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 تصدير

تواجه املنطقة العربية الكثري من التحدايت ولكنها حتمل أيضـــــــــــــــا الكثري من الوعود. وني تعاين حاليا من نزاد واحت ل طال أمد ا  
ة وتواجه عقبات كبرية على الصــــــــــعيد االقتصــــــــــادي واالجتماعي والبييي. وم  سلا، ف ن تركيبتها الســــــــــكانية الشــــــــــابة والدينامية و روا ا الثقافي

 جتعلها يف موق  يتيح هلا أن تكون حمركا للتنمية املستدامة ومستفيدا من اجلهود املبذولة يف نذا الصدد. والطبيعية 
وأبنداف التنمية املســتدامة  2030وإس تســرت ــد اللجنة االقتصــادية واالجتماعية لغر  اســيا  اإلســكوام ةطة التنمية املســتدامة لعام  

 الدول األعضـــــــــــــــاء ابالعتماد على ارب ا الواســـــــــــــــعة وجتارما امليدانية وتدعو إىل اتباد  ج متعدد اليت تتضـــــــــــــــمنها، تقدم اإلســـــــــــــــكوا الدعم إىل
التخصــــصــــات يقوم على املشــــاركة. و دف اإلســــكوا إىل مســــاعدة البلدان على اعد من عدم املســــاواة وتعزيز الفر  املتاحة من ا ل الدفاد 

خا  سوي اإلعاقة، والتصــــدي للفقر، ومعاجلة املســــائل املتعلقة ابهلجرة وال جيني، وكفالة عن حقوق املرأة، ومتكني الشــــبامل واملســــنني واأل ــــ
 اإلدارة املتكاملة للموارد الطبيعية، وتوفري الطاقة املستدامة واعماية االجتماعية للجمي . 

لرتويج لألنداف العاملية على الصــــعيدين اإلقليمي والوطل وللتعبري عن احتياجات ل ســــتغلس اإلســــكوا قدر ا على حشــــد الصــــفوفوت 
، مبن يف سلا صـــناسد الســـياســـات أصـــحامل املصـــلحةوأولوايت املنطقة العربية يف احملافل الدولية. وني تفســـح منربا للتحاور وتبادل املعارف بني 

 اتيجيات واخلطط الوطنية واإلقليمية. واملمارسني، مدف وض  التنمية املستدامة يف صميم االسرت 
املراكز الفكرية يف املنطقة، حبواث ُترتمجها إىل توصـــــيات ســـــياســـــاتية قائمة على أدلة وإىل أنشـــــطة لبناء  أحدوجتري اإلســـــكوا، ابعتبارنا  

ة الفكرية واالبتكار والتعاون القدرات مصـــمسمة اصـــيصـــا لتلبية احتياجات املنطقة والدول األعضـــاء. وتســـعى اإلســـكوا أيضـــا، من ا ل القياد
 الفعال، إىل النهوض ابلتكامل اإلقليمي إىل جانب تعزيز التفاعل م  اجلهات الفاعلة اإلمنائية اإلقليمية األارى واللجان اإلقليمية.

امليزانية. وتعتمد اإلسكوا ، تسعى اإلسكوا إىل استخدام ميزانيتها العادية بكفاءة وتكمسِّلها مبوارد اارجة عن املنشودةولتحقيق النتائج  
 ة. دة اليت تتنافس على املوارد املتضائلعلى  راكا ا القائمة وتُقيم  راكات جديدة لتلبية املطالب املتزاي

واإلسكوا مصممة على الوفاء بوعدنا وبتنفيذ واليتها يف املنطقة. وني ستواصل العمل م  الدول األعضاء من أجل إقامة جمتمعات سلميسة  
  نرة. وتتطل  اإلسكوا أيضا إىل اإلسهام بفعالية يف منظومة لألمم املتحدة تتسم ابلفعالية وتوحيد األداء لكي ال يتخلف أحد عن الركب.ومزد

 دشيت ريل  توقي م
   اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغر  اسيا، األمينة التنفيذية
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 التوجه العام  
 

 الوالايت واملعلومات األساسية  
 

تتوىل اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغر  اسيا  اإلسكوام املسؤولية عن تعزيز التنمية الشاملة واملستدامة يف املنطقة العربية.  22-1 
وُتســــتمد واليُتها من األولوايت احملددة يف قرارات ومقررات اجلمعية العامة سات الصــــلة، مبا يف سلا قرارا اصلس االقتصــــادي 

الذي ُعدلت مبوجبه ااتصــــــــــــاصــــــــــــاُ ا،  1985/69م، الذي أنشــــــــــــ  اصلس مبوجبه اللجنة، و 55- د 1818واالجتماعي 
 للت كيد على املهام االجتماعية املنوطة ما. 

، على 2030وتغلب على املشــــــــهد اإلمنائي يف املنطقة العربية اعاجة إىل إحراز تقدم يف تنفيذ اطة التنمية املســــــــتدامة لعام  22-2 
انتشـــــار عدم االســـــتقرار الســـــياســـــي الطويل األمد والواســـــ  النطاق والنزاعات العنيفة،  ا يزيد من تفاقم التحدايت  الرغم من

االقتصادية واالجتماعية والبييية املستمرة منذ عقود ويض  عوائق إضافية أمام مسار التنمية يف املنطقة، الذي ينبغي أن يكون 
ويُقدَّم دعم اإلســــــــــــكوا اهلادف إىل تنمية قدرة ا الحتياجات األجيال املقبلة.  ــــــــــــام  للجمي  ومنصــــــــــــفا ومســــــــــــتداما ومراعي

اعكومات على صـــياغة وتنفيذ ســـياســـات للتنمية املســـتدامة أيضـــا من ا ل تنفيذ الربانمج العادي للتعاون التقل ومشـــاري  
 حسامل التنمية.

 
 للتحول املفضيةغري ذلك من اخلطط املواءمة مع ميثاق األمم املتحدة وأهداف التنمية املستدامة و   

ه والايُت اإلســــكوا الربامجف الفرعية يف حتقيق منجزا ا املســــتهدفة سات الصــــلة،  ا يســــهم يف بلوف كل ندف من أنداف  22-3  ُتوجسِّ
ســائل الدولية الربامج الفرعية. وتتواءم أنداف الربامج الفرعية م  مقصــد املنظمة املتمثل يف حتقيق التعاون الدويل على حل امل

سات الصـــــبغة االقتصـــــادية واالجتماعية والثقافية واإلنســـــانية وعلى تعزيز احرتام حقوق اإلنســـــان واعرايت األســـــاســـــية للنا  
من  1مجيعا والتشــــجي  على سلا ب  متييز بســــبب العرق أو اجلنس أو اللغة أو الدين، على النحو املنصــــو  عليه يف املادة 

، تتجســـــــد يف أنداف التنمية املســـــــتدامة املقاصـــــــُد املنصـــــــو  عليها يف 2030 ســـــــياق اطة عام ميثاق األمم املتحدة. ويف
أدانه أنداف التنمية املســـــتدامة احملددة اليت تتواءم معها أنداُف الربامج الفرعية  1-22من امليثاق. ويوجز الشـــــكل  1 املادة

 سات الصلة، وابلتايل منجزا ا املستهدفة.
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 1-22الشكل 
 التنمية االقتصادية واالجتماعية يف غريب آسيا: مواءمة الربامج الفرعية مع أهداف التنمية املستدامة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

أنداف الربامج الفرعية أيضـــــــــــا م  اطة عمل أديس أاباب الصـــــــــــادرة عن املؤمتر الدويل الثالا لتمويل التنمية، واتفاق  وتتواءم 22-4 
االتفاق العاملي من أجل اهلجرة اآلمنة واملنظمة و ابريس املعتمد مبوجب اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشـــــــــــــــ ن تغري املنا ، 

نــداي للحــد من  ــ، والنظــاميــة ، ومنهــاع عمــل بيجني، وقرار جملس األمن 2030-2015اطر الكوارث للفرتة وإطــار ســـــــــــــــِّ
 بش ن املرأة والس م واألمن. م2000  1325

https://undocs.org/ar/S/RES/1325%20(2000)
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 التطورات األخرية  
زاعات، بدءا من اضطراابٍت اجتماعية يف عدد استمرار عدم االستقرار السياسي والن 2011 هدت املنطقة العربية منذ عام  22-5 

من البلدان إىل حرومٍل  ــاملة يف اجلمهورية العربية الســورية والعراق وليبيا واليمن. وقد نيمنت النزاعات وا رينا املتزايد على 
حت ل الذي عمليات صـــــن  القرار ابلنســـــبة للعديد من البلدان يف املنطقة ا ل معظم العقد املاضـــــي. يضـــــاف إىل سلا اال

 طال أمده لألرض الفلسطينية.
تواجــه جمموعــة معقــدة من التحــدايت اإلمنــائيــة اليت تراكمــت على مــدى  منطقــة وال تزال نــذه التحــدايت تلقي بثقلهــا على 22-6 

 يالعقود القليلة املاضــــــــــــية، مبا يف سلا حمدودية النمو وســــــــــــوء توزيعهيف وعدم اإلنصــــــــــــاف واالســــــــــــتبعاد يف امليدانني االجتماع
وانعدام األمن الغذائييف  واالقتصــادييف والتحدايت البييية الكبرية املتعلقة بتغري املنا  والبيية، اليت أدت إىل إجهاد املوارد املائية

وفقدان املياه واخنفاض اإلنتاع واإلنتاجية يف قطاد الزراعةيف واالخنفاض الشــــــــــــديد يف كفاءة اســــــــــــتخدام الطاقة،  ا يؤدي إىل 
ى امليزانيات املالية املنهكة أصــــ يف واعالة االقتصــــادية املثقلة اليت تنوء حتت عبء أوجه القصــــور اهليكلية ضــــغوا إضــــافية عل

 الكبرية،  ا يؤدي إىل البطالة، وال سيما يف صفوف الفيات الشابة، وإىل الفقر والتهميش. 
إمكانية اخلروع من ناوية اعرمل املفتوحة. فقد ، فيما يبدو، إ ـــــــــــــــارات يشــــــــــــــوما اعذر إىل 2018وقد ظهرت يف  اية عام  22-7 

احنســرت املعارا الكربى يف اجلمهورية العربية الســورية، وانتهى النزاد الدائر يف العراق وت التوصــل مؤارا إىل وقف إلط ق النار 
عة الســـــياســـــية وإنشـــــاء يف حمافظة اعديدة يف اليمن. وم  سلا، ال يزال التقدم احملرز نشـــــا، كما يتضـــــح من بطء وترية املصـــــا

مؤســــــســــــات قابلة للبقاء يف بعا الدول األعضــــــاء. كما تكشــــــف صــــــعوبة عمليات تشــــــكيل اعكومات بعد إجراء انتخاابت 
 انجحة، وكذلا املظانرات اليت حرسكتها املظامل االجتماعية واالقتصادية عن التحدايت املا لة أمام االستقرار يف املنطقة.

الشــعب الفلســطيل واســتمرار احت ل األرض الفلســطينية يشــك ن مصــدرين رئيســيني للصــراد وعدم  ادأوضــوال يزال تدنور  22-8 
االســــــتقرار يف املنطقة. وابإلضــــــافة إىل سلا، ســــــتظل التحدايت الســــــياســــــية املســــــتمرة يف بلدان اخلليج وفيما بينها، وكذلا 

 تشكل عبيا يهدد استقرار املنطقة. التحدايت املرتبطة ابإلص حات االجتماعية واالقتصادية والسياسية،
، يشـــــــــكلون 2017مليون مهاجر يف عام  38ومُتثسِّل اهلجرة مسًة ابرزة من مسات املنطقة العربية، اليت اســـــــــتضـــــــــافت أكثر من  22-9 

املية يف املائة من التحوي ت املالية الع 14يف املائة من املهاجرين على الصـــــــــــعيد العاملي. وت إرســـــــــــال قرابة 14.8نســـــــــــبته  ما
مليون مهاجر من البلدان العربية يعيشــــــون أو يعملون يف اخلارع.  29، ونناا حنو 2016انط قا من املنطقة العربية يف عام 

 2018وُُيثسِّل اعتماد االتفاق العاملي من أجل اهلجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية يف مراكش ابملغرمل يف كانون األول/ديســــــــمرب 
ج قائم على اعقوق يف إدارة اهلجرة،  ا سيؤ ر دون  ا على حياة امل يني من املهاجرين يف املنطقة حتوال مهما حنو اتباد  
 ويف مجي  أحناء العامل.

على ااثر اقتصــــــادية واجتماعية وســــــياســــــية وبييية مهمة ابلنســــــبة عكومات املنطقة العربية املذكورة أع ه وتنطوي االجتانات  22-10 
على اعكومات يف املنطقة العربية أن تكفل رســـم مســـار إمنائي يف بيية تتســـم ابزدايد الفقر وعدم املســـاواة وجمتمعا ا. ويتعني 

اعصـــــــــــول على اخلدمات العامة، وال ســـــــــــيما اخلدمات صـــــــــــعوبة يف اعصـــــــــــول على املوارد، وارتفاد البطالة ونقو العمالة، و 
ات العامة. وجتتم  نذه العوامل لتنشــــو جمموعة من االجتماعية، وآتكل التماســــا االجتماعي وضــــعف مصــــداقية املؤســــســــ

إحراز تقــدم كبري حنو حتقيق أنــداف التنميــة املســـــــــــــــتــدامــة وتزيــد من املخــاطر املــا لــة أمــام  تثري حتــدايت تعرقــلالظروف اليت 
 اعكومات واجلهات الفاعلة اإلمنائية يف مجي  جماالت التنمية.
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 2020االسرتاتيجية والعوامل اخلارجية لعام   
مدف جتاوز العقبات  2020املقرتحة لعام  ، ت تصـــــــــــــــميم اخلطة الربانجمية2030اســـــــــــــــتنادا إىل اإلطار التوجيهي خلطة عام  22-11 

األكثر إعاحاً اليت حتول دون حتقيق أنداف التنمية املســـــــــتدامة يف املنطقة العربية. وتشـــــــــدد اخلطة على املباد  األســـــــــاســـــــــية 
 “.عدم ختلف أحد عن الركب”املتمثلة يف اعد من عدم املساواة بني الفيات االجتماعية واملناطق ويف 

اإلسكوا من ا ل براجمها الفرعية املرتابطة السبعة الدعم للدول األعضاء يف مواجهة نذه التحدايت على حنو مجاعي  تقدمو  22-12 
ه عمل اإلســـــــــــكوا و  وحتقيق أنداف التنمية املســـــــــــتدامة. 2030وإحراز تقدم يف تنفيذ اطة عام  اليت  دف إىل  باد املُتوجسِّ

البيييــة اليت تتطلــب تعــاوان متعــدد األطراف وإقليميــا ودوليــا، مبــا يف سلــا مواجهــة التحــدايت االجتمــاعيــة واالقتصــــــــــــــــاديــة و 
 التحدايت املتعلقة ابملسائل العابرة للحدود.

املقرتحة إىل تقدمي الدعم إىل الدول األعضــــاء يف بناء جمتمعات  ــــاملة للجمي  وقادرة على الصــــمود  و دف اخلطة الربانجمية 22-13 
وســــلمية تكفل مســــتقب  أفضــــل لألجيال املقبلةيف والت كد من وجود مؤســــســــات قوية و ــــفافة تتيح لشــــعومل املنطقة إمكانية 

يف وإجياد فر  العمل عن طريق اإلصــ حات ومن ا ل اعصــول على اخلدمات األســاســية واالنتفاد من البنية التحتية لديها
االســـــــتفادة من اإلمكاانت اليت ينطوي عليها التقدم التكنولوجييف والتخفيف من أ ر تغري املنا يف والســـــــعي إىل حتقيق العدالة 

هجرة. و دف اخلطة االجتماعيةيف وإ ــراا الفيات الشــابة والنهوض ابملســاواة بني اجلنســنييف واالســتفادة من اآلاثر اإلجيابية لل
 .2030إىل توفري نيكل دعم متماسا ملعاجلة أولوايت الدول األعضاء مبا يتمشى م  اطة عام 

ويف إطار املســــاعدة على مواجهة نذه التحدايت، ســــتعمل اإلســــكوا على تعزيز الُبعد اإلقليمي للتنمية املســــتدامة ومســــاعدة  22-14 
وستوفر منابر إقليمية لتبادل املعارف والتعلم من األقران وبناء  2030اطة عام  الدول األعضاء يف تنفيذ ومتابعة واستعراض

تتوق  اإلسكوا حدوث تغري يف طبيعة الطلبات املقدمة من الدول األعضاء، بدءا من اجلوانب املتعلقة ابلتوعية  القدرات. وإس
االت سات األولوية الوطنية، ســـــتقوم بتكييف دعمها العامة واملواءمة إىل النهوض ابلنهج املتكامل والدعم الســـــياســـــا  يف اص

املقدم إىل الدول األعضـــــــــــاء من أجل حتقيق أنداف التنمية املســـــــــــتدامة، م  مراعاة التفاولت الكبرية بني البلدان العربية من 
 حيا اهلياكل والقدرات واملوارد واطوا األسا  املؤسسية والسياساتية.

حتدايت عاملية تعوق التنمية املســــتدامة، من قبيل تغري املنا  و ــــح املياه وانعدام األمن الغذائي. ويعاين وتواجه املنطقة العربية  22-15 
دولة حتت عتبة  ح املياه املطلق. وتعاين اجلمهورية  13دولة عربية  حا يف املياه، حيا تق   22من أصل  18ما جمموعه 

نعدام األمن الغذائي على مســــــــــــتوى العامل، وقد تزايد انتشــــــــــــار نقو العربية الســــــــــــورية والعراق واليمن بعا أعلى معدالت ا
التغذية بســــــــــــبب عوامل متعددة األبعاد سات صــــــــــــلة ابلنزاعات وارتفاد معدالت البطالة واهلجرة القســــــــــــرية واألحوال املنااية 

الفقرية، ابلنظر إىل أن  القصــوى. ويؤ ر االرتفاد اعاد يف أســعار الســل  األســاســية الغذائية بشــكل غري متناســب على الفيات
يف املائة من دال نذه الفيات عادة ما ينفق على الغذاء. وتتجلى القيود اليت يفرضـــــــــــــــها النزاد على التنمية يف  65إىل  35

ارتفاد أســعار الوقود، وعدم إمكانية الوصــول إىل املوارد اإلنتاجية واألســواق، وتدمري البت التحتية، وفقدان األصــول الزراعية. 
 يف املائة من السكان. 30ت  ر بشكل اا  االقتصادات الريفية اليت توظف الزراعة فيها أكثر من وت

وملواجهة نذه التحدايت، سـتعزز اإلسـكوا قدرة الدول األعضـاء على وضـ  سـياسـات متكاملة لزايدة األمن املائي عن طريق  22-16 
اعية املستدامة على مستوى املزارد من أجل زايدة األمن الغذائي حتسني التعاون اإلقليمي وستشج  على اتباد املمارسات الزر 

يدعم ســـبل كســـب الرزق يف األرايف. وابلرتادف م  سلا، ســـتســـاعد اإلســـكوا البلدان على االنتقال إىل نظم  واإلنتاجية مبا
ااثر تغري  الصــــــمود يف مواجهةالطاقة املســــــتدامة واختاس إجراءات مســــــتنرية فيما يتعلق بتغري املنا  من أجل تعزيز القدرة على 

املنا ، والتكيف، وحتقيق األنداف العاملية عن طريق املبادرات احمللية و تعزيز املؤســـســـات. وســـيســـاعد سلا الدول األعضـــاء 
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على حتســــــــني أداء الطاقة فيها وتنوي  مصــــــــادرنا من الطاقة وحتســــــــني إمكانية الوصــــــــول إىل التكنولوجيات اخلضــــــــراء ومتويل 
 املنا .  علقة ابملنا  واألدوات التقنية اليت تدعم الُنهج املتكاملة لتحقيق أمن املياه والطاقة والغذاء يف سياق تغرياألنشطة املت

وتتسم املنطقة العربية أب ا من أسرد املناطق منوا يف العامل من حيا عدد السكان، حيا زاد عدد السكان فيها    ة أضعاف  22-17 
يف  60يف املائة من سكان العامل. وتقل أعمار  5.5أي  2017و  1970ليون نسمة بني عامي م 400ليصل إىل أكثر من 

عاما، وتشـــكل الفيات الشـــابة فيها إحدى أعلى النســـب يف العامل. وع وة على  30املائة من الســـكان يف املنطقة العربية عن 
مبا يف سلا اخنفاض معدالت اخلصــــــــــوبة والوفيات وزايدة سلا، ف ن التغريات الدُيغرافية اليت تشــــــــــهدنا معظم البلدان العربية، 

متوســط العمر املتوق ، ســتؤدي إىل زايدة حادة يف عدد كبار الســن ونســبتهم يف املســتقبل القريب. ويرجح أن تؤدي  ــيخواة 
املقبلة. وتؤ ر نذه اهليكل الســــكاين والنزاعات املســــتمرة يف املنطقة إىل زايدة معدالت انتشــــار اإلعاقة يف املنطقة يف الســــنوات 

التحوالت الدُيغرافية، املقرتنة ابســـتمرار النزاد وعدم االســـتقرار، على الركائز األســـاســـية للمجتم ، مثل الزواع واألســـرة ووضـــ  
 املرأة ورعاية كبار السن، و دد قدرة الدول على توفري اعماية االجتماعية الشاملة واملنصفة لسكا ا. 

