املوارد: الربانمج الفرعي  29-22اجلدول 
 الوظائف  املوارد )آبالف دوالرات الوالايت املتحدة( 

 2016-2017 
2018-2019 
 2019-2018 2017-2016 إعادة تقدير التكاليف()قبل 

     امليزانية العادية     

 11 11 821,7 2 821,7 2 املوارد املتعلقة ابلوظائف 

 – – 298,8  308,8  املوارد غري املتعلقة ابلوظائف 

 11 11 120,5 3 130,5 3 اجملموع الفرعي 

 – – 8,1 29,2 املوارد اخلارجة عن امليزانية

 11 11 128,6 3 159,7 3  اجملموع 

  
، 2017-2016دوالر مقارنــًة ابعتمــادات الفــرتة  10 000دوالر، الــذي كثــل ايففاضــا قــدره  3 120 500يغطــي مبلــإ  22-88 

 مـــــــــــــن الرتبـــــــــــــة احملليـــــــــــــة(  4 ، و2-ف 1 ، و3-ف 2 ، و4-ف 2 ، و5-ف 1 ، و1-مـــــــــــــد 1وظيفـــــــــــــة ) 11 ويـــــــــــــل 
غري املتعلقة ابلوظائف، سا يف ذلىل تكاليف املوظفني األخرى و االستاـاريني وأفرقـة دوالر( واالحتياجات  2 821 700)

ـــــــــوالايت يف إطـــــــــار الـــــــــربانمج.  298 800اخلـــــــــرباء وســـــــــفر املـــــــــوظفني واخلـــــــــدمات التعاقديـــــــــة ) ـــــــــذ ال ـــــــــدعم تنفي دوالر(، ل
ـــالإ  ويعكـــ  ليفنـــة اقيقهـــا يف الفـــرتة دوالر التخفيضـــات الناجتـــة عـــن أوجـــه الكفـــاءة الـــ  تعتـــزم ال 10 000االيففـــاض الب
2018-2019. 
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دوالر اســـتمرار املاـــاريع  8 100، ســـتدعم مـــوارد خارجـــة عـــن امليزانيـــة تقـــدر سبلـــإ 2019- 2018وخـــالل فـــرتة الســـنتني  22-89 
مراعــاة اجلاريـة الــ   وهلــا هيئــة األمــم املتحــدة للمسـاواة بــني اجلنســني و كــني املــرأة )هيئــة األمـم املتحــدة للمــرأة( باــأن تعمــيم 

 املنظور اجلنساين يف املؤسسات العامة يف املنطقة العربية.

 7الربانمج الفرعي   
 ختفيف حدة النزاعات والتنمية  
 دوالر 4 146 600االحتياجات من املوارد )قبل إعادة تقدير التكاليف(:   

الفنيــة عــن تنفيــذ هــذا الــربانمج الفرعــي. وســُينفخذ الــربانمج تتــوىل شــعبة القضــااي الناشــئة والقضــااي املتصــلة ابلنزاعــات املســؤولية  22-90 
مـن اخلطـة الربانجميـة لفـرتة السـنتني  19مـن الـربانمج  7لالسرتاتييفية الواردة ابلتفصيل يف إطـار الـربانمج الفرعـي  الفرعي وفقاً 

2018-2019. 

 اييس األداءأهداف فرتة السنتني واإلجنازات املتوقعة ومؤشرات اإلجناز ومق 30-22اجلدول 

ة يف ختفيـــف أثـــر األزمـــات، ســـا يف ذلـــىل تلـــىل الناجتـــة عـــن االحـــتالل، ومعاجلـــة التحـــدايت اإلمنائيـــة واملؤسســـية املرتبطـــة ابلتحـــوالت اجلاريـــ: املنظمـــة هـــدف
 العربية املنطقة

 
 مقايي  األداء  

  اإلجناز مؤشرات العامة األمانةاإلجنازات املتوقعة من 
2018-
2019 

2016-
2017 

2014-
2015 

2012-
2013        

اســـــتيفاابت أكثـــــر فعاليـــــة مـــــن جانـــــب  )أ(
الـــدول األعضـــاء ملعاجلـــة األســـباب اجلذريـــة 
للنزاعـــات ومـــا هلـــا مـــن آاثر وختفيـــف حـــدة 

 آاثرها اجلانبية

زايدة يف عـــــدد الـــــدول األعضـــــاء الـــــ   ‘1’
ــــــــــدابري ملعاجلــــــــــة  تعتمــــــــــد اســــــــــرتاتييفيات وت
األســــــــــباب اجلذريــــــــــة للنزاعــــــــــات وآاثرهـــــــــــا 

 واحتمال اندالع النزاع فيها جمددا

    2 األداء املستهدف

   1  املقدر األداء

     الفعلي األداء

زايدة يف عـــــدد الـــــدول األعضـــــاء الـــــ   ‘2’ 
تطلـــــب وتتلقـــــال املســـــاعدة التقنيـــــة املتصـــــلة 
ابالســتيفابة بفعاليــة آلاثر النــزاع واألزمــات، 
ومعاجلـــة أســـباب النـــزاع اجلذريـــة والتخفيـــف 

 حدة آاثره اجلانبيةمن 

    4 األداء املستهدف

   2  األداء املقدر

     األداء الفعلي

ــــــــــــة  )ب( زايدة عــــــــــــدد املؤسســــــــــــات الوطني
واإلقليمية ال  ُعزشزت قدر ا علال التخفيف 
من آاثر االحتالل اإلسرائيلي علال الاـعب 
الفلسطي  واملنطقة العربيـة، والـدفع ابجلهـود 

الاـــعب الفلســطي  علـــال املبذولــة ملســاعدة 
ضــمان حقوقــه غــري القابلــة للتصــرف وتعزيــز 

 قدرته علال الصمود

عــــــــدد املــــــــرات الــــــــ  تســــــــتخدم فيهــــــــا  ‘1’
املؤسســــات الوطنيــــة واإلقليميــــة التحلــــيالت 
والتوصــــــــــــيات السياســــــــــــاتية املتعلقــــــــــــة آباثر 
االحـــــــــــتالل اإلســـــــــــرائيلي علـــــــــــال الاـــــــــــعب 

 الفلسطي  واملنطقة العربية

    2 األداء املستهدف

     األداء املقدر

     األداء الفعلي

زايدة يف عـــــــــدد املؤسســـــــــات الوطنيـــــــــة  ‘2’
ـــة يف  واإلقليميـــة الـــ  تتلقـــال املســـاعدة التقني
جمال بناء القـدرات مـن أجـل التخفيـف مـن 

 االحتالل اإلسرائيلي آاثر

   2 5 األداء املستهدف

  1 3  األداء املقدر

 –    األداء الفعلي
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 مقايي  األداء  

  اإلجناز مؤشرات العامة األمانةاإلجنازات املتوقعة من 
2018-
2019 

2016-
2017 

2014-
2015 

2012-
2013        

تعزيــــــــــز القــــــــــدرة علــــــــــال الصــــــــــمود يف  )ج(
املؤسســات العامــة ابلــدول األعضــاء، ســا يف 
ذلىل أقل البلدان منواً، ووضـع اسـرتاتييفيات 
للحوكمــــــة ملواجهـــــــة التحــــــدايت املؤسســـــــية 
ــــة  واإلمنائيــــة املرتبطــــة ابلتحــــوالت االجتماعي

 واالقتصادية يف املنطقة

زايدة يف عــدد الــدول األعضــاء، ســا يف  ‘1’
ان منـواً، الـ  تضـع سياسـات ذلىل أقل البلد

شـــاملة لعـــدة قطاعـــات ملواجهـــة التحـــدايت 
املرتبطـــــــــــــــــــة ابلتحـــــــــــــــــــوالت االجتماعيـــــــــــــــــــة 

 واالقتصادية يف املنطقة

   2 3 األداء املستهدف

  1 2  األداء املقدر

 – 1   األداء الفعلي

زايدة يف عــــــدد الاــــــراكات بــــــني أقــــــل  ‘2’
ــــــذ البلــــــدان منــــــواً والاــــــركاء يف التنميــــــة  لتنفي

بــرانمج عمــل اســطنبول لصــاحل أقــل البلــدان 
 2020-2011منواً للعقد 

    2 األداء املستهدف

     األداء املقدر

     األداء الفعلي

       

 العوامل اخلارجية
األعضـاء لوضـع وتنفيـذ سيحق  الربانمج الفرعي أهدافه وإجنازاته املتوقعة علال افـرتاض مـا يلـي: )أ( اسـتمرار اسـتعداد الـدول  22-91 

سياســـات أو تـــدابري كفيلـــة سعاجلـــة األســـباب اجلذريـــة للنزاعـــات والتخفيـــف مـــن آاثرهـــا اجلانبيـــة باـــكل فعـــال؛ )ب( عـــدم 
 تسيفيل تدهور يف اةالة السياسية يف املنطقة.