نذه االجتانات الدُيغرافية، يعاين ســـكان املنطقة من عدم تكافؤ الفر ،  ا يؤ ر على إمكانية حصـــوهلم على وابإلضـــافة إىل  22-18 
اخلدمات الصـــــــــــــــحية والتعليم اجليد واعماية االجتماعية وفر  العمل اجليد. فعلى ســـــــــــــــبيل املثال، ال يتجاوز عدد العمال 

ا من أحد املشــــــمولني بشــــــكل من أ ــــــكال اعماية االجتماعية يف املنط قة العربية  لا عدد العمال فيها. وتعاين املنطقة أيضــــــً
، بلغ معدل البطالة يف صفوف الفيات الشابة 2014أعلى مستوايت معدالت البطالة بني الفيات الشابة يف العامل. ويف عام 

 حيدد معظمها اعد األدىن يف املائة، وني نســـــــبة تتجاوز ضـــــــعفي املتوســـــــط العاملي. وابلنظر إىل قوانني االنتخاابت اليت29.7
عاما يف بعا البلدانم، يتم اســـتبعاد الفيات الشـــابة من املشـــاركة الســـياســـية  30 بل العاًما أو أكثر   21لســـن االقرتاد عند 

 ومن التعبري عن ارائها فيما يتعلق ابلشؤون العامة. 
صـــــلة وضـــــ  الســـــياســـــات االجتماعية القائمة على ويف نذا الســـــياق، ســـــتعزز اإلســـــكوا دعمها للدول األعضـــــاء من أجل موا 22-19 

اعقوق والدعوة إىل اإلدماع االجتماعي للفيات الشابة واأل خا  سوي اإلعاقة وكبار السن واملهاجرين. وستقدم اإلسكوا 
 لىأيضا املشورة بش ن حتسني نظم اعماية االجتماعية القائمة والتخطيط اعضري املستدام، وستعمل م  الدول األعضاء ع

التوعية مبا يرتتب على االتفاق العاملي من أجل اهلجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية من ااثر يف جمال الســــــــياســــــــات العامة ولبناء 
 قدرا ا على تنفيذ اإلص حات السياساتية ال زمة لوض  األطر اخلاصة ما يف جمال إدارة اهلجرة.

ه الحقا من عدم مســــــــاواة يف النتائج، نو أمر منتشــــــــر، وال ســــــــيما بني النســــــــاء وإن عدم املســــــــاواة يف الفر ، وما ينجم عن 22-20 
والفتيــات يف املنطقــة العربيــة ال   يعــانني من التمييز القــانوين واهليكلي والثقــايف الــذي يؤ ر على التمت  حبقوق اإلنســــــــــــــــان 

يل املثال، بلغ معدل البطالة بني الشــــاابت األســــاســــية الواجبة هلن ومشــــاركتهن على قدم املســــاواة يف اعياة العامة. فعلى ســــب
يف املائة، أي ضـــعفي معدل البطالة بني الشـــبان. ولذلا ســـتنظر اإلســـكوا يف مســـ لة مشـــاركة املرأة يف اصالني الســـياســـي  47

واالقتصـــادي وســـتعمل على تعزيز اليات املســـاءلة سات الصـــلة. وســـتعمل على تشـــجي  املشـــاركة االقتصـــادية للمرأة من أجل 
ســـــــــــــني العدالة بني اجلنســـــــــــــني من ا ل إنشـــــــــــــاء منرب لتبادل ونقل املعارف بشـــــــــــــ ن اعواجز اليت حتول دون  يية الفر  حت

االقتصــادية واملشــاركة، وســتقوم ابســتكشــاف ســبل االعرتاف رمسياً أبعمال الرعاية غري املدفوعة األجر اليت تضــطل  ما املرأة. 
فعالة يف اطة املرأة والس م واألمن من ا ل دعم  بصورة لدول األعضاء فيهامشاركة ا وستعمل اإلسكوا أيضا على تيسري

ودعم الدول األعضــــاء يف  م2000  1325اآلليات النســــائية الوطنية يف وضــــ  اطط عمل وطنية لتنفيذ قرار جملس األمن 
 لعنف ضد املرأة عن طريق تقدير تكاليف أ ره االقتصادي على اصتم  واألسرة وضحااي العنف. جمال االستجابة الشاملة ل

ويكتســـي تصـــنيف البياانت أ ية حامسة يف حتقيق أنداف التنمية املســـتدامة. وينطوي اســـتخدام األرقام اإلمجالية على  اطر  22-21 
ا واألصــعب  من حيا القدرة على الوصــول إليها واألقل حظا يف االســتفادة إغفال احتياجات الفيات األكثر ضــعًفا و ميشــً

https://undocs.org/ar/S/RES/1325%20(2000)
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من مكاســــب التنمية العامة،  ا يدمي اإلقصــــاء وعدم املســــاواة الذي تعانيه تلا الفيات. ويف حني  ــــهدت البياانت املتعلقة 
 ــــــــــرات االجتماعية ابخلصــــــــــائو الدُيغرافية حتســــــــــنا يف الســــــــــنوات األارية، ف ن الندرة النســــــــــبية ل حصــــــــــاءات املتعلقة ابملؤ 

واالقتصـــادية ال تزال تشـــكل عائًقا اطريًا حيول دون صـــياغة وتنفيذ التدا ت الســـياســـاتية اليت تعال عدم املســـاواة الراســـ  
 وتعزز الشمول اصدي.

اء قدرات ، ســــــتعمل اإلســــــكوا على تعزيز اإلطار املؤســــــســــــي ل حصــــــاءات الرمسية يف املنطقة العربية من ا ل بن2020ويف عام  22-22 
مكاتب اإلحصـــاء الوطنية ليس فقط لتحســـني إنتاع البياانت الوطنية ونشـــرنا وتعميمها، وسلا ألغراض صـــن  الســـياســـات القائم 
ا إللحة إمكانية قيا  التقدم احملرز على الصــــعيدين الوطل واإلقليمي حنو تنفيذ اطة عام  على األدلة ابلدرجة األوىل، ولكن أيضــــً

سلا من ا ل زايدة الدقة املواضـــــيعية يف تصـــــنيف البياانت حســـــب الدال، واجلنس، والســـــن، واالنتماء . وســـــيتم حتقيق 2030
العرقي واإل ل، والوضـــــــ  من حيا اهلجرة، واإلعاقة، واملوق  اجلغرايف، وغري سلا من املعايري، مبا يتمشـــــــى م  املباد  األســـــــاســـــــية 

ال تنمية القدرات إىل زايدة دقة التفاصيل املكانية اليت سيتم حتقيقها من ل حصاءات الرمسية. وستؤدي أيًضا جهود اإلسكوا يف جم
 ا ل ربط البياانت اإلحصائية واجلغرافية املكانية،  ا يتيح إمكانية حتليل الفوارق يف املناطق اجلغرافية الصغرية.

قد يف بريوت بتمويل التنمية املســـــــــــــــتدامة، الذي عُ وســـــــــــــــتتاب  اإلســـــــــــــــكوا تنفيذ نتائج املؤمتر الدويل الرفي  املســـــــــــــــتوى املعل  22-23 
متويل التنمية، الذي ت إقراره بوصـــــــفه اريطة  بشـــــــ ن، مبا يف سلا توافق بريوت 2018تشـــــــرين الثاين/نوفمرب  29 و 28 يف

 2030طريق إقليمية تضــم العديد من أصــحامل املصــلحة لدعم اســرتاتيجية األمني العام لتمويل اطة التنمية املســتدامة لعام 
وســتعطي اإلســكوا دفعا هلذه النتائج من ا ل تعزيز القدرات على تعبية املوارد احمللية وتكريس ســياســة  م.2018-2021 

يف التمويل وأ ـــكال عدم املســـاواة، من مجلة عناصـــر  الثغراتتســـوية التوزي  الضـــريا على الصـــعيد اإلقليمي من أجل تدارا 
 أارى من اطة عمل أديس أاباب.

مزيدا من التفاصيل بش ن الرتابط القائم بني سياسات االقتصاد الكلي والسياسات االجتماعية من أيضا اإلسكوا  عرضوست 22-24 
ا ل بدء تشـــــــــــغيل مرصـــــــــــد ل نفاق االجتماعي يف املنطقة، واقرتاج ايارات للحكومات من أجل ســـــــــــد الثغرات يف متويل 

د للقضاء على الفقر وتقدمي املشورة بش ن أنظمة السياسات املالية اليت  دف التنمية املستدامة، وتوجيه األطر املتعددة األبعا
داول أعداد متزايدة من الســـكان الشـــبامل ســـوق نظرا ل. و ، م  مراعاة االســـتدامة املاليةإىل توســـي  نطاق الرعاية االجتماعية

الوظائف اإلضـــــافية الســـــتيعاما. ولذلا العمل الذي يعاين أصـــــ  من اســـــتمرار ارتفاد معدل البطالة، ســـــيلزم إنشـــــاء م يني 
ستقدم اإلسكوا املشورة إىل الدول األعضاء بش ن األطر التنظيمية لدعم تنمية القطاد اخلا  وزايدة القدرة التنافسية الدولية 

ه القمة تعدد األبعاد الذي اعتمدتاملوابالعتماد على اإلطار العر  للقضـــــــــــاء على الفقر  العمل. للمنطقة، مدف إجياد فر 
، تقدم اإلســــــكوا الدعم 2019كانون الثاين/يناير   20و  19العربية التنموية االقتصــــــادية واالجتماعية املعقودة يف بريوت يف 

 إىل جامعة الدول العربية والدول األعضاء فيها لتنفيذ جماالت العمل الرئيسية ل طار.
 2018عام  التنمية املســـــتدامة يف املنطقة العربية، املعتمفد يف ألغراض تســـــخري التكنولوجيا واســـــتنادا إىل توافق بريوت بشـــــ ن 22-25 

واســــرتاتيجية األمني العام بشــــ ن التكنولوجيات اجلديدة، ســــتقدم اإلســــكوا الدعم إىل الدول األعضــــاء فيها يف جمال تســــخري 
نذا اهلدف إىل املشـــورة بشـــ ن بناء  التكنولوجيا واالبتكار ألغراض التنمية الشـــاملة واملســـتدامة. وســـتســـتند يف عملها لتحقيق

 النظم اإليكولوجية املتعلقة ابلتنمية والنقل ألغراض التكنولوجيا واالبتكار.
وقد أســـــــــــــــفرت حدة النزاعات يف بعا البلدان العربية وطول أمدنا عن معاانة إنســـــــــــــــانية كبرية وتضـــــــــــــــرر يف البت التحتية  22-26 

مليون  ـــــــــــــــخو، ُيثلون  لــا النــازحني يف العــامل،  16نزوٍج أ سر على أكثر من واخلــدمــات. وأدت النزاعــات يف املنطقــة إىل 
ســــــيما يف اجلمهورية العربية الســــــورية والســــــودان والعراق وليبيا واليمن. ويواصــــــل األردن ولبنان اســــــتضــــــافة أكرب عدد من  وال

 ال جيني نسبة للفرد الواحد يف العامل.
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، ســتدعم اإلســكوا نذا اخلروع اعديا العهد من النزاد وســتعزز التحول حنو التفكري يف التنمية واإلجراءات 2020ويف عام  22-27 
والقيم املكرســـــة يف ميثاق األمم املتحدة. وســـــتعمل اإلســـــكوا م   2030اليت تلتزم ابملباد  األســـــاســـــية الواردة يف اطة عام 

ت العامة على تعزيز الســـ م املســـتدام ودرء النزاعات وتقدمي اخلدمات العامة على الدول األعضـــاء على تعزيز قدرة املؤســـســـا
حنو يتســـــــــم ابملســـــــــاءلة من أجل التصـــــــــدي ملخاطر جتدد النزاد أو اندالعه. وســـــــــتعمل اإلســـــــــكوا أيضـــــــــا على تطوير قدرات 

 ل.االحت  على الرغم مناملؤسسات الفلسطينية يف جمال صياغة اسرتاتيجيات وسياسات إمنائية 
ومتشـــــــيا م  التحدايت املتعددة األوجه اليت تشـــــــهدنا املنطقة، ســـــــريكز برانمج عمل اإلســـــــكوا بشـــــــكل متزايد على املنجزات  22-28 

املستهدفة الشاملة لعدة قطاعات، وابلتايل ستستفيد اإلسكوا من ميز ا النسبية بوصفها مؤسسة متعددة التخصصات لبعة 
 كز اإلسكوا أيضا بشكل متزايد على واليتها الشاملة للمنطقة والعابرة للحدود.لألمم املتحدة يف املنطقة. وسرت 

وستقوم اإلسكوا عن طريق االستفادة من واليتها املتعددة االاتصاصات ابستخدام أدوارنا الث  ة كمجم  فكر ومستشار  22-29 
وضـــ  الســـياســـات العامة مدف إحداث وصـــوت للمنطقة من أجل تعزيز معارف ومهارات ومواقف وســـلوا اجلهات املعنية ب

تغيري يف الشـــــروا والســـــياســـــات واهلياكل التنظيمية. وســـــتقدم اإلســـــكوا إىل الدول األعضـــــاء فيها املشـــــورة املتكاملة يف جمال 
السياسات من ا ل توصيات سياساتية مصممة تبعا لكل حالة. وستقوم أيضا ابستكشاف دور البعد اإلقليمي للتنمية يف 

لنزاد من أجل كفالة عدم حرمان أي  ــــرحية من الســــكان من التقدم االقتصــــادي والســــياســــي وجعل توفري الرعاية من  جتدد ا
 االجتماعية للجمي  يف صميم مجي  القرارات اعكومية املتعلقة ابلسياسات.

 حبو ها أبحدث النتائج اليت توســـي  نطاق رايد ا الفكرية يف املنطقة العربية من ا ل االســـرت ـــاد يفإىل اإلســـكوا  ســـعىوســـت 22-30 
توصـــــــــــــــلت إليها منافذ البحوث املبتكرة يف مجي  أحناء العامل وتركيز منجزا ا املســـــــــــــــتهدفة يف جمال البحوث على التحدايت 
واألولوايت يف املنطقة. وستسعى إىل تعزيز أنشطة نشرنا وتعميمها لكفالة أن تكون املعارف اليت تقوم إبنشائها موجهة حنو 

ر املســـــــتهدفف وقادرة على الوصـــــــول إليه. وســـــــيتم تصـــــــميم التدا ت اخلاصـــــــة من أجل اســـــــتهداف أقل البلدان منواً اجلمهو 
 والبلدان املت  رة ابلنزاعات. 

وم  حتول األولوايت يف املنطقة، ســـتقوم اإلســـكوا، إىل جانب  ـــركاء منظومة األمم املتحدة اإلمنائية، بدعم الدول األعضـــاء  22-31 
 مسار يكفل اتسام النمو االقتصادي ابإلنصاف وتقاسم اجلمي  ملنافعه. يف استكشاف

 إىل افرتاضات التخطيط التالية: 2020وفيما يتعلق ابلعوامل اخلارجية، تستند اخلطة الشاملة لعام  22-32 
الســياســات وتقدمي الدعم أن يُوفر املشــهُد اإلمنائي الوطل منااا مؤاتيا ل ســكوا إلســداء املشــورة املتكاملة يف جمال   أم  

 املعياري وبناء القدرات التقنية بش ن األولوايت اإلقليميةيف
 أن تواصل الدول األعضاء العملف معا من ا ل املنصات القائمة على الصعيدين األقاليمي واملشرتا بني الوزاراتيف ممل   
االســرتاتيجية الرئيســية، وتتعاون يف عملية مؤســســية، أن تتآزر الوزارات التنفيذية يف الدول األعضــاء بشــ ن املســائل  مع   

 اجلهات األارى صاحبة املصلحة املعنية ابلتنمية بش ن اصاالت السياساتية الرئيسية. وتشرتا م 
ذ وتراعي اإلســـكوا املنظور اجلنســـاين يف أنشـــطتها التنفيذية ومنجزا ا املســـتهدفة ونواجتها، حســـب االقتضـــاء، من ا ل التنفي 22-33 

الصـــــارم خلطة العمل املعتمفدة على نطاق منظومة األمم املتحدة بشـــــ ن املســـــاواة بني اجلنســـــني ومتكني املرأة. ومجي  املنجزات 
موجهة حنو دعم الدول األعضاء يف حتقيق العدل بني اجلنسني جلمي  النساء والفتيات  6املستهدفة املتعلقة ابلربانمج الفرعي 

نذه اجلهود من ا ل تعزيز إنتاع ونشـــــر البياانت املصـــــنفة حســـــب اجلنس.  5م الربانمج الفرعي يف املنطقة العربية، وســـــيدع
منجزا ا املســــتهدفة ل عتبارات اجلنســــانية وســــت اذ يف االعتبار احتياجات الرجال والنســــاء مجي  وســــتكفل اإلســــكوا مراعاة 
يف اعد من بشكل كبري زات املستهدفة ل سكوا يف املائة من املنج 50، سيسهم أكثر من 2020على حد سواء. ويف عام 

 أوجه عدم املساواة بني اجلنسني.
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وفيما يتعلق ابلتعاون م  الكياانت األارى، متثل جامعة الدول العربية  ـــــــريكا حكوميا دوليا اســـــــرتاتيجيا ل ســـــــكوا يف جمال  22-34 
و يقا م  جامعة الدول العربية بش ن عدد من القضااي، مبا  تعزيز التنمية املستدامة بني الدول األعضاء. وتقيم اإلسكوا تعاوان

يف سلا التجارة والفقر املتعدد األبعاد واهلجرة والنقل. وكمثال على التعاون، تســــــدي اإلســــــكوا املشــــــورة للعمليات اعكومية 
الت  ر بتغري املنا ، وموارد املياه الدولية اليت تتم حتت رعاية جامعة الدول العربية من ا ل تقدمي املشـــــورة الفنية بشـــــ ن قابلية 

العابرة اعدود، وايارات الطاقة املتجددة، واالستدامة البييية. وقد أفضى سلا إىل مبادرات مشرتكة، مبا يف سلا إنشاء مركز 
األمن  إقليمي للمعارف املتعلقة بتغري املنا ، وإنشــــــــــاء املنتدى العر  للتوقعات املنااية، واعتماد إطار رصــــــــــد موحد لرصــــــــــد

الغذائي يف املنطقة. وإىل جانب جامعة الدول العربية واملنظمة الدولية للهجرة، ســـــتشـــــارا اإلســـــكوا يف رمســـــة الفريق العامل 
املعل ابهلجرة الدولية يف املنطقة العربية وســــــتشــــــارا يف العمليات االســــــتشــــــارية اإلقليمية، مبا يف سلا عملية التشــــــاور العربية 

ويف حوار أبو ظا، من أجل الوفاء اباللتزام اجلماعي بتحســـــــــــــني التعاون اإلقليمي  ة و ـــــــــــــؤون ال جينياإلقليمية حول اهلجر 
 بش ن اهلجرة الدولية. 