 النواتج
 ، سُتنيفز النواتج التالية:2019-2018خالل فرتة السنتني  22-92 

 اتج والنواتج النهائيةفئات النو  31-22اجلدول 

 العدد النواتج
  خدمة اهليئات احلكومية الدولية وهيئات اخلرباء، وتقدمي التقارير إليها )امليزانية العادية(  

  الليفنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا

  واثئ  اهليئات التداولية

 1 أثر النزاع علال التنمية يف املنطقة العربية - 1

 1 تقرير عن الظروف االجتماعية واالقتصادية يف فلسطني احملتلة - 2

تقريــر عــن االنعكاســات االقتصــادية واالجتماعيــة لالحــتالل اإلســرائيلي علــال األحــوال املعياــية للاــعب الفلســطي  يف  - 3
 2 2019-2018 األرض الفلسطينية احملتلة، سا فيها القدس الارقية، وللسكان العرب يف اجلوالن السوري احملتل،

  اجتماعات أفرقة اخلرباء املخصصة

 1 اجتماع فري  خرباء باأن التخفيف من تداعيات النزاع من خالل التنمية - 4

مــن أهـداف التنميــة املســتدامة: تعزيـز قــدرات منـع النزاعــات عـن طريــ  نظــم  16اجتمـاع مائــدة مسـتديرة باــأن اهلـدف  - 5
 1 اإلنذار املبكر

 1 خرباء باأن قياس واليل تكلفة االحتالل اإلسرائيلي اجتماع فري  - 6

 1 اجتماع فري  خرباء باأن رصد التقدم احملرز يف جمال اةوكمة  - 7

 1 اجتماع فري  خرباء باأن بناء املؤسسات يف البلدان املتضررة من النزاعات - 8
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 العدد النواتج
العربيـــة للتنميـــة اإلداريـــة واإلســـكوا، كـــانون األول/ديســـمرب املـــؤ ر الســـنوي املاـــرتك بـــني جامعـــة الـــدول العربيـــة واملنظمـــة  - 9  

 2 2019وكانون األول/ديسمرب  2018

 1 حوار سياسايت باأن إشكاليات املنهيفيات والبياانت يف اليل النزاعات - 10

 1 اجتماع مائدة مستديرة باأن حمنة الالجئني الفلسطينيني: اآلاثر والفرص - 11

 1 2030خرباء باأن النزاعات واألزمات واالحتالل، مع الرتكيز علال خطة عام اجتماع فري   - 12
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 7االحتياجات من املوارد: الربانمج الفرعي  32-22اجلدول 
 الوظائف  املوارد )آبالف دوالرات الوالايت املتحدة( 

 2016-2017 
2018-2019 

 2019-2018 2017-2016 )قبل إعادة تقدير التكاليف(
     امليزانية العادية     

 15 13 819,8 3 346,9 3 املوارد املتعلقة ابلوظائف 

 – – 326,8  336,6  املوارد غري املتعلقة ابلوظائف 

 15 13 146,6 4 683,5 3 اجملموع الفرعي 

 1 1 175,0 3 517,5 املوارد اخلارجة عن امليزانية

 16 14 321,6 7 201,0 4 اجملموع 

  
، 2017-2016دوالر مقارنًة ابعتمادات الفـرتة  463 100دوالر، الذي كثل ايففاضا قدره  4 146 600يغطي مبلإ  22-94 

 3 819 800مـن الرتبـة احملليـة( ) 6 ، و2-ف 1 ، و3-ف 2 ، و4-ف 3 ، و5-ف 2 ، و1-مـد 1وظيفة ) 15 ويل 
ملــوظفني األخــرى واالستاــاريني وأفرقــة اخلــرباء وســفر دوالر(، واالحتياجــات غــري املتعلقــة ابلوظــائف، ســا يف ذلــىل تكــاليف ا

 دوالر(، لدعم تنفيذ الوالايت يف إطار الربانمج. 326 800املوظفني واخلدمات التعاقدية )
( 4-دوالر إىل النقــل الــداخلي املقــرتح لوظيفــة موظــف للاــؤون االقتصــادية )ف 463 100وتعــزى الــزايدة الصــافية البالغــة  22-95 

، 3لاــؤون البحــوو )مــن الرتبــة احملليــة( مــن شــعبة التنميــة والتكامــل االقتصــاديني يف إطــار الــربانمج الفرعــي  ووظيفــة مســاعد
التنمية والتكامل االقتصاداين، إىل شعبة القضااي الناشـئة والقضـااي املتصـلة ابلنزاعـات، هبـدف تعزيـز قـدرة اإلسـكوا يف اعـال 

لية املتضررة مـن النزاعـات. و هـذه القـدرات اإلضـافية سـتمكن الـربانمج الفرعـي اةوكمة املوضوعي يف البلدان واعتمعات احمل
من أن يتناول سزيد من الفعالية منع العنف والتطرف يف املنطقة العربية، وهو ما يزال ياكل عائقا أمـام اقيـ  املكاسـب يف 

 املتعلقــة ابلوظـائف انجتــة عــن أوجـه الكفــاءة الــ  جمـال التنميــة الباـرية. و تقابــل هــذه الـزايدة جزئيــا ختفيضــات يف املـوارد غــري
 .2019-2018تعتزم الليفنة اقيقها يف الفرتة 
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دوالر األناــــطة  3 175 000، ســــتدعم مــــوارد خارجــــة عــــن امليزانيــــة تقــــدر سبلــــإ 2019-2018وخــــالل فــــرتة الســــنتني  22-96 
نفيــذ ماــروع جديــد باــأن تعزيــز املؤسســات ألغــراض املضــطلع هبــا يف إطــار الــربانمج الفرعــي. وتــنيفم الــزايدة املتوقعــة مــن ت

 اإلنعاش واقي  املصاةة يف اليمن.

 دعم الربامج -دال  
 دوالر 27 783 700دير التكاليف(: االحتياجات من املوارد )قبل إعادة تق  

ــــربامج والتعــــاون التقــــ ، وقســــم  22-97  ــــة، وقســــم ختطــــييف ال ــــربامج شــــعبة اخلــــدمات اإلداري ــــيم ياــــمل دعــــم ال االســــرتاتييفيات والتقي
 والاراكات. وسيتواصل دوره يف توفري الدعم الفعال والناجع يف الوق  املناسب لتنفيذ برانمج عمل اإلسكوا.

 شعبة اخلدمات اإلدارية  
يــا علــال يــرأس شــعبة اخلــدمات اإلداريــة مــدير يتــوىل تســيري الــدعم اإلداري واللوجســ  ألعمــال اإلســكوا، ويســاعد اإلدارة العل 22-98 

وضـع اإلطــار اإلداري واملــا  وتنفيـذه، ويســدي املاــورة باـأن مجيــع السياســات اإلداريـة الــ  تتعلــ  بعمـل الليفنــة. ويضــطلع 
املـــدير أيضـــا سســـؤولية قيـــادة مســـامة اإلســـكوا يف املبـــادرات علـــال نطـــاي املنظومـــة مـــن قبيـــل نظـــام أوموجـــا وتنقـــل املـــوظفني 

خلـــدمات اإلداريـــة قســـم إدارة املـــوارد الباـــرية، وقســـم امليزانيـــة واملاليـــة، وقســـم تكنولوجيـــا والسياســـات اإلمنائيـــة. وتضـــم شـــعبة ا
 املعلومات واالتصاالت، وقسم اخلدمات العامة، وقسم خدمات املؤ رات ووحدة اخلدمات الطبية املارتكة.

 قسم ختطييف الربامج والتعاون الف   
ون التقــ  انئــب األمــني التنفيــذي لــدعم الــربامج. ويــدعم القســم تنفيــذ بــرانمج عمــل يتــوىل إدارة قســم ختطــييف الــربامج والتعــا 22-99 

اإلسـكوا وتنسـي  املسـائل املاـرتكة بـني التخصصـات مـن أجـل اقيــ  االتسـاي بـني بـرانمج العمـل العـادي الـذي تضـطلع بــه 
ئة املاــرتكة بــني التخصصــات عــن طريــ  اإلســكوا وبرانجمهــا يف جمــال التعــاون التقــ . ويعــااي أيضــا التحــدايت اإلمنائيــة الناشــ

 تعزيز التعاون بني الُاعب.
-2020يف إعـداد بـرانمج عمـل الفـرتة ويتوىل القسم مسؤولية إجناز النواتج التالية: دعم عملية الربجمـة املاـرتكة بـني الُاـعب  22-100 

والتحليليــــة والتنفيذيــــة؛ وتقــــدمي ؛ وتنســــي  صــــياغة النــــواتج املعياريــــة 2023- 2022واإلطــــار االســــرتاتييفي للفــــرتة  2021
التوجيـــه يف جمـــال السياســـات إىل الاـــعب عنـــد إعـــداد كـــل واحـــد منهـــا لرباجمـــه وماـــاريعه للتعـــاون التقـــ  املمولـــة مـــن ميزانيـــة 
الربانمج العادي للتعاون التق  ومن حساب التنمية واملوارد اخلارجة عن امليزانية؛ ودعم تقدمي اخلـدمات االستاـارية يف جمـال 
السياســـات إىل الـــدول األعضـــاء وتنفيـــذ أناـــطة تنميـــة القـــدرات لـــديها، بنـــاء علـــال طلبهـــا ووفقـــاً لواليـــة اإلســـكوا؛ وتقـــدمي 
اخلدمات الجتماعات شبكة التعاون التق ؛ واالضـطالع  عمـال الرصـد االسـرتاتييفي يف إعـداد تقـارير األداء الربانجمـي مـن 

تائج وامليزنة القائمة علال النتائج؛ وتنفيذ آليات االستعراض الـداخلي واسـتعراض خالل تطبي  مبادت اإلدارة القائمة علال الن
األقــران؛ والقيــام سهــام أمانــة جلنــة املاــاريع؛ وضــمان االتســاي مــع الليفــان اإلقليميــة األخــرى مــن خــالل املاــاركة واملســامة 

 بنااال يف اجتماعات رؤساء ختطييف الربامج.