وتتعاون اإلســــكوا أيضــــا م  جامعة الدول العربية من أجل تيســــري التنفيذ الكامل ملنطقة التجارة اعرة العربية وتوســــي  نطاقها  22-35 
ويف الوقت نفســــــه، تعمل اإلســــــكوا عن كثب م  جامعة الدول العربية واللجان  وحركة رؤو  األموال.لتشــــــمل جتارة الســــــل  

  تكثيف نذا التعاون يف الســـنوات املقبلة، ومن املتوقس  املتخصـــصـــة بشـــ ن املفاوضـــات املتعلقة ابالحتاد اجلمركي العر . التقنية
 نطقة حتدايت حقيقية تعرقل تشــــــــــجي  التجارة والتنوي  االقتصــــــــــادي.إدارة االتفاقات التجارية املتداالة يف امل ثريعندما ســــــــــت

وع وة على سلا، ونظرا إىل دور التجارة بوصــفها حمركا رئيســيا ل ســتثمار والنمو االقتصــادي، ســيوىلف انتمام اا  لتحليل 
، وإمنا أيضا على الفقر والطاقة ا ري النظم التجارية على التنمية املستدامة، وسلا ليس فقط على التصدير والنمو االقتصادي

وإىل جــانــب جــامعــة الــدول العربيــة واملنظمــة الــدوليــة للهجرة، واســـــــــــــــتخــدامــات امليــاه وغــازات الــدفييــة، من بني أمور أارى. 
ســـــتشـــــارا اإلســـــكوا يف رمســـــة الفريق العامل املعل ابهلجرة الدولية يف املنطقة العربية وســـــتشـــــارا يف العمليات االســـــتشـــــارية 

ية، مبا يف سلا عملية التشـــــــــــــاور العربية اإلقليمية حول اهلجرة و ـــــــــــــؤون ال جيني ويف حوار أبو ظا، من أجل الوفاء اإلقليم
 اباللتزام اجلماعي بتحسني التعاون اإلقليمي بش ن اهلجرة الدولية.

كوا عن كثب م  البنا الدويل والبنا الدويل والبنا اإلســــ مي للتنمية  ا أيضــــا  ــــريكان طبيعيان ل ســــكوا. وتعمل اإلســــ 22-36 
ملواءمة إحصـــاءات األســـعار يف املنطقة أبســـرنا وقد أنشـــ ت مبادرة إقليمية جديدة بشـــ ن النقل املتعدد الوســـائط وإطارا لتتب  

من أنداف التنمية املســـــــــتدامة، يف  ـــــــــراكة م  البنا الدويل والبنا اإلســـــــــ مي للتنمية. وقامت اإلســـــــــكوا  7تنفيذ اهلدف 
هج الذي تتبعه يف إ ــراا اجلهات املتعددة صــاحبة املصــلحة على الصــعيدين الوطل واإلقليمي، وإنشــاء منصــات بتكييف الن

اعكومات، و الربملانيني، و ثلي اصتم  املدين والقطاد اخلا  تبادل أفضل املمارسات  ملمثلي إقليمية فريدة ُيكن من ا هلا
 وحتديد اعلول املبتكرة. 

لق ابلتنسيق واالتصال بني الوكاالت، تتعاون اإلسكوا أيضا عن كثب وبشكل مستمر م  مؤمتر األمم املتحدة للتجارة وفيما يتع 22-37 
والتنمية ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصـــــادي بشـــــ ن ســـــياســـــة املنافســـــة ولاية املســـــتهلا والتجارة يف القيمة املضـــــافة 

األمم املتحدة للسـكان بشـ ن اهلجرة والسـكان واإلعاقةيف وم  نيية األمم املتحدة للمسـاواة والتدابري غري اجلمركيةيف وم  صـندوق 
بني اجلنســــــــــــني ومتكني املرأة  نيية األمم املتحدة للمرأةم بشــــــــــــ ن املســــــــــــائل اجلنســــــــــــانيةيف وم  منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 

االقتصـــادية ألفريقيا بشـــ ن التجارة واالقتصـــاد العاميف وم  اللجنة االقتصـــادي، وإدارة الشـــؤون االقتصـــادية واالجتماعية، واللجنة 
االقتصادية ألورواب بش ن النقل والس مة على الطرقيف وم  االحتاد الدويل ل تصاالت بش ن تكنولوجيا املعلوماتيف وم  منظمة 

يف املنطقة العربيةيف وم  اللجنة االقتصــــــادية  اجلمارا العاملية ومركز التجارة الدولية بشــــــ ن قواعد املنشــــــ  واملعونة من أجل التجارة
ألمريكا ال تينية ومنطقة البحر الكاريا بشـــــــ ن املســـــــاواة والتخطيط الوطليف وم  برانمج األمم املتحدة للمســـــــتوطنات البشـــــــرية 

ب تنســـــــيق  موئل األمم املتحدةم بشـــــــ ن التخطيط اعضـــــــري املســـــــتداميف وم  منظمة األمم املتحدة للطفولة  اليونيســـــــفم ومكت
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الشــؤون اإلنســانية بشــ ن البحوث املتعلقة ابلنزاعاتيف وم  مفوضــية األمم املتحدة لشــؤون ال جيني ووكالة األمم املتحدة إلغا ة 
وتشــغيل ال جيني الفلســطينيني يف الشــرق األدىن  األونروام وصــندوق األمم املتحدة للســكان بشــ ن قضــااي ال جينييف وم  إدارة 

سلا األعمال التحضــــريية  يف وأنداف التنمية املســــتدامة، مبا 2030واالجتماعية بشــــ ن متابعة اطة عام  الشــــؤون االقتصــــادية
اإلقليمية للمنتدى الســــــياســــــي الرفي  املســــــتوى املعل ابلتنمية املســــــتدامة، من مجلة عدد من الشــــــراكات املنتظمة القائمة حاليا. 

بني اللجان اإلقليمية التابعة لألمم املتحدة وجمموعة األمم املتحدة للتنمية وتستفيد اإلسكوا أيضا بشكل كامل من بيان التعاون 
 املستدامة لتعزيز عملها على املستوى اإلقليمي وتنسيقها م  أفرقة األمم املتحدة القطرية يف املنطقة.

لبعة لألمم املتحدة وتتوىل قيادته  وكالة 20وقد أصـــبح املنتدى العر  الســـنوي للتنمية املســـتدامة، الذي ينظمه ما يقرمل من  22-38 
اإلســكوا، التجم  األكثر الوالً يف املنطقة للجهات العاملة يف جمال التنمية املســتدامة واجلهات الداعية لتحقيقها، وقد ســبقه 

، ستعمل اإلسكوا 2020عقد اجتماعات حتضريية عززت التشاور م  طائفة أوس  من اجلهات صاحبة املصلحة. ويف عام 
توفري مزيد من الفر  إلقامة الشــــــــراكات والتعاون م  اصتم  املدين والقطاد اخلا  من أجل ســــــــد الثغرة يف التنفيذ يف  على

 جمال املعارف ومساعدة الدول األعضاء على الوصول إىل فر  االبتكار والتمويل.
جتماد الســنوي آللية التنســيق اإلقليمي للدول تمويل التنمية ا ل االإنشــاء فريق معل باإلســكوا  اقرتحت، 2018ويف عام  22-39 

العربية. وعلى املســـــتوى الثنائي، قامت اإلســـــكوا بتصـــــميم وتنفيذ اطط عمل ملموســـــة لألنشـــــطة املشـــــرتكة م  برانمج األمم 
، ســــتعقد اإلســــكوا اجتماعات مشــــرتكة ل لية واملكتب 2020املتحدة اإلمنائي وصــــندوق األمم املتحدة للســــكان. ويف عام 

 قليمي وستواصل تويل زمام املبادرة بش ن املسائل املواضيعية الرئيسية من ا ل األفرقة العاملة اإلقليمية سات الصلة.اإل
 

 أنشطة التقييم  

 :2020اخلطة الربانجمية لعام  2018وجسهت التقييماُت والتقييمات الذاتية التالية املنجزة يف عام  22-40 
 2030استعراض وحدة التفتيش املشرتكة بش ن تعزيز استيعامل البحوث املتعلقة ابلسياسة العامة خلدمة اطة عام   أم  

 ميف 435- ألف

تدامة، والربانمج 1إجناز التقييم الذا  للربانمج الفرعي   ملم   ، اإلدارة املتكاملة للموارد الطبيعية من أجل التنمية املســـــــــــــــ
 .2018االقتصاداين، يف عام ، التنمية والتكامل 3الفرعي 

 2020 ملم أع ه بعني االعتبار يف اخلطة الربانجمية لعام  39-22وقد أاذت نتائج التقييم الذا  املشــــــــــار إليها يف الفقرة  22-41 
. وســـــــــــــــيضـــــــــــــــ  الربانمج الفرعي نظرية للتغيري من أجل تفعيل رؤيته الطويلة األجل، وتعزيز نظامه 1يف إطار الربانمج الفرعي 

للرصــــــد القائم على النتائج، وإجراء مشــــــاورات أكثر تواترا على الصــــــعيدين الوطل ودون اإلقليمي يف مســــــ لة حتديد جماالت 
 تركيزه الرئيسية وتعميم مراعاة املنظور اجلنساين وحقوق اإلنسان على حنو أكثر انتظاما يف مجي  مداا ته.

 ملم أع ه يف اخلطة الربانجمية لعام  39-22م الذا  املشــــــــــــار إليها يف الفقرة وقد أاذت بعني االعتبار أيضــــــــــــا نتائج التقيي 22-42 
. وســــــيبلور الربانمج الفرعي رؤيًة لأل ر الطويل األجليف ويضــــــ  وينفذ اســــــرتاتيجية  ــــــاملة 3يف إطار الربانمج الفرعي  2020

يف املنطقة اإلقليميةيف وينشـــو نظام رصـــد  للمشـــاركة والدعوة، مدف تعزيز قدر ا على الت  ري يف اعوارات بشـــ ن الســـياســـات
قائما على النتائج من أجل حتســـــــني تقييم املســـــــا ات املقدمة إىل تغيري الســـــــياســـــــاتيف وتعميم املنظور اجلنســـــــاين يف منتجاته 

 ومشاريعه املعرفية.

 .4: التقييم الذا  للربانمج الفرعي 2020ومن املقرر إجراء تقييم الذا  التايل يف عام  22-43 
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 2018واألداء الربانجمي لعام  2020اخلطة الربانجمية املقرتحة لعام  -ألف  
 العمل برانمج  

 

        

  

      

   
 1الربانمج الفرعي   

 اإلدارة املتكاملة للموارد الطبيعية من أجل التنمية املستدامة   
 

 اهلدف - 1 
الربانمج الفرعي، يف حتقيق أمن املياه والطاقة والغذاء، وإجراءات مدروســـــــــــــــة متعلقة يتمثل اهلدف، الذي يســـــــــــــــانم فيه نذا  22-44 

 املنا . بتغري
 املواءمة مع أهداف التنمية املستدامة - 2 
 2من أنداف التنمية املستدامة  القضاء على الفقر جبمي  أ كاله يف كل مكانميف واهلدف  1يتسق نذا اهلدف م  اهلدف  22-45 

 حتقيق املساواة بني اجلنسني  5اجلود وتوفري األمن الغذائي والتغذية احملسسنة وتعزيز الزراعة املستدامةميف واهلدف   القضاء على
 ضـــــــــــمان توافر املياه وادمات الصـــــــــــرف الصـــــــــــحي للجمي  وإدار ا إدارة  6والتمكني جلمي  النســـــــــــاء والفتياتميف واهلدف 

 8ميسورة على ادمات الطاقة اعديثة املو وقة واملستدامةميف واهلدف  ضمان حصول اجلمي  بتكلفة  7مستدامةميف واهلدف 
 تعزيز النمو االقتصــــــــــــادي املطرد والشــــــــــــامل للجمي  واملســــــــــــتدام، والعمالة الكاملة واملنتجة، وتوفري العمل ال ئق للجمي ميف 

 12ســـــــــتدامةميف واهلدف  جْعل املدن واملســـــــــتوطنات البشـــــــــرية  ـــــــــاملة للجمي  وامنة وقادرة على الصـــــــــمود وم 11واهلدف 
 اختاس إجراءات عاجلة للتصدي لتغريس املنا  وااثرهميف واهلدف  13وجود أمناا استه ا وإنتاع مستدامةميف واهلدف   ضمان
 لاية النظم اإليكولوجية الربسية وترميمها وتعزيز اســـــــــــتخدامها على حنو مســـــــــــتدام، وإدارة الغاابت على حنو مســـــــــــتدام،  15

 قف تدنور األراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنود البيولوجيم.ومكافحة التصحر، وو 
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 2018أضواء على إحدى النتائج احملققة يف عام  - ٣ 

 إضفاء الطابع املؤسسي على اإلجراءات املتعلقة بتغري املناخ يف املنطقة العربية
، مبعاجلة 2007 أعربت الدول العربية بشــــــكل مجاعي ألول مرة عن التزامها، يف عام 

حتدايت تغري املنا  عندما اعتمد جملس الوزراء العرمل املســـــــــــــؤولني عن  ـــــــــــــؤون البيية اإلع نف 
 الوزاري العر  املتعلق بتغري املنا .

وبدعم من اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغر  اسيا  اإلسكوام، أقرت البلدان العربية  
يف وقت الحق املبادرة اإلقليمية لتقييم ا ري تغري املنا  على املوارد املائية وقابلية ا ر القطاعات 

ات الدول العربية االجتماعية واالقتصادية يف املنطقة العربية، اليت قامت منذ سلا اعني ببناء قدر 
على تقييم ا ري تغري املنا  على قابلية الضــــــــــــــعف االجتماعي واالقتصــــــــــــــادي للنا  والقطاعات 

تقرير القائمة على املياه، مبا يف سلا الزراعة والنظم اإليكولوجية واملدن. وأدى سلا إىل إصــــــــدار 
 للمياه. ري العر ، حتت رعاية اصلس الوزا2017األول يف عام  تقييم تغري املنا  العر 

، ببنــاء قــدرات البلــدان 2014وابلرتادف م  سلــا يقوم الربانمج الفرعي، منــذ عــام  
العربية يف مفاوضـــــــات تغري املنا  من ا ل عقد مناســـــــبتني رئيســـــــيتني لبناء القدرات ســـــــنواًي، 
يتعلم فيهما املســــــؤولون الشــــــبامل من مفاوضــــــني متمرســــــني بشــــــؤون املنا ، وُتســــــتخدم النتائج 

أنشـــــطة الت نب لتغري املنا . وقد عزا مشـــــاركون يف  علمية إل راء أولوايت الســـــياســـــات ومتويلال
حلقـات العمـل من العراق والســـــــــــــــودان إىل نـذا التـدريـب قـدر م على اعصـــــــــــــــول على متويل 

 إجراءات مواجهة تغري املنا  من الصندوق األاضر للمنا  وصندوق التكيف.
رمسيــة من بلــدان عربيــة وقرارات اعتمــد ــا يف اجتمــاعهــا املعقود يف القــانرة يف كــانون الثــاين/  ، واســـــــــــــــتجــابــًة لطلبــات2018ويف عــام  

، واصــــــل الربانمج الفرعي بناء قدرات الدول العربية من ا ل توفري التدريب واملســــــاعدة 2018ويف مدينة الكويت يف أاير/مايو  2018 يناير
م، وواضــــــــــعي 2018اسار/مار   15إىل  11ني مســــــــــؤولني عن موارد املياه  القانرة، التقنية من ا ل حلقات عمل ُعقدت ملوظفني مصــــــــــري

تشــــرين الثاين/  30إىل  26م، وموظفني لبنانيني مســــؤولني يف جمال الزراعة  بريوت، 2018ســــياســــات كويتيني  مدينة الكويت، نيســــان/أبريل 
م بشـــ ن اســـتخدام أدوات ونواتج املبادرة اإلقليمية يف 2018ســـمرب كانون األول/دي  21إىل  18م، ومســـؤولني عراقيني  بريوت، 2018نوفمرب 

ت إجراء تقييمات للفيضـــــــــــــــاانت املفاجية، واإلنتاجية الزراعية، و اطر الكوارث. وقدم الربانمج الفرعي أيضـــــــــــــــا الدعم للمنتدى العر  للتوقعا
، على التوايل. وابإلضـــــــافة إىل سلا، ســـــــاعد 2018رين الثاين/نوفمرب املنااية يف إصـــــــدار توقعاته املومسية الثانية والثالثة يف  ـــــــباا/فرباير وتشـــــــ

 مشروعاً استثمارايً يف جمال الطاقة املتجددة بغرض متويلها.  12الربانمج مخس دول أعضاء يف اإلسكوا يف إعداد 
 

 واألدلة النتيجة
التعبري اجلماعي عن التزام الدول العربية ابلتصــــــدي لتحدايت وقد ســــــا ت املنجزات املســــــتهدفة يف حتقيق النتيجة املتوااة املتمثلة يف  
 تغري املنا .
وتشــــــــمل األدلة اليت تثبت نذه النتيجة إنشــــــــاء مركز عر  لســــــــياســــــــات تغريس املنا  من ا ل قرار اعتمده اصلس الوزاري ل ســــــــكوا  
ا ا على العمل املنااي، ويسلم ابلدور اهلام الذي تضطل  به مم، يشدد على االلتزام اجلماعي للدول األعضاء بتعزيز قدر 30- د 329  القرار

 . 2018اإلسكوا يف دعم نذه اجلهود. وقد نُفذ أربعة عشر نشاطا حتت رعاية املركز منذ إنشائه يف حزيران/يونيه 

 اية القرن  حبلولدرجات اعرارة  متوسط ارتفاد
 املرجعية ابلفرتة مقارنةم 2081-2100 
  أفريقيا والال األوسط الشرق يفم 1986-2005 

 على املنا  تغري ا ري لتقييم اإلقليمية املبادرة: املصدر
 االجتماعية القطاعات ا ر وقابلية املائية املوارد

 العربية املنطقة يف واالقتصادية



 التعاون اإلقليمي من أجل التنمية اجلزء اخلامس

 

19-03528 15/75 

 

 حنو بلوف نذا اهلدف بشكل مجاعي. 2018اليت حتققت التقدم احملرز يف عام  النتيجةوتثبت  

واملتمثلة يف زايدة مشـــــاركة الدول األعضـــــاء يف العمليات اإلقليمية ودون اإلقليمية  2018إحدى النتائج املقررة لعام حتققت  22-46 
ية دعما ل تفاقات واالســـــــــــــرتاتيجيات واملعايري املتعلقة ابملياه والطاقة والغذاء والبيية، على النحو املشـــــــــــــار إليه يف امليزانية الربانجم

 ، كمــا يتضــــــــــــــح من ازدايد عــدد املبــادرات املشــــــــــــــرتكــة والقرارات اعكوميــة الــدوليــة 2019-2018ني املقرتحــة لفرتة الســــــــــــــنت
م املعتمدة مدف تعزيز التعاون اإلقليمي بشــــــ ن اســــــتدامة املوارد الطبيعية. وقد جتلى سلا يف االعتماد الرمسي 23 إىل 20  من

ابلبيية ت إعدادنا من ا ل عمليات حكومية تشـــاورية إقليمية  لث ث واثئق اتامية بشـــ ن املياه والطاقة واملســـائل سات الصـــلة
. 15 و 12و  11و  7و  6وحكومية دولية أفضــــــــــــــت إىل مواقف وأولوايت إقليمية فيما يتعلق أبنداف التنمية املســــــــــــــتدامة 

 العربية. نذه الواثئق اخلتامية املنتدى العر  للتنمية املستدامة واصالس الوزارية وأقر
 

 2020أضواء على إحدى النتائج املقررة لعام  - ٤ 

 الكفاءة يف استخدام الطاقة يف قطاع البناء
. وم  سلا، ف ن املنطقة ني الوحيدة يف العامل اليت 1990لقد ازداد اســـــته ا الطاقة يف املنطقة العربية أبكثر من الضـــــعف منذ عام  

يف املائة من إمجايل  60مس والعشـــــرين املاضـــــية. و ـــــكَّل قطاد البناء أكثر من مل تشـــــهد أي اخنفاض يف كثافة الطاقة على مدى الســـــنوات اخل
يف املائة منه. وقدرت دراســــة حديثة الوفورات احملتملة من كفاءة اســــتخدام  70االســــته ا الســــنوي للكهرابء، الذي ُيثل القطاد احمللي حوايل 

يف املائة  30جممود اإلمدادات املتوقعة من الطاقة األولية. وُيكن حتقيق حوايل يف املائة من  21، بنســـــبة 2025الطاقة يف املنطقة، حبلول عام 
 من نذه الوفورات يف قطاد البناء. 