 الاراكاتقسم االسرتاتييفيات والتقييم و   
يضع قسم االسرتاتييفيات والتقييم والاـراكات نصـب عينيـه هـدف تركيـز النتـائج الربانجميـة، وزايدة الفعاليـة وتعزيـز االتسـاي.  22-101 

ويــدعم القســم الــذي يتــوىل تســيريه انئــب األمــني التنفيــذي لــدعم الــربامج، بلــورة الرؤيــة االســرتاتييفية الطويلــة األمــد لاســكوا 
 تعددة التخصصات. وتنفيذها، وتنسي  املبادرات امل
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ومــن خــالل تنفيــذ اســرتاتييفية اإلســكوا إلقامــة الاــراكات، يســعال القســم أيضــا إىل توطيــد العالقــات مــع الاــركاء واجلهــات  22-102 
األخــرى صــاحبة املصــلحة، ســا فيهــا اهليئــات اةكوميــة الدوليــة، مثــل جامعــة الــدول العربيــة، وســائر وكــاالت منظومــة األمــم 

فكـــر ومعاهـــد البحـــوو، ومنظمـــات اعتمـــع املـــدين والقطـــاع اخلـــاص. وينســـ  القســـم أيضـــا أناـــطة آليـــة املتحـــدة، ومراكـــز ال
التنســـي  اإلقليميـــة واألفرقـــة العاملـــة املواضـــيعية املرتبطـــة هبـــا مـــن أجـــل كفالـــة اتســـاي السياســـات الـــ  تنفـــذها وكـــاالت األمـــم 

. ويــدعم القســم تنفيــذ اســرتاتييفية اإلســكوا لتعبئــة املــوارد عــن املتحــدة علــال املســتوى اإلقليمــي وتنســي  النــواتج املاــرتكة اهلامــة
طريــ  تعزيــز عالقا ــا مــع اجلهــات املاحنــة واســني قــدرة املنظمــة علــال مجــع التربعــات لــدعم بــرانمج عملهــا العــادي. ويــؤدي 

 القسم مهام أمانة جلنة املناورات.
اخلاصة ابإلسكوا وفقا لقواعد ومعايري فري  األمم املتحدة املع  وعالوة علال ذلىل، يارف القسم علال تنفيذ سياسة التقييم  22-103 

 املناسب. ابلتقييم؛ ويُدير مجيع التقييمات الذاتية اإللزامية واالختيارية ويكفل متابعة وتنفيذ التوصيات املعتمدة ابلاكل
إدمـاج التوصـيات والـدروس املستخلصـة يف ويسعال القسم إىل ترسيخ ثقافة التقييم يف اإلسكوا ووضعها يف إطـار مؤسسـي، و  22-104 

 عملية التخطييف.
 .33-22ويرد توزيع املوارد املخصصة لدعم الربامج يف اجلدول  22-105 

 االحتياجات من املوارد: دعم الربامج 33-22اجلدول 

 الوظائف  املوارد )آبالف دوالرات الوالايت املتحدة( 

 2016-2017 
2018-2019 

 2019-2018 2017-2016 التكاليف()قبل إعادة تقدير 
     امليزانية العادية     

 104 108 721,5 20 434,6 21 املوارد املتعلقة ابلوظائف 

 – – 062,2 7 166,3 7 املوارد غري املتعلقة ابلوظائف 

 104 108 783,7 27 600,9 28 اجملموع الفرعي 

 104 108 783,7 27 600,9 28 اجملموع 

-2016دوالر مقارنــــًة ابعتمــــادات الفــــرتة  817 200دوالر الــــذي كثــــل ايففاضــــا صــــافيه  27 783 700يغطــــي مبلــــإ  22-106 
من فئة اخلدمـة  1 ، و2-ف 6 ، و3-ف 11 ، و4-ف 10 ، و5-ف 5 ، و1-مد 1وظائف ) 104،  ويل 2017

دوالر( واالحتياجــات  20 721 500احملليــة( )مــن الرتبــة  67 وظــائف ملــوظفني وطنيــني مــن الفئــة الفنيــة، و 3 امليدانيــة، و
ــــىل تكــــاليف املــــوظفني األخــــرى واالستاــــاريني وســــفر املــــوظفني واخلــــدمات التعاقديــــة،  غــــري املتعلقــــة ابلوظــــائف، ســــا يف ذل