، اســـتعرض الربانمج الفرعي حالة اســـتخدام الطاقة يف قطاد البناء يف املنطقة، وقدم توصـــيات بشـــ ن وســـائل حتســـني 2018ويف عام  
أن أنم الوفورات يف اســـــته ا الطاقة ُيكن حتقيقها من ا ل تنفيذ برانمج إكســـــاء حتديثي مســـــتمر يف  االســـــتدامة يف جمال الطاقة. وقد تبني

 جمموعة املباين املوجودة من أجل حتسني أداء الطاقة.
 

 التحدي واالستجابة
يف إطار تنفيذ برامج كفاءة اســـــــــتخدام الطاقة يف معظم البلدان العربية، يتفمثَّل التحدي يف دعم االســـــــــتجاابت الســـــــــياســـــــــاتية ملواجهة  

اخنفاض أسعار الطاقة، وعدم وجود اليات متويل متاحة بسهولة، وتسانل إجراءات التنفيذ، ونقو يف عدد األاصائيني املهرة. وتتمثل إحدى 
اليت يسعى ما الربانمج الفرعي إىل مواجهة نذه التحدايت يف وض  برامج وسياسات لتنفيذ إجراءات كفاءة يف استخدام الطاقة  الطرق الفعالة

 على حنو موســـ  وفوري ومبســـط ومثبت الفعالية م  الدول األعضـــاء، واليت ُيكن تطبيقها على قطاعات كبرية جداً من جمموعة املباين املوجودة
 .واألسر املعيشية

، على بناء القدرات يف البلدان وإسداء املشورة هلا بش ن إنشاء أطر ُيكن 2020واستجابة لذلا، سيعمل الربانمج الفرعي، يف عام  
طط تنفيذنا بســـــــهولة وبســـــــرعة ل ضـــــــط د بربامج وطنية تُعمسِّم تدابري كفاءة اســـــــتخدام الطاقة اليت  بتت فعاليتها يف قطاد البناء. وتســـــــتند اخل

ة إىل  ج  ــامل يتناول اجلوانب التقنية واملالية واللوجســتية. وســيتم اســتهداف   ث دول أعضــاء من كل منطقة فرعية لبعة ل ســكوا املوضــوع
 .2019يف مرحلة أوىل ابستخدام دراسات ختطيط أعدت يف عام 
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 النتيجة واألدلة
املتمثلة يف حدوث حتســــــــن كبري يف كفاءة اســــــــتخدام الطاقة يف من املتوق  أن تســــــــهم املنجزات املســــــــتهدفة يف حتقيق النتيجة املتوااة  

 بلدين عربيني على األقل من ا ل تعزيز برامج كفاءة استخدام الطاقة يف جمموعة املباين املوجودة.
قبل وســـــتشـــــمل األدلة اليت تثبت نذه النتيجة، إسا ما حتققت، تصـــــميم وإعداد اطة تنفيذ واســـــعة النطاق على املســـــتوى الوطل من  

ملنخفضــة دولتني عربيتني على األقل، اســتناداً إىل أدوات مالية مبتكرة لتحســني الكفاءة اعرارية و/أو االســتعاضــة عن املعدات/األجهزة القدُية ا
ني اخلا  الكفاءة مبعدات/أجهزة سات كفاءة أعلى يف استخدام الطاقة يف قطاعات كبرية من جمموعة املباين املوجودة، ابستخدام موارد القطاع
فورات يف والعام. وُيكن أن يؤدي تعزيز برامج كفاءة استخدام الطاقة يف الرصيد اعايل من املباين يف الدول األعضاء املختارة يف اإلسكوا إىل و 

 يف املائة، على النحو املبني يف الشكل.  9الطاقة بنسبة حوايل 
 حنو إجناز اهلدف بشكل مجاعي. 2020وستثبت النتيجة، إسا ما حتققت، التقدم احملرز يف عام  

 
 مقاييس األداء

2018 2019 2020 
إعــــــداد مــــــا ال يقــــــل عن بلــــــدين من البلــــــدان      

األعضــــــــاء  ططاً يتيح للمســــــــتخدمني النهائيني 
الوصــــول إىل اعوافز وأدوات التمويل واملســــاعدة 
يف التنفيذ من أجل إكساء جدران املباين ببطانة 

اعتمـاد معـدات/أجهزة أكثر حراريـة عـازلـة و/أو 
 كفاءة يف استخدام الطاقة

اعتمــاد بلــد عضـــــــــــــــو واحــد املعــايري الــدنيـا  
ألداء الطــــاقــــة لألجهزة واملعــــدات املنزليــــة 

 الكثيفة االسته ا للطاقة
إعــداد الــدول األعضـــــــــــــــــاء اســـــــــــــــرتاتيجيــات 
وســــياســــات كفاءة اســــتخدام الطاقة م ئمة 

الســــــــكن صموعة املباين املوجودة يف قطاعي 
 واخلدمات

  
بشـــــ ن تعزيز  69/225يتضـــــمن القرار التايل الصـــــادر عن اجلمعية العامة الوالايت الرئيســـــية املنوطة ابلربانمج الفرعي: القرار  22-47 

مبوجب القرارين  2018مصـــــادر الطاقة اجلديدة واملتجددة. وقد أوكلت الوالايت اجلديدة التالية إىل الربانمج الفرعي يف عام 
م بش ن 30- د 329بش ن التنمية الزراعية واألمن الغذائي والتغذية، وقرار االسكوا  72/238التاليني: قرار اجلمعية العامة 

إنشــــاء املركز العر  لســــياســــات تغريس املنا  يف املنطقة العربية. وســــيواصــــل الربانمج الفرعي االســــرت ــــاد جبمي  الوالايت املوكلة 
 .لتشريعي للمنجزات املستهدفةإليه، اليت توفر اإلطار ا

 
 2020-2018املنجزات املستهدفة للفرتة  - ٥ 
اليت أســـــــــــــهمت يف حتقيق اهلدف املذكور  2020-2018قائمة جبمي  املنجزات املســـــــــــــتهدفة للفرتة  1-22يعرض اجلدول  22-48 

 .أع ه واليت يُتوقس  أن تسهم فيه، وني مصنفة حسب الفية والفية الفرعية
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 1-22اجلدول   
 ، حسب الفئة والفئة الفرعية2020-2018: املنجزات املستهدفة للفرتة 1الربانمج الفرعي   

 
ـــعــــــــام  املـــقـــررة ل

2018 
الفعليـــــــة لعـــــــام 

2018 
ـــعــــــــام  املـــقـــررة ل

2019 
ــــــعــــــــام  املــــــقــــــررة ل

2020 
     املنجزات املستهدفة املعدودة     

     تيسري عمل األجهزة احلكومية الدولية وهيئات اخلرباء -ألف 

  6 3 3 واثئق اهلييات التداولية  عدد الواثئقم 

اخلـــدمـــات الفنيـــة املقـــدمـــة ل جتمـــاعـــات  عـــدد االجتمـــاعـــات اليت  
 58 66 64 70 يدوم كل منها   ث ساعاتم

     توليد املعارف ونقلها -ابء 

 4 - 7 - مشاري  التعاون امليدانية والتقنية  عدد املشاري م 

 4 - - 2 وحلقات العمل واألنشطة التدريبية  عدد األايمماعلقات الدراسية  

 2 3 2 2 املنشورات  عدد املنشوراتم 

 4 7 3 5 املواد التقنية  عدد املوادم 

     املنجزات املستهدفة غري املعدودة 

     املنجزات املستهدفة الفنية -جيم 

     التشاور واملشورة والدعوة 

     قواعد البياانت واملواد الفنية الرقمية  

     املنجزات املستهدفة يف جمال االتصال -دال 
     برامج التوعية واملناسبات اخلاصة واملواد اإلع مية  

  
 أهم الفروق النسبية يف املنجزات املستهدفة - ٦ 

 2018الفروق بني األرقام الفعلية واملقررة لعام   
يعزى الفرق يف بند مشــاري  التعاون امليدانية والتقنية إىل عدم اإلب ف عن املشــاري  امليدانية  اخلارجة عن امليزانيةم، كمبدأ من  22-49 

، يف حني مل تكن قد مددت بعُد فرتة 2016، وألن كراســة املشــاري  صــيغت يف عام 2018مباد  الســياســة، يف تقرير عام 
 بعا املشاري . 

 .2019-2018لفرق يف بند اعلقات الدراسية وحلقات العمل واألنشطة التدريبية إىل إرجاء مناسبة مقررة للفرتة ويعزى ا 22-50 
ويعزى الفرق يف بند املواد التقنية أســـاســـاً إىل الت ار يف حترير ونشـــر تقريرين عن قضـــااي متعلقة إبدارة املوارد الطبيعية من أجل  22-51 

 .2018لغذائي، بسبب حجم العمل الناتج عن اجتماعات حكومية دولية يف  اية عام التنمية املستدامة واألمن ا
 

 2020و  2019الفروق بني األرقام املقررة لعامي   
بســــــبب انعقاد  2019يعزى الفرق يف بند واثئق اهلييات التداولية إىل تقدمي تقارير إىل جلنة الطاقة وجلنة املوارد املائية يف عام  22-52 

 اللجان اعكومية الدولية مرة كل سنتني.دورات 
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مقارنة بعدم وجود  2020ويعزى الفرق يف بند مشـــاري  التعاون امليدانية والتقنية أســـاســـا إىل ختطيط مشـــاري  جديدة يف عام  22-53 
ن ت ، بســــــبب امني املوارد ال زمة لتمويل مشــــــروعني جديدين ومشــــــروعني ااري2019مشــــــاري  من املقرر أن تبدأ يف عام 

 متديد فرت ما. 
 2020ويعزى الفرق يف بند اعلقات الدراســــــــية وحلقات العمل واألنشــــــــطة التدريبية إىل حلقتني دراســــــــيتني مقررتني يف عام  22-54 

 بسبب نتائج وتوصيات العمل املعياري املضطل  به بش ن متويل مشاري  الطاقة النظيفة وإدارة املوارد الطبيعية للعمل املنااي.
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 2الربانمج الفرعي   

 التنمية االجتماعية  
 اهلدف - 1 
يتمثل اهلدف، الذي يســهم فيه نذا الربانمج الفرعي، يف حتقيق تنمية اجتماعية منصــفة و ــاملة وتشــاركية يف املنطقة العربية،  22-55 

 . 2030وضمان قيام الدول األعضاء بتنفيذ ومتابعة واستعراض اطة عام 
 

 املواءمة مع أهداف التنمية املستدامة - 2 
 5من أنداف التنمية املستدامة  القضاء على الفقر جبمي  أ كاله يف كل مكانميف واهلدف  1يتسق نذا اهلدف م  اهلدف  22-56 

 اعد من انعدام املســـــــــــــــاواة داال البلدان  10 حتقيق املســـــــــــــــاواة بني اجلنســـــــــــــــني ومتكني كل النســـــــــــــــاء والفتياتميف واهلدف 
 جْعل املدن واملســــــــتوطنات البشــــــــرية  ــــــــاملة للجمي  وامنة وقادرة على الصــــــــمود ومســــــــتدامةميف  11بينهاميف واهلدف  يماوف

 التشــــجي  على إقامة جمتمعات مســــاملة ال يُهمسش فيها أحد من أجل حتقيق التنمية املســــتدامة، وإلحة إمكانية  16واهلدف 
 17وااضــعة للمســاءلة و ــاملة للجمي  على مجي  املســتوايتميف واهلدف وصــول اجلمي  إىل العدالة، وبناء مؤســســات فعالة 

  تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العاملية من أجل حتقيق التنمية املستدامةم.
 

 2018أضواء على إحدى النتائج احملققة يف عام  - ٣ 
  

 اإلدماج االجتماعي لألشخاص ذوي اإلعاقة يف املنطقة العربية
يتضــــــــــــــــاعف أ ر التحــدايت اإلمنــائيــة املعقــدة والطويلــة  

األمد يف املنطقة العربية، من قبيل حمدودية اخلدمات االجتماعية 
والعمالة الناقصــــــــــــــة والنزاد املســــــــــــــلح والتدنور البييي، ابلنســــــــــــــبة 

لحق لأل خا  سوي اإلعاقة. وابإلضافة إىل وصمة العار اليت ت
مم حاليا، ف ن نذا يفاقم قابليتهم للتضرر و ميشهم يف جماالت 
رئيسية مثل التعليم. وتت  ر بشكل اا  الفتيات والنساء سوات 
اإلعاقة، وااصة يف املناطق الريفية. وتبني حتلي ت نذا الربانمج 
الفرعي أن معدالت اإلملام ابلقراءة والكتابة لدى النســـــــاء سوات 

ناطق الريفية، يف مجي  أحناء املنطقة اإلقليمية، تقل اإلعاقة يف امل
يف املائة عن نظريا ا من النســـــــــاء  60و  13بنســـــــــبة ترتاوج بني 

يف املائة أقل من معدال ا بني النساء اعضرايت غري سوات اإلعاقة. وتظهر املساو  يف جماالت  69و  44الريفيات من غري سوات اإلعاقة، وبني 
اظبة على الدراسة واملشاركة االقتصادية أمناطًا  ا لة. وعندما تتوفر اعماية االجتماعية لأل خا  سوي اإلعاقة، ف  ا متيل إىل أارى من قبيل املو 

 عدم االمتثال صموعة من املباد  املكرسة يف اتفاقية حقوق األ خا  سوي اإلعاقة، مثل االستق ل الفردي واملشاركة يف اصتم .

 .Gisela Nauأطفال يلعبون معا. املصدر: 
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العربية التزاما قواي بزايدة إدماع األ خا  سوي اإلعاقة يف اعياة االجتماعية. وم  سلا، ف ن ترمجة نذه االلتزامات إىل وتلتزم الدول  
حتســـــــينات على أرض الواق  تســـــــتغرق وقتا بســـــــبب نطاق التهميش والطبيعة املعقدة ل عاقة. وقد دفعت حتلي ت الربانمج الفرعي واملســـــــاعدة 

معل ابإلعاقة ملواصـــــلة فيما بني الدورات ولف األعضـــــاء إىل مطالبة الربانمج الفرعي بتشـــــكيل وقيادة أول فريق ارباء إقليمي التقنية املســـــتمرة الد
، ما فتو فريق اخلرباء يدعم الدول األعضاء يف حتسني عملية 2016تعزيز التعاون بني اعكومات والتعلم من األقران وبناء القدرات. ومنذ عام 

قية ورصــدنا من ا ل مج  البياانت واإلحصــاءات املصــنفة بشــ ن اإلعاقة، وضــبط عمليات تقييم اإلعاقة وحتديدنا على املســتوى تنفيذ االتفا
 الوطل مبا يتوافق م  االتفاقية ومعايري التصنيف الدولية.

فريق اخلرباء، يف إطار توجيهات  وعلى مدى الســـــــــــــــنوات الث ث املاضـــــــــــــــية، أدى تبادل املعارف واخلربات فيما بني البلدان العربية يف 
الربانمج الفرعي، إىل تغيري ملمو  يف الســـــــياســـــــات. وقد ســـــــاعدت القيادة اإلقليمية ل ســـــــكوا بشـــــــ ن التنمية الشـــــــاملة ل عاقة  ثلي البلدان 

من ا ل فريق اخلرباء، أنش ت األعضاء يف فريق اخلرباء على منح أولوية أكرب إلدراع مسائل األ خا  سوي اإلعاقة يف سياسا ا وبراجمها. و 
الدول اإلســكوا جمموعة من املمارســني اخلرباء اإلقليميني بشــ ن ســياســة اإلعاقة، الذين يكفلون نقل املعارف وتبادل املمارســات اجليدة فيما بني 

سبيل املثال، يسرست اإلسكوا ، على 2018األعضاء، سواء بشكل مجاعي من ا ل فريق اخلرباء أو على املستوى الثنائي. ويف أيلول/سبتمرب 
ابلعراق، إيفاد بعثة للتعاون فيما بني بلدان اجلنومل بني العراق واألردن، وفرت املشورة والدعم بش ن التنقيحات الشاملة لقانون اإلعاقة اخلا  

 ا. وإعادة صياغة دور جلنة اإلعاقة لتصبح مبثابة مستشار مركزي لشؤون السياسات ومنسق ل تفاقية ومراقب هل
 

 النتيجة واألدلة
 وأسهمت املنجزات املستهدفة يف حتقيق النتيجة املتوااة املتمثلة يف زايدة اإلدماع االجتماعي لأل خا  سوي اإلعاقة. 
تعزز مشاركة األ خا   2018وتشمل األدلة اليت تثبت نذه النتيجة إصدار أو تنفيذ قوانني جديدة  املة ملسائل اإلعاقة يف عام  
اإلعاقة من جانب   ث دول أعضاء تشارا يف فريق اخلرباء  األردن والسودان ومصرم. وإسا ما نفذت نذه القوانني ابلكامل ف  ا ُيكن سوي 

أن تســـــاعد األ ـــــخا  سوي اإلعاقة يف اعصـــــول على املزيد من االســـــتق ل من ا ل اعصـــــول على التعليم والفر  االقتصـــــادية واخلدمات 
ضــافة إىل سلا، طلب اصلس املعل ابإلعاقة يف العراق من اإلســكوا املســاعدة يف عملية حتديا قانونه، مدف إعادة صــياغة االجتماعية. وابإل

 دور اصلس مبا يتما ى م  املعايري الدولية احملددة يف االتفاقية، وصياغة سياسة وطنية بش ن اإلعاقة.
 حنو بلوف نذا اهلدف بشكل مجاعي. 2018وتثبت النتيجة اليت حتققت التقدم احملرز يف عام  

  
، واملتمثلــة يف زايدة تركيز الــدول األعضــــــــــــــــاء على  ج للعــدالــة االجتمــاعيــة إزاء 2018وحتققــت إحــدى النتــائج املقررة لعــام  22-57 

املقرتحة للفرتة  التخطيط اإلمنائي القائم على املســـــــــاواة واإلنصـــــــــاف واملشـــــــــاركة، على النحو املشـــــــــار إليه يف امليزانية الربانجمية
، كما يتبني من زايدة عدد الدول األعضــاء املشــاركة يف املشــاورات بني أصــحامل املصــلحة املتعددين بشــ ن 2018-2019

 2017-2016دولة يف الفرتة  16أولوايت التنمية االجتماعية الرئيســـــــــــية الوطنية واإلقليمية، اليت يســـــــــــر ا اإلســـــــــــكوا، من 
م. فعلى ســـبيل املثال، اســـتهل الســـودان وتونس مناقشـــات 17 مقابل اهلدف  2018ام دولة يف ع 18األســـا م إىل   اط

داال كياان ما اعكومية املختلفة، وطلبتا مســــاعدة اإلســــكوا يف رف  مســــتوى معارفهما ومهارا ما يف حتليل  2018يف عام 
ونس واجلمهورية العربية الســورية والعراق التفاولت االجتماعية واالقتصــادية وقياســها. وابإلضــافة إىل سلا،  ــاركت كل من ت

ولبنان يف مشاورات م  أصحامل املصلحة املتعددين ركزت على املشاركة والشراكات من أجل اعكم الدُيقراطي. وأصبحت 
كة مواد بناء القدرات اليت ينتجها الربانمج الفرعي حول مشاركة أصحامل املصلحة املتعددين جزًءا من املنانج الوطنية للمشار 

 م  اصتم  املدين يف العمل بش ن القضااي املتعلقة ابلشبامل يف األردن وتونس، ومن مث حتقيق اإلجناز املتوق .
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 2020أضواء على إحدى النتائج املقررة لعام  - ٤ 

ن حياهتم  حنو سياسات وإجراءات حتمي حقوق املهاجرين وحتس ِّ
، سـانم عمل الربانمج الفرعي يف حدوث زايدة ملحوظة يف اعتماد الدول األعضـاء يف اإلسـكوا سـياسـات قائمة على 2018يف عام  

 اعقوق و ـــاملة ألكثر الفيات ضـــعفا يف جماالت من قبيل اإلعاقة ومشـــاركة الشـــبامل واعماية االجتماعية وحقوق كبار الســـن واهلجرة الدولية.
 بل فيها الربانمج الفرعي املعارف، ويقدم دعما فنيا ودعماً يف جمال بناء القدرات على الصعيدين اإلقليمي والوطل. ونذه مجيعها مسائل ي

ويف جمال اهلجرة الدولية على وجه اخلصـــــو ، جنح الربانمج الفرعي يف تيســـــري إجراء مشـــــاورات إقليمية وبناء توافق اراء يف التحضـــــري  
، نو اتفاق 2030العاملي من أجل اهلجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية. واالتفاق العاملي، املتجذر يف اطة عام للمفاوضـــــــــــــــات واعتماد االتفاق 

مباد   عاملي لألمم املتحدة لنهج التنمية القائمة على اعقوق جتاه إدارة اهلجرة الدولية. وســــــيســــــاعد الربانمج الفرعي الدول األعضــــــاء يف ترمجة
 إىل سياسات وتدابري ملموسة حتسن حياة املهاجرين وتسهم يف تنمية بلدا م األصلية واصتمعات احمللية املضيفة.وأنداف االتفاق العاملي 

 
 التحدي واالستجابة

يتمثل التحدي، بعد اعتماد االتفاق العاملي، يف مســــــــــاعدة الدول األعضــــــــــاء على ترمجة تلا املباد  واألنداف، نظرا إىل اســــــــــتمرار  
 سياسات والتدابري واإلجراءات املتصلة ابهلجرة، وانعدام التنسيق بني املؤسسات، ومستوى تنفيذ السياسات القائمة. الطاب  اصزأ لل
نذا التحول من االلتزامات حنو وض  سياسات قائمة على األدلة، وسيوفر  2020واستجابًة لذلا، سيدعم الربانمج الفرعي يف عام  

ت من أجل صـــــــياغة الســـــــياســـــــات اليت تربط إطار االتفاق العاملي ابلتدا ت القطاعية واملشـــــــرتكة بني قاعدة معرفية ومســـــــاعدة فنية للحكوما
القطاعات على الصـــــــــــــــعيدين الوطل واإلقليمي، من أجل مواجهة نذا التحدي واســـــــــــــــتخدام مباد  االتفاق العاملي وأندافه ك طار توجيهي. 

األدوات االســـــــــرتاتيجية ال زمة لتوجيه اجلهود اليت تبذهلا اعكومة أ ناء اســـــــــتحداث وســـــــــيقوم الربانمج الفرعي أيضـــــــــا ابلبناء على الشـــــــــراكات و 
ســــياســــات جديدة، وإعادة صــــياغة ســــياســــات قائمة، وتنفيذ إجراءات رامية إىل ضــــمان حصــــول املهاجرين على حنو منصــــف على اخلدمات 

إلقليمي على تعزيز التعاون األقاليمي من ا ل معاجلة الشـــواغل االجتماعية، وإدماجهم يف اصتمعات املضـــيفة هلم. وســـتعمل منصـــات اعوار ا
يم املشرتكة إزاء قضااي من قبيل التنقل وتكاليف التحوي ت املالية ورسوم التوظيف وسهولة نقل االستحقاقات. وستضطل  اإلسكوا بقيادة تنظ

 تعاون الو يق م  الشركاء اإلقليميني.تلا املنتدايت اإلقليمية، ابإلضافة إىل إصدار منتجات معرفية رئيسية، ابل
 

 النتيجة واألدلة
من املتوق  أن تســــــــهم املنجزات املســــــــتهدفة املقررة يف حتقيق النتيجة املتوااة املمثلة يف مواءمة الســــــــياســــــــات والربامج واإلجراءات م   

 االتفاق العاملي بشكل كامل.
عدًدا متزايًدا من الســياســات والربامج واإلجراءات الوطنية اليت ســنتها الدول وســتشــمل األدلة اليت تثبت نذه النتيجة، إسا ما حتققت،  

األعضـــــــــــاء يف اإلســـــــــــكوا واليت تتما ـــــــــــى متاًما م  مباد  االتفاق العاملي وأندافه، كما نو مبني يف الشـــــــــــكل، مبا يف سلا تنفيذ االحتياجات 
 األساسية، وحقوق اإلنسان للمهاجرين يف بلدان عربية.

 حنو بلوف نذا اهلدف بشكل مجاعي. 2020تيجة، إسا ما حتققت، التقدم احملرز يف عام وستثبت الن 
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 من أجل اهلجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية: عدد السياسات والربامج واإلجراءات املطبقة واليت تتوافق متامًا م  االتفاق العاملي مقاييس األداء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 االسرت اد جبمي  الوالايت املوكلة إليه، اليت توفر اإلطار التشريعي للمنجزات املستهدفة. سيواصل الربانمج الفرعي 22-58 
 

 2020-2018املنجزات املستهدفة للفرتة  - ٥ 
اليت أســـــــــــــهمت يف حتقيق اهلدف املذكور  2020-2018قائمة جبمي  املنجزات املســـــــــــــتهدفة للفرتة  2-22يعرض اجلدول  22-59 

 تسهم فيه، وني مصنفة حسب الفية والفية الفرعية. واليت يُتوقس  أن أع ه
 

  2-22اجلدول   
 ، مصنفة حسب الفئة والفئة الفرعية2020-2018: املنجزات املستهدفة للفرتة 2الربانمج الفرعي   
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 الفروق النسبية يف املنجزات املستهدفةأهم  - ٦ 
 2018الفروق بني األرقام الفعلية واملقررة لعام   

يعزى الفرق يف بنــد واثئق اهلييــات التــداوليــة إىل التقرير املتعلق ابالتفــاق العــاملي من أجــل اهلجرة اآلمنــة واملنظمــة والنظــاميــة،  22-60 
 ة كل سنتني.بسبب انعقاد دورات اللجان اعكومية الدولية مر 

ويعزى الفرق يف بند املنشــــورات إىل منشــــور عن اإلعاقة، بســــبب طلب حمدد ملنشــــور جديد مصــــحواًب مبوارد إضــــافية لتغطية  22-61 
 اآلاثر املرتتبة عليه يف امليزانية الربانجمية.

ماعية والتقارير بشــــ ن اإلعاقة، بســــبب دورة ويعزى الفرق يف بند املواد التقنية أســــاســــا إىل األوراق التقنية بشــــ ن التنمية االجت 22-62 
 السنتني يف إنتاع الواثئق التقنية املتعلقة ابلبحوث وإبنتاع مواد جديدة خلطة فرتة سنتني.

 
 2020و  2019الفروق بني األرقام املقررة لعامي   

كوا، بســـبب انعقاد دورات اللجان اعكومية يعزى الفرق يف بند الواثئق التداولية إىل اخنفاض يف عدد التقارير اخلاصـــة ابإلســـ 22-63 
 الدولية مرة كل سنتني.

ويعزى الفرق يف بند املنشورات أساسا إىل اخنفاض يف عدد املنشورات الصادرة، بسبب دورة السنتني يف إنتاع الواثئق الفنية  22-64 
 املتعلقة ابلبحوث وإنتاع مواد جديدة خلطة فرتة سنتني.

بند املواد التقنية أساسا إىل اخنفاض يف عدد املنشورات، بسبب دورة السنتني يف إنتاع الواثئق التقنية املتعلقة ويعزى الفرق يف  22-65 
 ابلبحوث وإبنتاع مواد جديدة خلطة فرتة السنتني.
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 ٣الربانمج الفرعي   
 نالتنمية والتكامل االقتصاداي  

 
 اهلدف - 1 
الذي يسانم فيه نذا الربانمج الفرعي، يف حتقيق مستوى معيشي أساسي جلمي   عومل املنطقة االقليمية من يتمثل اهلدف،  22-66 

 ا ل التنمية االقتصادية املطردة واملتكاملة.
 

 املواءمة مع أهداف التنمية املستدامة - 2 
 8قر جبمي  أ ــــكاله يف كل مكانميف واهلدف من أنداف التنمية املســــتدامة  القضــــاء على الف 1يتســــق نذا اهلدف م  اهلدف  22-67 

 تعزيز النمو االقتصـــادي املطرد والشـــامل للجمي  واملســـتدام، والعمالة الكاملة واملنتجة، وتوفري العمل ال ئق للجمي ميف واهلدف 
 اعد من  10دف  إقامة ُبت حتتية قادرة على الصـمود، وحتفيز التصـني  املسـتدام الشـامل للجمي ، وتشـجي  االبتكارميف واهل 9

 التشـــجي  على إقامة جمتمعات مســـاملة ال يُهمسش فيها أحد من أجل  16انعدام املســـاواة داال البلدان وفيما بينهاميف واهلدف 
حتقيق التنمية املسـتدامة، وإلحة إمكانية وصـول اجلمي  إىل العدالة، وبناء مؤسـسـات فعالة وااضـعة للمسـاءلة و ـاملة للجمي  

  تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العاملية من أجل حتقيق التنمية املستدامةم. 17وايتميف واهلدف على مجي  املست
 

  2018أضواء على إحدى النتائج احملققة يف عام  - ٣ 

 الفقر املتعدد األبعاد: املضي حنو سياسات حس نت حياة األشخاص املعوزين 
يف  7الفقُر منتشــــرا يف املنطقة. إس تقدر اإلحصــــاءات الرمسية أن ما ال يزيد عن  

املائة من الســــــكان يف املنطقة العربية يعيشــــــون دون اط الفقر، حســــــب املقيا  النقدي 
الر يف اليوم. وم  سلـا، فـ ن االكتفـاء ابلرتكيز على اط الفقر دو  1.90الـدويل، البـالغ 

حسب املقيا  النقدي ينطوي على إمكانية التقليل من عدد السكان الذين يعيشون يف 
فقر. وقد يفرز نذا، بدوره، ســـــــياســـــــات ال تتصـــــــدى بشـــــــكل كاف هلذا التحدي اهلام، 

ل مصدر قلق رئيسي ملعظم وُيث 2030الذي يعد يف صميم اطة التنمية املستدامة لعام 
 صناد القرار العرمل. 

وبغية مساعدة الدول األعضاء على مواجهة التحدي بصورة أالل ومبا يتما ى  
م  مباد  اإلنصاف وعدم ترا أي أحد الف الركب، الواردة يف اطة التنمية املستدامة 

عدد األبعاد. يف الرتويج ملقيا  فقر مت 2015، بدأ الربانمج الفرعي يف عام 2030لعام 
وابلتعاون م  عدة  ـــركاء، مبا يف سلا جامعة الدول العربية ومبادرة أكســـفورد للحد من 

مكيَّف  دليل فقر متعدد األبعادالفقر والتنمية البشرية واليونيسف، وض  الربانمج الفرعي 
 ، أول تقرير عر  حول الفقر املتعدد2017ليت ءم م  املنطقة العربية، وأصــــدر، يف عام 

 األبعاد، والذي أُطلق أ ناء مناسبة جانبية للجمعية العامة. 
املتعدد األبعاد : التقرير العر  حول الفقر 4-22الشكل 

م. املصدر: اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغر  2017 
 اسيا  اإلسكوام
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من املســــــــؤولني الوطنيني واخلرباء اإلقليميني والعامليني ونوقشــــــــت معهم، ونو  250وقد ُعرضــــــــت نتائج التقرير والدليل على أكثر من  
قر املتعدد األبعاد على عملية صــن  الســياســات فيها. األمر الذي أدى إىل زايدة انتمام العديد من الدول األعضــاء ابســتكشــاف أ ر حتليل الف

الفقر  وقد اعترب رئيس جملس وزراء الشؤون االجتماعية العرمل أن التقرير ُيثل نقطة حتول ابلنسبة للفكر اإلقليمي واإلجراءات السياساتية بش ن
 املتعدد األبعاد. 

مســــؤوال  50ام به يف الســــنوات الســــابقة، ببناء قدرات ما يقرمل من ، بناء على العمل الذي ق2018واضــــطل  الربانمج الفرعي يف عام  
مة على من الدول األعضــاء فيما يتعلق ابلفقر املتعدد األبعاد، وسلا مدف تشــجي  االســرتاتيجيات والســياســات والربامج اإلقليمية والوطنية القائ

، يف االسرتاتيجية العربية للحد من الفقر 2018انمج الفرعي أيضا يف عام األدلة للتصدي للفقر. وابلتعاون م  وكاالت األمم املتحدة، سانم الرب 
ت قطرية اليت أعد ا جامعة الدول العربية، بتحليل وإطار اســــــــرتاتيجي إقليميني للحد من الفقر. وقام الربانمج الفرعي أيضــــــــا إبعداد وتوزي  موجزا

 رق على املستوى دون الوطل اليت تتطلب وض  سياسات نادفة وحمددة. متعمقة متعددة األبعاد ختو عشرة بلدان عربية، ُتربز الفوا
 

 النتيجة واألدلة
 قد أسهمت املنجزات املستهدفة يف حتقيق النتيجة، وني زايدة االلتزام مبعاجلة الفقر من منظور متعدد األبعاد. 
وتشـــــمل األدلة اليت تُثبُت نذه النتيجة اعتمادف وزراء الشـــــؤون االجتماعية العرمل إطارا اســـــرتاتيجيا بشـــــ ن اســـــرتاتيجية عربية للحد من  

. و كان من املقرر أن يقدم اصلُس 2018الفقر، وسلا ا ل دورة جملس وزراء الشـــؤون االجتماعية العرمل املعقودة يف كانون األول/ديســـمرب 
، من أجل املوافقة عليه. ويف وقت 2019االســرتاتيجي إىل القمة العربية التنموية االقتصــادية واالجتماعية املعقودة يف كانون الثاين/يناير اإلطارف 

أبن تدعم اللجنةُ االقتصـــــــادية واالجتماعية لغر  اســـــــيا  اإلســـــــكوام تنفيذف  2018الحق، تقدمت ســـــــب  دول أعضـــــــاء بطلبات أارى يف عام 
 ات وطنية للفقر املتعدد األبعاد. اسرتاتيجي
 حنو بلوف نذا اهلدف بشكل مجاعي. 2018وتُثبت النتيجُة اليت حتققت التقدمف احملرز يف عام  

واملتمثلة يف اســـــــتجاابت أكثر فعالية من جانب الدول األعضـــــــاء للحد من الفقر  2018حتققت إحدى النتائج املقررة لعام  22-68 
 عـــددة األبعـــاد جتـــاه الفقر، على النحو املشـــــــــــــــــار إليـــه يف امليزانيـــة الربانجميـــة املقرتحـــة لفرتة الســـــــــــــــنتنيابعتمـــاد وتنفيـــذ ُ ُج مت

، وابلتايل جتاوز اهلدفم اليت توافق على 22، كما يتضح من الزايدُة يف عدد الدول األعضاء  من صفر إىل 2018-2019
املذكور أع ه، اعتمدت الدول العربية األعضــــــــــاء املنهجية  اطة عمل إقليمية للتصــــــــــدي للفقر املتعدد األبعاد. وعلى النحو

اجلديدة ابإلمجاد. وابإلضـــافة إىل سلا، يثبت نذا االســـتعداُد البنيسِّ لبناء القدرات واكتســـامل املهارات سات الصـــلة من أجل 
 ه أيضا. تطوير أدوات مصممة على املستوى الوطل ملكافحة الفقر املتعدد األبعاد، على النحو املوضح أع 

 
 2020أضواء على إحدى النتائج املقررة لعام  - ٤ 

  
 متويل أهداف التنمية املستدامة من خالل تصحيح أوضاع املالية العامة وتعبئة املوارد احمللية

تريليون دوالر. ويف سلا  3.6، قدسرت اإلســـــــــــــــكوا تكلفة حتقيق أنداف التنمية املســـــــــــــــتدامة يف املنطقة العربية مببلغ 2016يف عام  
قدية والنفقات الوقت، مل أياذ نذا الرقم يف االعتبار التســـــــرابت املبا ـــــــرة وغري املبا ـــــــرة املرتبطة جزئيا ابلتدفقات املالية واملعام ت التجارية الن

تريليون دوالر  2.7، تبني أن تلا التســــرابت تشــــكل فرصــــة ضــــائعة لتمويل األنداف، ونو ما تطلب 2018ت األولوية األارى. ويف عام سا
يها من التمويل اإلضـــــايف من أجل بلوغها. وال تزال الفســـــحة املالية تشـــــكل عائقا يطرج العديد من التحدايت أمام الدول العربية اليت يتعني عل

رية لتصــــحيح أوضــــاد املالية العامة اعكومية وتر ــــيد نظم اإلعانة املالية وتعزيز حتصــــيل اإليرادات. وينجم عن ارتفاد الديون، من بذل جهود كب
 بلغ جهة، واإليرادات الضــــــــــــريبية األقل من املثلى املرتبطة ابلتهرمل من الضــــــــــــرائب وجتنبها، من جهة أارى، عجزا مايل كبري يف املنطقة العربية 
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م. وقد  ــــــــكسل دعم الدول األعضــــــــاء يف تعزيز قدرات تعبية املوارد احمللية، على النحو املتواى يف اطة عمل 2018يف املائة يف عام  7حوايل 
 أديس أاباب، نقطة تركيز رئيسية ابلنسبة للربانمج الفرعي. 

، أجرى الربانمج الفرعي أول دراســــة  ــــاملة عالة متويل التنمية يف املنطقة العربية وحدد اإلصــــ حات الضــــريبية سات 2018ويف عام  
، املؤمتر األول لتمويل التنمية. 2018األولوية الضــــــــرورية للحد من التدفقات املالية غري املشــــــــروعة. وقد نظم أيضــــــــا، يف تشــــــــرين الثاين/نوفمرب 

ف، أجرى الربانمج الفرعي حتلي  للســياســات املالية يف املنطقة و ــدد على ضــرورة أن ااذ ايارات الســياســة املالية يف االعتبار مســ لةف وابلرتاد
وضــ  قواعد مالية للحفاع على إنفاق اجتماعي كاف لتســري  وترية التقدم فيما ألو األنداف وحتقيق االســتدامة املالية. وعقب إصــدار نذه 

، تلقى الربانمج الفرعي طلبات للحصـــــــــــــول على املســـــــــــــاعدة التقنية من عدة دول أعضـــــــــــــاء. وقد نُظمت حلقة عمل وطنية لفائدة التحلي ت
البحرين بشـــ ن متويل التنمية من أجل لاية وعائها الضـــريا من التآكل بســـبب التهرمل من دف  الضـــريبة وجتنبها. وعقب سلا رُفعت البحرين 

ة غري املتعاونة. وع وة على سلا، طلبت األردن وتونس والكويت املســـــــــــــــاعدة يف تطوير الية لرصـــــــــــــــد اإلنفاق من قائمة الوالايت الضـــــــــــــــريبي
لدال االجتماعي والدعمف إلص ج سياسات املالية الكلية. وقدم الربانمج الفرعي أيضاً الدعم لتونس يف إعادة تصميم نظامها املتعلق بضريبة ا

، “مؤ ــــر جيل”دات، م  اعد من عدم املســــاواة بعد اقتطاد الضــــريبة، مقيســــة مبعامل عدم املســــاواة الشــــخصــــي من أجل ضــــمان زايدة اإليرا
 وطوسر قدرات مسؤولني حكوميني ودرسمم على استخدام منوسع اقتصادي للنهوض إبص ج نظام التقاعد. 