دوالر(، لــدعم تنفيــذ الــوالايت  7 062 200ومصــروفات التاــغيل العامــة، والضــيافة، واللــوازم واملــواد، واألاثو واملعــدات )
 الربانمج. إطاريف 

 دوالر إىل ما يلي: 817 200ويُعزى صايف االيففاض البالإ  22-107 
( ووظيفتــــــــني ملســــــــاعد لاــــــــؤون اإلعــــــــالم 4-النقــــــــل اخلــــــــارجي املقــــــــرتح لوظيفــــــــة موظــــــــف لاــــــــؤون اإلعــــــــالم )ف )أ(  

 مكتـب األمـني احمللية( من وحدة االتصـاالت واإلعـالم يف اإلسـكوا التابعـة لقسـم خـدمات املـؤ رات إىل الرتبة )من
التنفيــذي يف إطــار التوجيـــه التنفيــذي واإلدارة إل حـــة توثيــ  التنســي  واملواءمـــة بــني التوجيـــه االســرتاتييفي لاســـكوا 

 الذي  دده مكتب األمني التنفيذي وأناطة التوعية واالتصاالت اخلارجية؛
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تبـة احملليـة( والتخفيضـات يف املـوارد غـري املتعلقـة اإللغاء املقـرتح لوظيفـة مسـاعد لاـؤون اهلندسـة اإللكرتونيـة )مـن الر  )ب(  
 ؛2019-2018ابلوظائف الناجتة عن أوجه الكفاءة ال  تعتزم الليفنة اقيقها يف الفرتة 

 إعادة التصنيف املقرتحة ملا يلي: )ج(  
تكنولوجيــا ألنــه يُتوقــع أن  ــول قســم  2-( إىل وظيفــة برتبــة ف4-وظيفــة موظــف لــنظم املعلومــات )ف ‘1’   

املعلومـــات واالتصـــاالت تركيـــزه علـــال تقـــدمي الـــدعم لتطبيقـــات املســـتعملني )علـــال ســـبيل املثـــال االتصـــال 
(، والربيــــــد iNeedالالســــــلكي ابإلنرتنــــــ ، وخــــــدمات العمــــــالء، ونظــــــام إدارة العالقــــــات مــــــع العمــــــالء )

ــــنظم القدكــــة والتطبيقــــات الفرعيــــة إىل نظــــام مركــــزي مكتمــــل  اإللكــــرتوين( نظــــرا لالنتقــــال اجلــــاري مــــن ال
 لتخطييف املوارد؛

(، إىل وظيفـــة موظـــف وطـــ  مـــن الفئـــة الفنيـــة يف ســـياي إعـــادة تنظـــيم 3-وظيفـــة موظـــف ماـــرتايت )ف ‘2’   
وحــدة املاــرتايت ســا يتماشــال مــع أحيفــام األعمــال املتوقعــة واحتمــال توحيــد خــدمات املاــرتايت الدوليــة 

 الناجم عن تنفيذ نظام أوموجا؛
( أناـئتا يف شـعبة 3-ارد لفرتة السنتني لتمويل وظيفتني ملوظف إداري وموظـف إلدارة األصـول الثابتـة )فتوفري مو  )د(  

 22، يف إطار البـاب 2016كانون الثاين/يناير   1، اعتبارا من 2017-2016اخلدمات اإلدارية يف فرتة السنتني 
هــا جزئيــا ختفيضــات تتصــل ابإللغــاء التــدرجيي ، تقابل2017-2016مــن امليزانيــة الربانجميــة املقرتحــة لفــرتة الســنتني 

 .70/247لوظائف حسبما أقرته اجلمعية العامة يف قرارها 
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 املرفق الثاين
 املتخذة لتنفيذ التوصيات ذات الصلة الصادرة عن هيئات الرقابةموجز إجراءات املتابعة   

 اإلجراءات املتخذة لتنفيذ التوصية وصف موجز للتوصية
  اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية  

-2016التقريــر األول عــن امليزانيــة الربانجميــة املقرتحــة لفــرتة الســنتني 
2017 (A/70/7) 

، 78-مت تنفيـــذ مجيـــع التوصـــيات املتعلقـــة ابإلســـكوا )الفقـــرات خامســـا
 (85-، وخامسا84-، وخامسا82-، وخامسا79-وخامسا

تقرير عن التقديرات املنقحة املتصلة ابمليزانية الربانجميـة لفـرتة السـنتني 
لليفنــــــــــــــة االقتصــــــــــــــادية ، ا22يف إطــــــــــــــار البــــــــــــــاب  2014-2015