 
 التحدي واالستجابة

قد اجتماعي جديد متجذر يف اإلنصاف والعدالة، وتتعرض فيه امليزانيات يف الوقت الذي يبدو فيه أن املواطنني يف املنطقة يطالبون بع 
العامة لضـــــغوا بســـــبب ارتفاد مســـــتوايت أرصـــــدة الديون و ادمات الديون، يتمثل التحدي يف دعم الدول األعضـــــاء لكي تضـــــمن أن ُتوجَّهف 

أولوايت التنمية االجتماعية، م  اعفاع على االســـــــــــــــتدامة املالية إصـــــــــــــــ حاُت تعبية املوارد احمللية وإدارة النفقات، النفقات العامة بفعالية حنو 
 الدين. والقدرة على حتمل

، 2030، مبتابعة ارائط الطريق اإلقليمية املتعلقة بتنفيذ اطة عام 2020واســتجابة لذلا، ســيقوم الربانمج الفرعي، اســتشــرافا لعام  
ويل التنمية، ونو موقف عر  ألصـــــحامل مصـــــلحة متعددين بشـــــ ن متويل التنمية مســـــرت ـــــدا أبولوايت العمل الواردة يف توافق بريوت بشـــــ ن مت

. وســـــيقوم الربانمج الفرعي بتقييم اهلياكل الضـــــريبية 2018اعتمده املؤمتر األول املعل بتمويل التنمية املســـــتدامة، الذي نظمته اإلســـــكوا يف عام 
عبية املوارد احمللية، م  مراعاة النهوض ابملســــاواة والتقدم يف فرض الضــــرائب. للدول األعضــــاء وإصــــدار توصــــيات ابإلصــــ حات ال زمة لتعزيز ت

 وابإلضـــافة إىل سلا، ســـيضـــ  الربانمج الفرعي إطارا لرصـــد النفقات االجتماعية يف األردن وتونس والكويت، مدف حتســـني كفاءة توزي  املوارد
ملالية. وســيشــمل الدعم املقدم للحكومة التونســية أيضــاً إعادة تصــميم برانجمها فيما ألو النفقات االجتماعية، م  مراعاة معوقات االســتدامة ا

ج املتعلق بنظام اإلعانة املالية من ا ل تطوير أدوات حماكاة حتليلية لســـــياســـــة االقتصـــــاد الكلي تســـــاعد يف تنفيذ اإلصـــــ حات بغية جعل برام
 التحوي ت العامة أكثر كفاءة ابستخدام مباد  استهداف أفضل. 

 
 النتيجة واألدلة

يف حتقيق النتيجة، وني تصــــــحيح أوضــــــاد املالية العامة وتعزيز قدرات تعبية املوارد املقررة ومن املتوق  أن تســــــهم املنجزات املســــــتهدفة  
. ويشــــــمل سلا صــــــياغة مقرتحات إصــــــ ج مقبولة اجتماعيا تُركز على تقليل العجز 2030احمللية، مدف متويل اطة التنمية املســــــتدامة لعام 

 از تقدم يف بلوف أنداف التنمية املستدامة وحتقيق االستدامة املالية. املايل وزايدة فهم الروابط داال ايارات السياسة املالية، وإحر 
وســـــــــتشـــــــــمل األدلة اليت تثبت نذه النتيجة، إسا ما حتققت، إدراع مقرتج إلصـــــــــ ج نظام اإلعانة املالية يف القانون املايل الذي تقدمه  

لشـــــــــــكل، ووضـــــــــــ  اريطة طريق إقليمية ملكافحة التدفقات املالية اعكومة التونســـــــــــية إىل الربملان من أجل املوافقة عليه، كما نو موضـــــــــــح يف ا
 املشروعة. غري

 حنو إجناز اهلدف بشكل مجاعي. 2020وسوف تُثبت النتيجة، إسا ما حتققت، التقدم احملرز يف عام  
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 مقاييس األداء

2018 2019 2020 
إدراع مقرتج إلصـــــــــــــ ج نظام اإلعانة املالية      

املقــدسم من اعكومــات إىل يف القــانون املــايل 
 الربملان من أجل املوافقة عليه

وضــــ  مقرتحات مقبولة اجتماعيا إلصــــ ج  
طلب تقدمت به دول أعضـــــــــــــــاء، من بينها  السياسة املالية ومناسع اقتصادية مقابلة هلا

تونس، من أجل دعم إصــــــــ ج الســــــــياســــــــة 
 املالية

  
بش ن التجارة  72/202القرارات التالية الصادرة عن اجلمعية العامة الوالايت الرئيسية املسندة إىل الربانمج الفرعييف  تضمنت 22-69 

بشــــــــــــ ن القدرة على حتمل الدين اخلارجي  72/204يل الدويل والتنمية، و بشــــــــــــ ن النظام املا 72/203الدولية والتنمية، و 
بشــــــــ ن متابعة وتنفيذ نتائج  72/208بشــــــــ ن الشــــــــمول املايل من أجل حتقيق التنمية املســــــــتدامة، و  72/206والتنمية، و 

بشــــــــــ ن  72/271بشــــــــــ ن التعاون اإلمنائي م  البلدان املتوســــــــــطة الدال، و  72/230املؤمترات الدولية لتمويل التنمية، و 
، ابلوالية اجلديدة التالية: قرار اللجنة 2018حتســــــــــــــني الســــــــــــــ مة على الطرق يف العامل. وقد ُكلسِّف الربانمج الفرعي، يف عام 

ة بقضــــااي حترير التجارة اخلارجية م بشــــ ن تطوير عمل اللجنة التقنية املعني30- د 332االقتصــــادية واالجتماعية لغر  اســــيا 
وعوملة االقتصـــــــاد ومتويل التنمية يف بلدان منطقة اللجنة االقتصـــــــادية واالجتماعية لغر  اســـــــيا. وســـــــيواصـــــــل الربانمج الفرعي 

 االسرت اد جبمي  الوالايت املنوطة به، اليت توفر اإلطار التشريعي ملنجزاته املستهدفة. 
 

 2020-2018رتة املنجزات املستهدفة للف - ٥ 
اليت أســـــــــــــهمت يف حتقيق اهلدف املذكور  2020-2018قائمة جبمي  املنجزات املســـــــــــــتهدفة للفرتة  3-22يعرض اجلدول  22-70 

 الفرعية. والفيةأع ه واليت يُتوقس  أن تسهم فيه، وني مصنفة حسب الفية 
 

  3-22اجلدول   
 ، مصنفة حسب الفئة والفئة الفرعية2020-2018: املنجزات املستهدفة للفرتة ٣الربانمج الفرعي   

 
ـــعــــــــام  املـــقـــررة ل

2018 
الفعليـــــــة لعـــــــام 

2018 
ـــعــــــــام  املـــقـــررة ل

2019 
ــــــعــــــــام  املــــــقــــــررة ل

2020 
     املنجزات املستهدفة املعدودة     

     تيسري عمل األجهزة احلكومية الدولية وهيئات اخلرباء -ألف 

 4 11 5 5 واثئق اهلييات التداولية  عدد الواثئقم 

اخلدمات الفنية املقدمة ل جتماعات  عدد االجتماعات اليت يدوم  
 20 42 12 12 كل منها   ث ساعاتم

     توليد املعارف ونقلها -ابء 

 1 1 1 1 مشاري  التعاون امليدانية والتقنية  عدد املشاري م 

 - - 2 1 اعلقات الدراسية وحلقات العمل واألنشطة التدريبية  عدد األايمم 

 2 4 2 1 املنشورات  عدد املنشوراتم 

https://undocs.org/ar/A/RES/72/202
https://undocs.org/ar/A/RES/72/202
https://undocs.org/ar/A/RES/72/203
https://undocs.org/ar/A/RES/72/203
https://undocs.org/ar/A/RES/72/204
https://undocs.org/ar/A/RES/72/204
https://undocs.org/ar/A/RES/72/206
https://undocs.org/ar/A/RES/72/206
https://undocs.org/ar/A/RES/72/208
https://undocs.org/ar/A/RES/72/208
https://undocs.org/ar/A/RES/72/230
https://undocs.org/ar/A/RES/72/230
https://undocs.org/ar/A/RES/72/271
https://undocs.org/ar/A/RES/72/271
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ـــعــــــــام  املـــقـــررة ل

2018 
الفعليـــــــة لعـــــــام 

2018 
ـــعــــــــام  املـــقـــررة ل

2019 
ــــــعــــــــام  املــــــقــــــررة ل

2020 
 29 27 15 15 املواد التقنية  عدد املوادم      

     املنجزات املستهدفة غري املعدودة 

     املنجزات املستهدفة الفنية -جيم 

     التشاور واملشورة والدعوة 

     املنجزات املستهدفة يف جمال االتصال -دال 

     واملناسبات اخلاصة واملواد اإلع ميةبرامج التوعية  
  

 أهم الفروق النسبية يف املنجزات املستهدفة - ٦ 
 2018الفروق بني األرقام الفعلية واملقررة لعام   

يعزى الفرق يف بند اعلقات الدراســــية وحلقات العمل واألنشــــطة التدريبية إىل حلقة دراســــية أكادُيية إضــــافية بشــــ ن مؤ ــــر  22-71 
 .3املايل اللبناين، نتيجة السرتاتيجية نشر الربانمج الفرعي الضغط 

تيجة الســــتمرار الشــــراكات الســــابقة م  ويعزى الفرق يف بند املنشــــورات إىل منشــــور إضــــايف عن اجلمهورية العربية الســــورية، ن 22-72 
 ملستقبل سوراي وجامعة سانت أندروز.  اخلطة الوطنية

 
 2020و  2019الفروق بني األرقام املقررة لعامي   

يعزى الفرق يف بند واثئق اهلييات التداولية أســــــــــاســــــــــا إىل اخنفاض عدد الواثئق املقدمة إىل اللجان واهلييات، بســــــــــبب انعقاد  22-73 
 اللجان اعكومية الدولية مرة كل سنتني.دورات 

ويعزى الفرق يف بند اخلدمات الفنية املقدمة ل جتماعات أســـاســـا إىل اخنفاض عدد اجتماعات اللجنة التقنية املعنية بقضـــااي  22-74 
ة لغر  اســـــــــــــــيا حترير التجارة اخلارجية و عوملة االقتصـــــــــــــــاد ومتويل التنمية يف بلدان منطقة اللجنة االقتصـــــــــــــــادية واالجتماعي

 على التجارة والرتكيز على التمويلم بسبب انعقاد دورات اللجان اعكومية الدولية مرة كل سنتني.  الرتكيز
ويعزى الفرق يف بند املنشــــورات إىل دراســــة اســــتقصــــائية بشــــ ن التنمية االقتصــــادية واالجتماعية يف املنطقة العربية وتقرير عن  22-75 

 العامل العر ، نتيجة لدورة الســـــــــــنتني اليت يتناومل عليها نشـــــــــــر املنشـــــــــــورات املتكررة مرًة وغري املتكررة املتعدد األبعاد يف الفقر
  أارى. مرةً 
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 ٤الربانمج الفرعي   
 تسخري التكنولوجيا ألغراض التنمية والتكامل اإلقليمي  

 
 اهلدف - 1 
 أندافوحتقيق  2030اهلدف الذي يسهم نذا الربانمج الفرعي يف حتقيقه نو اإلسراد يف تنفيذ اطة التنمية املستدامة لعام  22-76 

 التنمية املستدامة يف املنطقة العربية ابستخدام التكنولوجيا واالبتكار.
 

 املواءمة مع أهداف التنمية املستدامة - 2 
من أنداف التنمية املســــتدامة  تعزيز النمو االقتصــــادي املطرد والشــــامل للجمي  واملســــتدام،  8اهلدف م  اهلدف  نذايتواءم  22-77 

 إقامة ُبت حتتية قادرة على الصــــــــمود، وحتفيز التصــــــــني   9والعمالة الكاملة واملنتجة، وتوفري العمل ال ئق للجمي ميف واهلدف 
ل املدن واملسـتوطنات البشـرية  ـاملة للجمي  وامنة وقادرة  جعْ  11املسـتدام الشـامل للجمي ، وتشـجي  االبتكارميف واهلدف 

 التشـــجي  على إقامة جمتمعات مســـاملة ال يُهمسش فيها أحد من أجل حتقيق التنمية  16على الصـــمود ومســـتدامةميف واهلدف 
ي  على املســـــــتدامة، وإلحة إمكانية جلوء اجلمي  إىل القضـــــــاء، وبناء مؤســـــــســـــــات فعالة وااضـــــــعة للمســـــــاءلة و ـــــــاملة للجم

  تعزيز وسائل تنفيذ الشراكة العاملية وتنشيطها من أجل التنمية املستدامةم. 17املستوايت كافًةميف واهلدف 
 

 2018أضواء على إحدى النتائج احملققة يف عام  - ٣ 

 استخدام التكنولوجيا ابعتبارها ُمَسر ِّعاً للتنمية
ت اإلقرار أبن ضـــــــــــرورة معاجلة الفجوة الرقمية واملعرفية يف املنطقة  

يا يعوق  . وأدت 2030تنفيذ اطة عام العربية تعد حتداي إمنائيا رئيســـــــــــــــ
اإلمكاانت اليت ُيكن توقعها من اســـــــتخدام العلم والتكنولوجيا واالبتكار، 
وااصــــــــــــة تكنولوجيا املعلومات واالتصــــــــــــاالت، يف جمال النهوض ابلتنمية 
االجتماعية واالقتصــــــــادية، إىل حتفيز العديد من املبادرات الرامية إىل تعزيز 

والتكنولوجيــا واالبتكــار يف البلــدان العربيــة  النظم الوطنيــة يف جمــاالت العلم
واالرتقاء مبســــتوانا، ال ســــيما القطاعات اإلنتاجية سات الصــــلة، ومنها يف 
املقـــام األول إزالـــة ملوحـــة املـــاء يف اململكـــة العربيـــة الســـــــــــــــعوديـــة، والطـــاقـــة 
الشمسية يف اإلمارات العربية املتحدة، واخلدمات الصحية يف قطر، وطاقة 

 ملغرمل، واإلنتاع الزراعي يف مصرالرايج يف ا
، 2018وقدم الربانمج الفرعي ا ل السـنوات األارية ويف عام  

الــدعم إىل البلــدان العربيــة يف حتــديــد وتبســـــــــــــــيط جمــال العلم والتكنولوجيــا 
واالبتكار لديها وحتليل الثغرات واالزدواجية يف التشــــــــــــريعات الوطنية سات 

االبتكار، واملؤســســات، ااصــة  الصــلة، وســياســات وبرامج واســرتاتيجيات
تقوم النظم الوطنيــة لتطوير التكنولوجيــا ونقلهــا جبم  مراكز التميز املتفرقــة ودجمهــا 
معا يف دورة إنتاع مثمرة.  الصـــــــــــــــورةم: بلقاســـــــــــــــم عيا ـــــــــــــــييف  رســـــــــــــــوم بيانيةم: 

VSstudio. 
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الفرعي  يف قطاعات التعليم العايل وحقوق امللكية الفكرية واعوافز املالية املخصصة ألنشطة البحا والتطوير. ويف نذا السياق، تعاون الربانمج
ام، مدف حتفيز تطوير م  مؤســـــــســـــــات علمية وطنية رائدة يف ســـــــب  دول أعضـــــــاء  تونس والســـــــودان وُعمان ولبنان ومصـــــــر واملغرمل وموريتاني

ر. ويف التكنولوجيا ونقلها واســـتخدامها وحتســـني التدابري املتعلقة ابالبتكار من أجل زايدة حصـــة الناتج احمللي اإلمجايل ألنشـــطة البحا والتطوي
و ـــــــارا النتائج م  الدول  نذا الصـــــــدد، أجرى الربانمج الفرعي حتلي ً ل بتكار يف املؤســـــــســـــــات الصـــــــغرية واملتوســـــــطة اعجم يف املنطقة العربية

 األعضاء مدف تشجي  اعكومات على تكييف التشريعات واللوائح من أجل النهوض ابالبتكار يف القطاد اخلا  يف البلدان العربية. وأارياً،
ا والتنمية والشــــــبامل، ، دورة وزارية للجنة االقتصــــــادية واالجتماعية لغر  اســــــيا حول موضــــــود التكنولوجي2018نظم الربانمج الفرعي، يف عام 

 ُدعي إىل املشاركة فيها وزراء ومسؤولون رفيعو املستوى من مجي  الدول األعضاء، إىل جانب مشاركني اارين من املنطقة العربية. 
 

 النتيجة واألدلة
واالجتماعية لغر  اسيا  قد سا ت املنجزات املستهدفة يف حتقيق النتيجة، وني التزام أكرب من الدول األعضاء يف اللجنة االقتصادية 

 بتسخري العلم والتكنولوجيا واالبتكار خلططها واسرتاتيجيا ا للتنمية الوطنية من أجل تسري  عجلة التنمية يف املنطقة.
غراض لتوافق بريوت بشــــ ن تســــخري التكنولوجيا أل 2018وتشــــمل األدلة اليت تُثبُت نذه النتيجة اعتمادف البلدان العربية يف حزيران/يونيه  

وترية  التنمية املســــتدامة يف املنطقة العربية، والذي يطلب فيه إىل الدول األعضــــاء اســــتغ ل  تلف جوانب التكنولوجيا واالبتكار من أجل تســــري 
 . وتشــــمل األدلة أيضــــا إنشــــاء مؤســــســــات وطنية للنهوض بنقل التكنولوجيا يف بعا الدول األعضــــاء، من بينها املكتب2030تنفيذ اطة عام 

دة صـياغة الوطل لنقل التكنولوجيا يف املغرمل، واعتماد قانون جديد بشـ ن اعوافز يف جمال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار يف مصـر، إىل جانب إعا
األدلة كذلا  عدد من قوانينها، وتطوير نظامها الوطل ل بتكار وإنشــاء مرصــد للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار لقيا  ا رينا على التنمية. وتشــمل

 . 2019اعتماد السودان لنظام داالي إلنشاء حاضنة املقرن التكنولوجية، واليت سيتم إط قها رمسيا يف أوائل عام 
 حنو بلوف نذا اهلدف بشكل مجاعي. 2018اليت حتققت التقدمف احملرز يف عام  النتيجةوتثبت  

  
لة يف تعزيز األطر املؤســــســــية الوطنية يف جمال تســــخري التكنولوجيا ألغراض ، واملتمث2018لعام  املقررةحتققت إحدى النتائج  22-78 

، كما يتضح من الزايدة 2019-2018التنمية واالبتكار، على النحو املشار إليه يف امليزانية الربانجمية املقرتحة لفرتة السنتني 
نولوجيا ألغراض التنمية واالبتكار. ســــــياســــــةم املنقسحة لتعزيز تســــــخري التك 11ســــــياســــــات إىل  9يف عدد الســــــياســــــات  من 

لتعزيز النظم اإليكولوجية  2018وابلفعل، اســـــتعرضـــــت مصـــــر واملغرمل أطر ا اخلاصـــــة ابلعلم والتكنولوجيا واالبتكار يف عام 
 للعلم والتكنولوجيا واالبتكار وتبسيطها من أجل زايدة اإلنتاجية. 

 
 2020أضواء على إحدى النتائج املقررة لعام  - ٤ 

  
 التنمية الرقمية يف املنطقة العربية: عدم ترك أي أحد خلف الركب

يوفر ربط ب يني األ ـــخا  واألجهزة ابلتكنولوجيات الرقمية فرصـــا جديدة ويُعرسِّض اجلمي  ملخاطر جديدة. وبغية اســـتكشـــاف افاق  
يا يف الســـياســـات اعكومية. و دف نذه االســـرتاتيجيات التكنولوجيات الرقمية والتقليل من  اطرنا، متثل االســـرتاتيجيات الرقمية عنصـــرا رئيســـ

صـــــادية. إىل تطوير قطاد تكنولوجيا املعلومات واالتصـــــاالت واالســـــتفادة من التكنولوجيات الرقمية وتطبيقا ا يف جمال التنمية االجتماعية واالقت
، وألتلف 2030ا بشـــــكل عام منفصـــــلة عن اطة عام وعلى الرغم من أن مجي  الدول العربية قد وضـــــعت اســـــرتاتيجيات رقمية وطنية، إال أ 

 التقدم احملرز يف تنفيذنا من بلد إىل اار يف مجي  أحناء املنطقة. 
: تســــــــــخري التكنولوجيات الرقمية ألغراض 2030اآلفاق العربية يف عام ”، أصــــــــــدر الربانمج الفرعي دراســــــــــة بعنوان 2018ويف عام  
ســـة وفقا لنهج الويل. وتضـــم الدراســـة مقرتحات حتليل منظمًة كما يلي: توضـــيح الســـياق من حيا ، تناولت ســـبعة من جماالت الســـيا“التنمية
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يف وتوصـــــيات بتغيري اجتاه الســـــياســـــة العامة. ومن أجل 2030األ ر على أنداف التنمية املســـــتدامةيف وحالة الدول العربيةيف وحتديد رؤية أفق عام 
الوطل، أطلق الربانمج الفرعي عملية تنمية رقمية متكاملة ومتعددة القطاعات يف املنطقة دعم الدول األعضـــــــــاء يف ترمجة الرؤية على املســـــــــتوى 

 العربية تشمل نشر أداة توصيف وطنية. 
 

 واالستجابة التحدي
م ئمة الســتخدام التكنولوجيات الرقمية  يتمثل التحدي يف تعزيز الدعم املقدسم إىل الدول األعضــاء من أجل إنشــاء نياكل ســياســاتية 

 ألغراض حتقيق التنمية املستدامة. 
، املشـــورة التقنية للدول األعضـــاء فيما ألو ربط حتدايت التنمية 2020واســـتجابة لذلا، ســـيقدم الربانمج الفرعي، اســـتشـــرافا لعام  

وع وة على سلا، ســـــيقدم الربانمج الفرعي الدعم لباقي الدول العربية  االقتصـــــادية واالجتماعية ابســـــرتاتيجيا ا الرقمية الوطنية وإدماجها فيها.
د اطط يف تقييمها صال التنمية الرقمية لديها. وعلى أســــا  نتائج التقييم الوطل للثغرات، ســــيســــاعد الربانمج الفرعي الدول العربية على إعدا

 لتنمية املستدامة. اسرتاتيجية وطنية دينامية للتكنولوجيات الرقمية من أجل تسري  ا
 

 واألدلة النتيجة
من املتوق  أن تســـهم املنجزات املســـتهدفة املقررة يف حتقيق النتيجة املتوااة، وني حتقيق أنداف التنمية املســـتدامة بكفاءة وســـرعة من  

 . 2030م ا ل نشر اسرتاتيجيات وطنية بش ن التكنولوجيات الرقمية املرتبطة ابألنداف الوطنية سات الصلة ةطة عا
وســـــــتشـــــــمل األدلة اليت تثبت نذه النتيجة، إسا ما حتققت، اعتماد اطط اســـــــرتاتيجية وطنية دينامية للتنمية الرقمية مرتبطة ةطة عام  
، بنشــــــــــــر 2020، كما نو مبني يف الشـــــــــــــكل. وعلى وجه التحديد، من املتوق  أن تقوم   ث دول أعضـــــــــــــاء على األقل، حبلول عام 2030

 لرقمية الوطنية لتعجيل حتقيق أنداف التنمية املستدامة. اسرتاتيجيا ا ا
 حنو إجناز اهلدف بشكل مجاعي. 2020وسوف تُثبت النتيجة، إسا ما حتققت، التقدم احملرز يف عام  

 
 مقاييس األداء

2018 2019 2020 
نشـــــــــــــــرت   ث دول أعضـــــــــــــــاء على األقل      

اســــــرتاتيجيتها الرقمية الوطنية لتعجيل حتقيق 
 أنداف التنمية املستدامة

دول أعضــــاء على األقل منوسع  10نشــــرت  
التنميــة الرقميــة الوطل من أجــل تقييم جمــال 
 التنمية الرقمية من حيا الشمول والتمكني

اعتمــدت الــدول األعضــــــــــــــــاء عمليــة التنميـة 
 الرقمية متعددة القطاعات يف املنطقة العربية

   
بشـــ ن تســـخري تكنولوجيات  72/200يتضـــمن القرار التايل الوالايت الرئيســـية املنوطة ابلربانمج الفرعي: قرار اجلمعية العامة  22-79 

ايت املنوطة به، املعلومات واالتصـــــــاالت ألغراض التنمية املســـــــتدامة. وســـــــيواصـــــــل الربانمج الفرعي االســـــــرت ـــــــاد جبمي  الوال
 توفر اإلطار التشريعي ملنجزاته املستهدفة. اليت

 

https://undocs.org/ar/A/RES/72/200
https://undocs.org/ar/A/RES/72/200
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 2020-2018املنجزات املستهدفة للفرتة  - ٥ 
اليت أســـــــــــــهمت يف حتقيق اهلدف املذكور  2020-2018قائمة جبمي  املنجزات املســـــــــــــتهدفة للفرتة  4-22يعرض اجلدول  22-80 

 والفية الفرعية. الفيةأع ه واليت يُتوقس  أن تسهم فيه، وني مصنفة حسب 
 

  4-22اجلدول   
 الفئة والفئة الفرعية، مصنفة حسب 2020-2018: املنجزات املستهدفة للفرتة ٤الربانمج الفرعي   

 
ـــعــــــــام  املـــقـــررة ل

2018 
الفعليـــــــة لعـــــــام 

2018 
ـــعــــــــام  املـــقـــررة ل

2019 
ــــــعــــــــام  املــــــقــــــررة ل

2020 
     املنجزات املستهدفة املعدودة     

     تيسري عمل األجهزة احلكومية الدولية وهيئات اخلرباء -ألف 

 1 1 1 1 واثئق اهلييات التداولية  عدد الواثئقم 

الفنية املقدمة ل جتماعات  عدد االجتماعات اليت يدوم اخلدمات  
 17 23 11 11 كل منها   ث ساعاتم

     توليد املعارف ونقلها -ابء 

 1 7 1 1 املنشورات  عدد املنشوراتم 

 5 4 1 1 املواد التقنية  عدد املوادم 

     املنجزات املستهدفة غري املعدودة 

     جمال االتصال املنجزات املستهدفة يف -دال 

     برامج التوعية واملناسبات اخلاصة واملواد اإلع مية  

     املنصات الرقمية واحملتوى املتعدد الوسائط 
  

 أهم الفروق النسبية يف املنجزات املستهدفة - ٦ 
 2019و  2020الفروق بني األرقام املقررة لعامي   

 اللجان، بســـــبب انعقاد دورات 2020يعزى الفرق يف بند واثئق اهلييات التداولية أســـــاســـــا إىل زايدة يف عدد الواثئق يف عام  22-81 
 اعكومية الدولية مرة كل سنتني.

، بســـــبب 2020ويعزى الفرق يف بند اخلدمات الفنية املقدمة ل جتماعات أســـــاســـــا إىل اخنفاض عدد االجتماعات يف عام  22-82 
 اد دورات اللجان اعكومية الدولية مرة كل سنتني.انعق

، نتيجة لدورة الســـنتني يف إنتاع الواثئق 2020يف بند املنشـــورات أســـاســـا إىل اخنفاض عدد املنشـــورات يف عام  الفرقويعزى  22-83 
 التقنية املتعلقة ابلبحوث وإبنتاع مواد جديدة خلطة فرتة سنتني. 

  



 التعاون اإلقليمي من أجل التنمية اجلزء اخلامس

 

19-03528 33/75 

 

 
  
 

 ٥الربانمج الفرعي   
 اإلحصاءات الرمسية لصنع السياسات القائم على األدلة  

 
 اهلدف - 1 
 إىلتستند  2030يتمثل اهلدف الذي يسهم نذا الربانمج الفرعي يف حتقيقه، يف تعزيز إحصاءات وطنية ألغراض اطة عام  22-84 

 اليب واملفانيم اإلحصائية الدولية.بياانت سات صلة ومو وقة ويف الوقت املناسب وقابلة للمقارنة ومتسقة م  املعايري واألس
 

 املواءمة مع أهداف التنمية املستدامة - 2 
 نذا اهلدف، نظرا لنطاقه الواس ، م  مجي  أنداف التنمية املستدامة. يتواءم 22-85 

 
 2018أضواء على إحدى النتائج احملققة يف عام  - ٣ 

  
 احلساابت القوميةحتسني قياس التمويل اإلسالمي املتنامي يف سياق 

يعد تعزيز التمويل املســتدام، مبا يف سلا على املســتوى  
. ويؤكد 2030اإلقليمي، عنصـــــــــــــــرا حامسا يف تنفيذ اطة عام 

التوس  اهلائل يف أدوات التمويل اإلس مي على مدى السنوات 
العشــــــــر املاضــــــــية على أ يتها كمصــــــــدر حمتمل لتمويل مبادرات 

ت أصــــول الصــــناعة التنمية املســــتدامة يف املنطقة العربية. وقد بلغ
، تركَّز معظمها يف دول 2018تريليون دوالر يف بداية عام  2.4

يف املائةم، وكذلا يف بلدان الشرق األوسط والال  41اخلليج  
يف املائةم. ويربز التمويل اإلســـــــــ مي يف صـــــــــناعات  29أفريقيا  

القطــاعــات العينيــة، مثــل الزراعــة والتصـــــــــــــــني  والبنــاء واخلــدمــات 
األ ر االجتمــاعي واالقتصــــــــــــــــادي والبييي البعيــد  والتجــارة، سات

املــــدى، كــــ داة فعــــالــــة لتمويــــل التنميــــة وحتقيق أنــــداف التنميــــة 
وأمام االحتياجات التمويلية الكبرية  2008املستدامة. وقد أصبحت نذه األداة أكثر أ ية يف أعقامل األزمة املالية العاملية اليت حد ت يف عام 

 ــ ن عدم أاذ التمويل اإلســ مي يف االعتبار بشــكل كاف أن يؤدي إىل عدم إملام واضــعي الســياســات بت  ري . ومن 2030لتنفيذ اطة عام 
 نذا املسانم املتزايد األ ية يف التنمية املستدامة يف البياانت واملعلومات املستخدمة يف صن  السياسات القائم على األدلة. 

قتصــادية واالجتماعية لغر  اســيا اعاجة إىل وضــ  توجيهات منهجية بشــ ن دمج ، أاثرت دول أعضــاء يف اللجنة اال2016ويف عام  
، التمويل اإلســـ مي يف اعســـاابت القومية. واســـتجابة لذلا، وابلتعاون م   ـــعبة اإلحصـــاءات التابعة إلدارة الشـــؤون االقتصـــادية واالجتماعية

، الذي ُيثل املعيار الدويل 2008انب يف تنفيذ نظام اعســـــــــاابت القومية لعام قاد الربانمج الفرعي العمل املنهجي بشـــــــــ ن كيفية إدراع نذا اجل
عســــــــامل الناتج احمللي اإلمجايل. وقد الل نذا العمل وضــــــــ  منهجيات منتظمة ختو جداول العرض واالســــــــتخدام، وإحصــــــــاءات األســــــــعار، 

دولة عربية وأفريقية  17انتمام اإلحصـــــــائيني الوطنيني من  والتجارة اخلارجية واملؤســـــــســـــــات املالية اخلاصـــــــة ابلتمويل اإلســـــــ مي، واليت جذبت
 منظمات دولية متخصصة، إىل جانب أكادُييني وارباء مستقلني.  6واسيوية و 
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، وعقب األحداث الواردة أع ه،  ــــرد الربانمج الفرعي يف تطوير منهجية معدلة بشــــ ن التمويل اإلســــ مي يف نظام 2018ويف عام  
أداة من األدوات املالية اإلســـــ مية، وتقســـــيم الشـــــركات املالية اإلســـــ مية حســـــب  17، مبا يف سلا تصـــــنيف 2008عام اعســـــاابت القومية ل

القطاعات وطرق حســــــامل ما يقابلها من نواتج ومداايل. ابإلضــــــافة إىل سلا، وافق ارباء من مكاتب إحصــــــاء وطنية ومن منظمات دولية، 
ة وصــــــــندوق النقد الدويل ومركز األحباث اإلحصــــــــائية واالقتصــــــــادية واالجتماعية والتدريب للدول مثل إدارة الشــــــــؤون االقتصــــــــادية واالجتماعي

مزيد  اإلس مية وفريق اخلرباء االستشاري املعل ابعساابت القومية، على معيار يعكس التمويل اإلس مي يف اعساابت القومية وأوصوا إبجراء
 . 2020و  2019اعد، لعامي من البحوث حول قضااي حمددة، مثل نظام التق

 
 واألدلة النتيجة

قد أســـــــــهمت املنجزات املســـــــــتهدفة يف حتقيق النتيجة املتوااة، وني زايدة توافر بياانت اعســـــــــاابت القومية األســـــــــاســـــــــية لدى الدول  
 ايري اإلحصائية العاملية سات الصلة.األعضاء يف اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغر  اسيا واملواءمة م  نظام اعساابت القومية اعايل واملع

إطارا  2008م اليت اعتمدت نظام اعساابت القومية لعام 18إىل  16وتشمل األدلة اليت تُثبُت نذه النتيجة زايدةف عدد البلدان  من  
 متكام  جلمي  إحصاءا ا االقتصادية.

 نذا اهلدف بشكل مجاعي.حنو بلوف  2018وتُثبت النتيجة اليت حتققت التقدمف احملرز يف عام  
  

، واملتمثلة يف زايدة توافر اإلحصــاءات لفائدة صــن  الســياســات املســتندة إىل األدلة 2018حتققت إحدى النتائج املقررة لعام  22-86 
من ا ل تنفيذ املعايري اإلحصـــائية واملباد  التوجيهية والتوصـــيات يف جمال اإلحصـــاء، على  2030ورصـــد تنفيذ اطة عام 

، كما يتضح من الزايدة يف عدد الدول األعضاء 2019-2018جمية املقرتحة لفرتة السنتني النحو املشار إليه يف امليزانية الربان
االقتصــادية األســاســية صموعات البياانت األســاســية، من  -يف املائة من املؤ ــرات االجتماعية  60اليت تقدسم ما ال يقل عن 

ا معايري دولية إلنتاع البياانت اإلحصــــائية من ا ل دولة. وقد حتققت الزايدة يف عدد الدول اليت اعتمدت كلي 18إىل  16
أنشــــــــــطة التعاون التقل واملنهجي ل ســــــــــكوا، اليت قدمت التوجيه للمكاتب اإلحصــــــــــائية الوطنية ودعمت التعاون بني بلدان 

 اجلنومل، كما نو موضح أع ه. 
 

 2020أضواء على إحدى النتائج املقررة لعام  - ٤ 
  

 20٣0 ألغراض خطة التنمية املستدامة لعامالتعدادات وبُعد جغرايف مكاين لتعزيز توافر بياانت إدخال تكنولوجيات حديثة 
يف املائة فقط من البياانت ال زمة لقيا  مؤ ـــرات أنداف التنمية املســـتدامة.  40، ســـوى 2018مل تتوفر يف املنطقة العربية، يف عام  

 مصادر البياانت البديلة والستخدام التكنولوجيات اعديثة يف مج  البياانت ونشرنا. ويعزى سلا جزئياً إىل املستوى املنخفا الستخدام 
وُتوفسِّر تعدادات الســـــكان واملســـــاكن بياانت أســـــاســـــية ألغراض التخطيط اإلمنائي وُيكن أن تشـــــكل مصـــــدرا ابلغ األ ية للمعلومات  

مات اإلحصائية، مبا يف سلا عدد السكان ومنونم، ومتكن من تصنيف . وجُتمسِّ  التعدادات جمموعة واسعة من املعلو 2030ألغراض اطة عام 
البياانت على حنو مفصـــــل حســـــب املناطق اجلغرافية الصـــــغرية واصموعات الســـــكانية واخلصـــــائو الســـــكانية املتنوعة مثل اجلنس والعمر والتعليم 

 والوض  من حيا اهلجرة والقوى العاملة واإلعاقة. 
ربية عادة تعدادا ا مرة كل عشــر ســنوات، مســتخدمة يف سلا أســاليب تقليدية غري تكنولوجية. وقد أحد ت وجتري بلدان املنطقة الع 

مجي  التطورات األارية يف التكنولوجيا ومنهجية التعداد جمموعة  ج متنوعة إلجراء التعدادات، تســـــــــــــــتفيد من األدوات التكنولوجية الرائدة يف 
دواف  الســـــــــــــــتخدام التكنولوجيا يف إجراء التعداد، مبا يف سلا زايدة تغطية التعداد ومعدل االســـــــــــــــتجابة، مراحل العملية. ونناا العديد من ال

 وحتسني جودة البياانت، وتوفري مزيد من املعلومات يف الوقت املناسب إىل جانب النشر الرقمي للبياانت. 
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 واالستجابة التحدي
بيد أن التحدي يتمثل يف دعم الدول األعضــــــــاء نظرا إىل حمدودية اربةِّ بعا الدول يف اســــــــتخدام التكنولوجيا يف إجراء التعداد، إىل  

يد. ومن جانب حمدودية بنيتِّها التحتية التكنولوجية، ال ســـــيما الدول اليت متر حباالت نزاد، واليت تدنورت بنيتها التحتية اإلحصـــــائية إىل حد بع
 نذه الدول أن تستفيد من اخلربة املشرتكة لبلدان املنطقة اليت جنحت يف استخدام التكنولوجيات املتقدمة يف اعصر التعدادي.  ن 

لتعدادات السكان واملساكن، مبا يف سلا من  2020، اإلعداد جلولة عام 2020واستجابة لذلا، سيدعم الربانمج، استشرافا لعام  
لوطنية يف تصـــميم االســـتبياانت، وختطيط مج  البياانت، وإجراء اســـتقصـــاءات ما بعد التعداد، واملصـــادقة على ا ل مســـاعدة نظم اإلحصـــاء ا

ل الربانمج الفرعي، من ا ل تسهيل التعاون فيما بني بلدان اجلنومل، بوترية تبادل اخلرب  ات صحة البياانت ونشرنا. وع وة على سلا، سُيعجسِّ
تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت والتكنولوجيات اجلغرافية املكانية اعديثة املعتمدة حاليا يف مجي  أحناء  والدرو  املستفادة بش ن استخدام

، ستكون مجي  الدول األعضاء يف اإلسكوا مستعدة الستخدام الوسائل اإللكرتونية جلم  البياانت مبا رة من 2020املنطقة. وقبل  اية عام 
 ج ت اإلدارية. اصيبني أو من الدفاتر والس

 
 واألدلة النتيجة

من املتوق  أن تســـــهم املنجزات املســـــتهدفة املقررة يف حتقيق النتيجة املتوااة، وني زايدة عدد الدول األعضـــــاء يف اإلســـــكوا املســـــتعدة  
 من حيا التكلفة. لتحليل الفوارق على املستوى دون الوطل، وربط البياانت اجلغرافية املكانية واإلحصائية، وسلا بفعالية أكرب

دولة عربية إلجراء تعدادات الســـــكان واملســـــاكن ابســـــتخدام  16وســـــتشـــــمل األدلة اليت تثبت نذه النتيجة، إسا ما حتققت، اســـــتعداد  
 الوسائل اإللكرتونية جلم  البياانت، كما نو مبني يف الشكل. 