، التاـــــــييد والتعــــــــديالت 33واالجتماعيـــــــة لغــــــــريب آســـــــيا، والبــــــــاب 
 (A/68/808والتحسينات وأعمال الصيانة الرئيسية )

 

توصــي الليفنــة االستاــارية اجلمعيــة العامــة  ن تاــيفع األمــني العــام 
املضــيف مــن أجــل إجيــاد حــل دائــم علــال تكثيــف اتصــاالته مــع البلــد 

ملســــألة املقــــر الــــدائم اجلديــــد لليفنــــة االقتصــــادية واالجتماعيــــة لغــــريب 
 (.9آسيا )الفقرة 

تواصــل الليفنـــة العمـــل مــع البلـــد املضـــيف مـــن أجــل إجيـــاد حـــل ملســـألة 
املوقـع الــدائم اجلديــد للمقــر، ولكــن مل يــتم بعــد التوصــل إىل حــل انجــح 

 هلذه املسألة.

الستاــــارية  ن تطلــــب اجلمعيــــة العامــــة إىل األمــــني توصــــي الليفنــــة ا
ة إجنــــاز املاــــروع دون  العـــام أن يبــــذل كــــل جهــــد  كـــن لتقصــــري مــــدش

 (.13املساس بنوعية أعمال التاييد وسالمة املوظفني )الفقرة 

مــن املتوقــع إجنــاز العنصــر النهــائي مــن املاــروع املتعلــ  ابلتخفيــف مــن 
. أمــــا مجيــــع املكــــوانت 2017آاثر االنفيفــــارات حبلــــول نيســــان/أبريل 

 أجنزت. ابلتخفيف من آاثر االنفيفارات فقداألخرى للماروع املتعل  
  مكتدب خدمات الرقابة الداخلية

وماــاريع التعــاون التقــ  ذات  خمتــارة فرعيــة حســاابت بــرامج مراجعــة
الصـــــلة يف الليفنــــــة االقتصــــــادية واالجتماعيـــــة لغــــــريب آســــــيا )التقريــــــر 

2016/081) 

 

 لليفنــــــة اختـــــاذ إجــــــراءات للتخطـــــييف مســــــبقا ملـــــا تعقــــــده مــــــنينبغـــــي 
عمـل ودورات تدريبيـة حبيـا ككـن إجنـاز قـوائم  اجتماعات وحلقات

االمتثــــال لسياســــة الســــفر  املاــــاركني يف الوقــــ  املناســــب مــــن أجــــل
يومــا علــال األقــل مــن موعــد الســفر(  16باــراء التــذاكر قبــل  املتعلقــة

 (.1)التوصية 

ســــب  لالجتماعـــات بتوجيــــه الــــدعوات إىل تتـــوىل الُاــــعب التخطـــييف امل
الـدول األعضــاء واجلهــات األخـرى صــاحبة املصــلحة قبـل شــهرين علــال 
األقـــل مـــن املوعـــد احملـــدد واملتابعـــة مـــع الـــوزارات للحصـــول علـــال  كيـــد 
املاــاركة يف وقــ  مبكـــر حبيــا يتســن االنتهـــاء مــن الرتتيبــات اإلداريـــة 

 السفر. لسياسة يف ظل االمتثال لسفر املااركني واملوظفني
ينبغـــي لليفنـــة أن تتخـــذ إجـــراءات لكفالـــة إشـــراك قســـم إدارة املـــوارد 
الباــــــرية يف اديــــــد أتعــــــاب االستاــــــاريني لكفالــــــة االمتثــــــال لأمــــــر 

 (.2املتعل  ابالستااريني وفرادى املتعاقدين )التوصية  اإلداري

سيواصــــــــل قســــــــم إدارة املــــــــوارد الباــــــــرية املاــــــــاركة يف اديــــــــد أتعــــــــاب 
ــــــ  األمــــــر اإلداري ــــــا  تطبي املتعلــــــ  ابالستاــــــاريني  االستاــــــاريني وابلت

اخلطــــــة الوطنيــــــة ”املاــــــروع الثــــــاين  وفـــــرادى املتعاقــــــدين. وفيمــــــا  ــــــص
، مل يعــــد مكتــــب األمــــم املتحــــدة خلــــدمات املاــــاريع “ةملســــتقبل ســــوري

يتعاقــد للحصــول علــال املــوارد الباــرية وإمنــا تتــوىل اآلن اإلســكوا القيــام 
ـــــــــة  ـــــــــع العقـــــــــود الـــــــــ   كملهـــــــــا. وتصـــــــــدر اإلســـــــــابلعملي كوا اآلن مجي

. وقــد نُفــذت التوصــية ST/AI/2013/4امتثــاال  مــا لأمــر اإلداري   تثـل
 وككن إقفاهلا.

https://undocs.org/ar/A/70/7
https://undocs.org/ar/A/68/808
https://undocs.org/ar/ST/AI/2013/4
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 اإلجراءات املتخذة لتنفيذ التوصية وصف موجز للتوصية
ينبغـــي لاســــكوا أن جتــــري عمليــــة الســـتخالص الــــدروس مــــن تنفيــــذ   

تصــــاداين ملاــــروعني كبــــريين ومعقــــدين شــــعبة التنميــــة والتكامــــل االق
توجيـــه إدارة  الســـتخدامها يف 2015-2014خـــالل فـــرتة الســـنتني 

م والتعقيــــــــــد يف املســــــــــتقبل املاــــــــــاريع املماثلــــــــــة مــــــــــن حيــــــــــا اةيفــــــــــ
 (.3 )التوصية

، ســـا يف ذلـــىل “اخلطـــة الوطنيـــة ملســـتقبل ســـورية ”أجنـــز تقيـــيم ماـــروع 
اـــــــروع املتعلـــــــ  الفـــــــرع املتعلـــــــ  ابلـــــــدروس املستخلصـــــــة. وابلنســـــــبة للم

ابململكــة العربيــة الســعودية، يضــم التقريــر النهــائي فرعــا عــن املمارســات 
اجليـــدة والـــدروس املستخلصـــة. وأرســـل التقريـــران إىل مكتـــب خـــدمات 

ــــــة الداخليــــــة يف  ــــــه  13الرقاب . وابإلضــــــافة إىل ذلــــــىل، 2016 وز/يولي
ج تقريــرا شــامال يبــني استعراضــا دقيقــا لنتــائ 3ســيقدم الــربانمج الفرعــي 

 عملية تنفيذ املاروعني والدروس املستخلصة منها.
مراجعــــة تطبيــــ  نظــــام أوموجــــا يف الليفنــــة االقتصــــادية واالجتماعيــــة 

 (2015/170لغريب آسيا )التقرير 
 نفشذت اإلسكوا التوصيات الثالو مجيعها.

  وحدة التفتيش املشرتكة
 تقريــــــر عــــــن التعــــــاون فيمــــــا بــــــني الليفــــــان اإلقليميــــــة لأمــــــم املتحــــــدة

(A/70/677-E/2016/48) 
أحــــال األمــــني العــــام إىل أعضــــاء اجلمعيــــة العامــــة واعلــــ  االقتصــــادي 

منــــــــــــاء التنفيــــــــــــذيني لليفــــــــــــان واالجتمـــــــــــاعي تعليقاتــــــــــــه وتعليقــــــــــــات األ
 علــــــــــــــال تقريــــــــــــــر وحــــــــــــــدة التفتــــــــــــــي  املاــــــــــــــرتكة املعنــــــــــــــون  اإلقليميــــــــــــــة

 (.A/70/677/Add.1-E/2016/48/Add.1)انظر 
تقيـــــيم إســـــهام منظومـــــة األمـــــم املتحـــــدة اإلمنائيـــــة يف تعزيـــــز القـــــدرات 
الوطنيـــة يف جمـــال التحليـــل اإلحصـــائي ومجـــع البيـــاانت لـــدعم اقيـــ  
 األهداف اإلمنائية لألفية وغريها من األهداف اإلمنائية املتف  عليها

 (JIU/REP/2016/5دولياً )

مــن بــني مــا انصــب عليــه تركيــز اإلســكوا املتزايــد علــال أهــداف التنميــة 
املســـتدامة، تعزيـــز الـــنظم اإلحصـــائية الوطنيـــة ومواءمتهـــا لقيـــاس التقـــدم 

اإلسـكوا  احملـرز صـوب اقيـ  األهـداف يف املنطقـة العربيـة. واسـتيفاب 
أيضــا للتوصــيات الــواردة يف التقريــر ابملاــاركة يف بــرانمج األمــم املتحــدة 
ةساب التنمية من خالل ماروع اإلحصاءات والبياانت. ويرمي هـذا 
املاـــــــروع إىل تعزيـــــــز الـــــــنظم اإلحصـــــــائية الوطنيـــــــة مـــــــن أجـــــــل اســـــــني 
االســــتيفابة للتحـــــدايت املتعلقــــة ابلبيـــــاانت الــــ  تواجـــــه خطــــة التنميـــــة 

. ويهــــدف الــــربانمج إىل اســــني قــــدرة الــــدول 2030دامة لعــــام املســــت
األعضاء علال مجع البياانت وتوفري املعلومات ال  تتعقب التقدم احملرز 

 يف تنفيذ أهداف التنمية املستدامة. 
 

https://undocs.org/ar/A/70/677
https://undocs.org/ar/A/70/677/Add.1
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2016/5