 بلوف اهلدف بشكل مجاعي.  حنو 2020وسوف تثبت نذه النتيجة، إسا ما حتققت، التقدم احملرز يف عام  
 

 مقاييس األداء: عدد الدول العربية املستعدة إلجراء تعدادات السكان واملساكن
 
 
 
 
 
  

بشـــــــ ن  68/261تتضــــــــمن القرارات التالية الصــــــــادرة عن اجلمعية العامة الوالايت الرئيســــــــية املنوطة ابلربانمج الفرعي: القرار  22-87 
بشــــــــ ن وضــــــــ  إطار مرجعي جيوديســــــــي عاملي خلدمة التنمية  69/266ل حصــــــــاءات الرمسيةيف والقرار  األســــــــاســــــــيةاملباد  

. وســــــيواصــــــل 2030بشــــــ ن أعمال اللجنة اإلحصــــــائية املتعلقة ةطة التنمية املســــــتدامة لعام  71/313املســــــتدامةيف والقرار 
 الربانمج الفرعي االسرت اد جبمي  الوالايت املنوطة به اليت توفر اإلطار التشريعي ملنجزاته املستهدفة.

 
 2020-2018املنجزات املستهدفة للفرتة  - ٥ 

اليت أســـــــــــــهمت يف حتقيق اهلدف املذكور  2020-2018قائمة جبمي  املنجزات املســـــــــــــتهدفة للفرتة  5-22يعرض اجلدول  22-88 
 أع ه واليت يُتوقس  أن تسهم فيه، وني مصنفة حسب الفية والفية الفرعية.
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 5-22اجلدول   
 الفئة والفئة الفرعية ، مصنفة حسب2020-2018: املنجزات املستهدفة للفرتة ٥لربانمج الفرعي ا  

 
ـــعــــــــام  املـــقـــررة ل

2018 
الفعليـــــــة لعـــــــام 

2018 
ـــعــــــــام  املـــقـــررة ل

2019 
املـــقـــررة لـــعــــــــام 

2020 

     املنجزات املستهدفة املعدودة     

     تيسري عمل اهليئات احلكومية الدولية وهيئات اخلرباء -ألف 

 6 1 10 2 واثئق اهلييات التداولية  عدد الواثئقم 

الفنية املقدمة ل جتماعات  عدد االجتماعات اليت يدوم اخلدمات  
 28 24 22 22 كل منها   ث ساعاتم

     توليد املعارف ونقلها -ابء 

 1 1 1 1 مشاري  التعاون امليداين والتقل  عدد املشاري م 

 6 3 3 3 املنشورات  عدد املنشوراتم 

 1 6 7 7 املواد التقنية  عدد املوادم 

     املستهدفة غري املعدودة املنجزات

     املنجزات املستهدفة الفنية -جيم 

     قواعد البياانت واملواد الفنية الرقمية 

     التشاور واملشورة والدعوة  

     املنجزات املستهدفة يف جمال االتصال -دال 

     برامج التوعية واملناسبات اخلاصة واملواد اإلع مية 
  

 الفروق النسبية يف املنجزات املستهدفةأهم  – ٦ 
 2018الفروق بني األرقام الفعلية واملقررة يف عام   

يعزى الفرق يف بند الواثئق التداولية إىل زايدة يف الواثئق التداولية الفنية املعدة للجنة اإلحصــــــائية بســــــبب طلب اللجنة تقدمي  22-89 
ابســــــــــتخدام التكنولوجيا يف اإلحصــــــــــاءات الرمسية، والقضــــــــــااي األا قية املتصــــــــــلة ابلُنهج تقارير حمددة، مثل التقارير املتعلقة 

 اجلديدة جلم  البياانت، والبياانت الضخمة، ونظم املعلومات اجلغرافية املكانية، وبرامج تنمية القدرات اإلحصائية.
 

 2019و  2020الفروق بني األرقام املقررة لعامي   
بسبب انعقاد دورات اللجنة اإلحصائية  2020ند الواثئق التداولية أساسا إىل زايدة يف عدد الواثئق يف عام يعزى الفرق يف ب 22-90 

 مرة كل سنتني.
بســـبب دورة الســـنتني يف إنتاع  2020يعزى الفرق يف بند املنشـــورات أســـاســـا إىل زايدة يف عدد النشـــرات اإللكرتونية يف عام  22-91 

 لبحوث وإبنتاع مواد جديدة خلطة فرتة سنتني. الواثئق التقنية املتعلقة اب
يعزى الفرق يف بند املواد التقنية إىل اخنفاض يف عدد املواد بســـــــــــــبب التحول حنو إصـــــــــــــدار املعلومات إلكرتونياً يف نظام إدارة  22-92 

 .2019البياانت اإلحصائية على  بكة االنرتنت التاب  ل سكوا الذي أُطلق يف عام 
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 ٦الربانمج الفرعي   

 النهوض ابملرأة  
 

 اهلدف - 1 
 اهلدف الذي يسهم نذا الربانمج الفرعي يف حتقيقه نو حتقيق العدالة بني اجلنسني جلمي  النساء والفتيات يف املنطقة العربية. 22-93 

 
 املواءمة مع أهداف التنمية املستدامة – 2 
من أنداف التنمية املســـــتدامة، املتمثل يف حتقيق املســـــاواة بني اجلنســـــني ومتكني كل النســـــاء  5يتســـــق نذا اهلدف م  اهلدف  22-94 

والفتيات. وسيساعد التقدم احملرز يف بلوف نذا اهلدف على إ اء مجي  أ كال التمييز ضد مجي  النساء والفتيات، والقضاء 
على املمارســــات الضــــارة، وكفالة مشــــاركة املرأة مشــــاركة كاملة وفعالة وتكافؤ على مجي  أ ــــكال العنف ضــــدنن، والقضــــاء 

الفر  املتــاحـة هلـا للقيــادة على قـدم املســــــــــــــــاواة م  الرجـل على مجي  مســـــــــــــــتوايت صـــــــــــــــن  القرار يف اعيــاة الســـــــــــــــيــاســــــــــــــيـة 
 والعامة. واالقتصادية

، املتمثل يف اعد من أوجه انعدام املســـــــاواة داال من أنداف التنمية املســـــــتدامة 10ويتســـــــق نذا اهلدف أيضـــــــا م  اهلدف  22-95 
البلدان وفيما بينها. وســـــــــــــيســـــــــــــاعد التقدم احملرز يف بلوف نذا اهلدف على متكني وتعزيز اإلدماع االجتماعي واالقتصـــــــــــــادي 

أو الوضــ  والســياســي للجمي ، بغا النظر عن الســن أو اجلنس أو اإلعاقة أو االنتماء العرقي أو اإل ل أو األصــل أو الدين 
االقتصــــــــادي أو غري سلا، وضــــــــمان تكافؤ الفر  واعد من أوجه انعدام املســــــــاواة يف النتائج، مبا يف سلا من ا ل إلغاء 

 القوانني والسياسات واملمارسات التمييزية، وتعزيز التشريعات والسياسات واإلجراءات امل ئمة يف نذا الصدد.
من أنداف التنمية املســــتدامة، املتمثل يف التشــــجي  على إقامة  16أيضــــاً م  اهلدف وع وة على سلا، يتســــق نذا اهلدف  22-96 

جمتمعات مســـــــاملة ال يُهمَّش فيها أحد من أجل حتقيق التنمية املســـــــتدامة، وإلحة إمكانية وصـــــــول اجلمي  إىل العدالة، وبناء 
عد التقدم احملرز يف بلوف نذا اهلدف على مؤسسات فعالة وااضعة للمساءلة و املة للجمي  على مجي  املستوايت. وسيسا

تعزيز ســــيادة القانون على الصــــعيدين الوطل والدويل، وضــــمان تكافؤ فر  وصــــول اجلمي  إىل العدالة، وإنشــــاء مؤســــســــات 
فعالة و ـفافة وااضـعة للمسـاءلة على مجي  املسـتوايت، وضـمان اختاس القرارات على حنو متجاومل م  االحتياجات و ـامل 

 تشاركي ومتثيلي على مجي  املستوايت. للجمي  و 
من أنداف التنمية املســـــــتدامة، املتمثل يف تعزيز وســـــــائل التنفيذ وتنشــــــيط  17وأاريا، يتســـــــق نذا اهلدف أيضـــــــاً م  اهلدف  22-97 

يذ بناء الشــــــــراكة العاملية من أجل التنمية املســــــــتدامة. وســــــــيســــــــاعد التقدم احملرز يف بلوف اهلدف على تعزيز الدعم الدويل لتنف
القدرات يف البلدان النامية تنفيذاً فعاالً وحمدد األنداف من أجل دعم اخلطط الوطنية الرامية إىل تنفيذ مجي  أنداف التنمية 

 املستدامة، بوسائل تشمل التعاون بني الشمال واجلنومل ويف ما بني بلدان اجلنومل والتعاون الث  ي.
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 2018عام  أضواء على إحدى النتائج احملققة يف - ٣ 

 هنج يف القضاء على العنف ضد املرأة يف املنطقة العربية يقوم على تقدير التكلفة
تتعرض امرأة واحدة من كل   ث نســــــــــاء يف املنطقة  

العربية لشــــــــــكل من أ ــــــــــكال العنف. وتؤدي النزاعات اجلارية 
والنا ــــــــية، وكذلا االحت ل، إىل زايدة  اطر تعرءض النســــــــاء 
للعنف ســــواء يف اصال اخلا  أو العام. ويشــــكل العنف ضــــد 

من  املرأة انتهاكا عقوق اإلنســـــــــــــــان ترتتب عليه تكلفة ابنظة
حيا الكرامة واالعتبار الشــــخصــــي. وللعنف ضــــد املرأة أيضــــاً 
تكلفة اقتصادية كبرية على الصعيد األسري واصتمعي والوطل. 
ويتيح قيا  نذه التكلفة للمجتم  أن يفهم بشــــــــــكل أفضــــــــــل 
مدى اآلاثر السـلبية النامجة عن العنف ضـد املرأة، كما يسـاعد 

عيـــة واملـــاليـــة اعكومـــات على إجراء اإلصـــــــــــــــ حـــات التشـــــــــــــــري
والســــــــــــياســــــــــــاتية والربانجمية ال زمة لتقليل اآلاثر الســــــــــــلبية هلذا 

 االنتهاا عقوق اإلنسان إىل أدىن حدد  كن.

ومن أجل التوصـــــــل إىل تقدير أفضـــــــل لتكلفة العنف  
أول منوسع  2017ضــــــد املرأة، وضــــــ  الربانمج الفرعي يف عام 

ية، اقتصـــــــــــادي عر ، م  مراعاة اصـــــــــــوصـــــــــــيات املنطقة العرب
 سيما من حيا القدرات اإلحصائية وتوافر البياانت، ونو ما من   نه أن يتيح للبلدان العربية تقدير التكاليف على ُصُعد العدالة والصحة وال

واخلدمات االجتماعية والتعليم واألعمال، فضـــــ ً عن التكاليف على صـــــعيد األســـــرة املعيشـــــية. وأدى إط ق النموسع ومناقشـــــته يف مشـــــاورات 
 إقليمية إىل زايدة انتمام الدول األعضاء ابستكشاف النموسع واستخدامه على الصعيد الوطل. 

، ترجمف الربانمُج الفرعي النموسعف إىل دليل يتضـــمسن اطوات مفصـــلة لقيا  تكلفة العنف ضـــد املرأة. وحتقق سلا من 2018ويف عام  
ة من املنطقة االقليمية إىل جانب أمثلة دولية أارى، م  الرتكيز على ا ل عملية تشــــــــــاورية وتضــــــــــمَّن تســــــــــليط الضــــــــــوء على دراســــــــــات حال

ستفادة.
ُ
 التحدايت املا لة والدرو  امل

 
 واألدلة النتيجة

أسهمت املنجزات املستهدفة يف بلوف النتيجة اليت حتققت، وني التزام أكرب من جانب الدول األعضاء يف اإلسكوا ابلتصدي للعنف  
 أكرب لتعبية املوارد املطلوبة لتنفيذ منوسع التكلفة. ضد املرأة وببذل جهود

وتشــمل األدلُة اليت تثبت نذه النتائج املواردف املالية اليت اصــصــتها حكومة اململكة العربية الســعودية، وكذلا حكومة دولة فلســطني،  
قوانا م  األجهزة النســـائية الوطنية وتصـــميم االســـتبيان لتنفيذ منوسع التكلفة، واليت ألحت للمكاتب اإلحصـــائية الوطنية يف ك  البلدين توحيد 

املعد إلجراء دراســــة اســــتقصــــائية وطنية عن انتشــــار العنف ضــــد املرأة، وني الدراســــة اليت تضــــمنت أيضــــاً التكاليف سات الصــــلة املتكبدة على 
 صعيد األسرة املعيشية.

 ف نذا اهلدف بشكل مجاعي.حنو بلو  2018وتُثبت النتيجة اليت حتققت التقدم احملرز يف عام  
 

 

 Hiding It Won’t Help: Report “ إافاؤه لن يفيد: أبلغوا عن العنف ضد املرأة”

Violence against Women.املصدر: م Kourken Papazian . وحاز  ريط الفيديو
مت ضمن  2016ول لعام القصري نذا على املركز األ يف مسابقة اإلسكوا الفنية اليت نُظسِّ

 الستة عشر يوماً من النشاا ملنانضة العنف اجلنساين. ونذا الفيديو متاج على الرابط:
https://youtu.be/NPSRzMH_4lw. 

https://youtu.be/NPSRzMH_4lw
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، واملتمثلة يف متتني اإلطارين املؤســســي والقانوين يف الدول األعضــاء لتعزيز املســاواة 2018حتققت إحدى النتائج املقررة لعام  22-98 
الربانجمية بني اجلنســــني والعدل بني اجلنســــني، مبا يف سلا القضــــاء على العنف ضــــد املرأة، على النحو املشــــار إليه يف امليزانية 

م الرامية إىل القضــاء 11إىل  9، كما يتضــح من الزايدة يف عدد اإلصــ حات التشــريعية  من 2019-2018لفرتة الســنتني 
على التمييز ضد املرأة، وعدم املساواة بني اجلنسني، و/أو العنف املوجه ضد املرأة. وعلى سبيل املثال، سنست دولة فلسطني 

الســــــــــــــاري يف الضــــــــــــــفة الغربية. وكان  1960من قانون العقوابت لعام  308لذي ألغى املادة ، ا2018لعام  5القانون رقم 
القانون جُينسِّب املتهمف ابالغتصــــامل امل حقةف اجلنائية وجُينسِّب املدان ابالغتصــــامل الســــجن إسا تزوع من الضــــحية. وُيشــــكسِّل نذا 

دول األعضــــاء وإىل التصــــدي على حنو أالل للعنف ضــــد اإلصــــ ج جزءاً من جهد أوســــ  يرمي إىل إلغاء قوانني  ا لة يف ال
املرأة يف املنطقة العربية. وع وة على سلا، دالت تشــــــــــــريعات متعلقة ابلعنف ضــــــــــــد املرأة يف املغرمل وتونس حيز النفاس يف 

 ، ويسعى ك  البلدين حثيثاً إىل كفالة امتثال أجهز ما للمعايري الدولية.2018أوائل عام 
 

 2020إحدى النتائج املقررة لعام  أضواء على – ٤ 

 األجهزة النسائية الوطنية: جهات فاعلة من أجل إحداث تغيري
يؤ ر النزاد والتشـــريد بشـــكل غري متناســـب على النســـاء والفتيات، فيفاقمان ما نو قائم من قبل من أوجه عدم املســـاواة بني اجلنســـني  

ما يفضـــــــي إىل زايدة اطر العنف والتهميش وتضـــــــاؤل اللجوء إىل اليات العدالة. ويف  وأوجه الضـــــــعف املتصـــــــلة بنود اجلنس، األمر الذي كثرياً 
 با رة.املنطقة العربية، تعاين ست دول مبا رًة من النزاد أو االحت ل أو اعاالت االنتقالية، بينما تت  ر عدة دول أارى آباثر سلا غري امل

بني اجلنســــــــني ومتكني املرأة، حت يف أوقات النزاد واعاالت االنتقالية. ومن  وتعمل األجهزة النســــــــائية الوطنية على ضــــــــمان املســــــــاواة 
. مأ ا ل قيامها بذلا، تســـعى إىل فهم االحتياجات اجلنســـانية العملية واالســـرتاتيجية للنســـاء واالســـتجابة هلا، حســـبما حدد ا كارولني موزير

يد اعياة  أي أ ا احتياجات حتدسِّدنا النســاء يف أدوارنن املقبولة اجتماعيا وال يُقصـد وبينما تتعلق االحتياجات اجلنســانية العملية ابلبقاء على ق
نسائية منها سوى التصدي ألوجه القصور يف األحوال املعيشية، مثل اإلمداد ابملياه والرعاية الصحية والعمالة، اليت جيب أن تكفلها األجهزة ال

اتيجية تتصل بتحدي الوض  املتدين للمرأة يف اصتم . ولذا جيب على األجهزة النسائية الوطنية أن الوطنيةم، ف ن االحتياجات اجلنسانية االسرت 
ية تطمح أيضـــــاً إىل حتديد االحتياجات اجلنســـــانية االســـــرتاتيجية للنســـــاء وتنفيذنا مدف التصـــــدي هلياكل القوة اليت قد تعرقل العدالة اجلنســـــان

 ما تعرقلها حمدودية املوارد والقدرات اليت تؤ ر على قدر ا على اعفاع على غرضها الرئيسي وتكاملها. واملساواة. غري أن نذه األجهزة كثرياً 
، در  الربانمج الفرعي مرونة األجهزة النســـــائية الوطنية يف األردن وتونس واليمن وكذلا يف دولة فلســـــطني، وقدر ا 2018ويف عام  

زاد واالحت ل وداال الســـياقات االنتقالية. وقد كشـــف سلا أن األجهزة النســـائية الوطنية القائمة على االســـتجابة الحتياجات النســـاء أ ناء الن
يف بييات غري مســــــتقرة ليســــــت مزودة مبا يكفي من اإلمكانيات ل ســــــتجابة الحتياجات النســــــاء والدعوة إىل تلبيتها بســــــبب ضــــــعف اهلياكل 

 رات ال زمة لتحديد احتياجات النساء وحبثها.األساسية وعدم كفاية املوارد املالية وحمدودية القد
 

 واالستجابة التحدي
يتمثَّل التحدي يف دعم الدول األعضـــــــــــــــاء، يف جمال لاية املرأة، نظرا إىل حمدودية عدد اطط العمل الوطنية املتاحة لتوجيه عمل  

ية األجهزة النســــــائية الوطنية وتنفيذ اخلطة املتعلقة ابملرأة والســــــ م واألمن. ويف غيامل اطط العمل، يتقوض بشــــــدة من  العنف اجلنســــــاين ولا
 صالني العام واخلا ، كما تتقوض مشاركتهن يف مبادرات بناء الس م.املرأة يف ا

  
 Gender planning in the third world: meeting practical and strategic gender needs,” World Development, vol. 17, No. 11“انــــــــظــــــــر:  مأ  

(November 1989) pp. 1799-1825. 
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،  جا سا مسارين:  أم زايدة مرونة األجهزة النسائية الوطنية اليت تتيح هلا وض  2020واستجابًة لذلا، سيعتمد الربانمج الفرعي، لعام  
زة لألجهأطر ســياســاتية ســليمة، مثل اطط العمل الوطنية املتعلقة ابملرأة والســ م واألمنيف و  ملم تعظيم قدرة النســاء على إمساد أصــوا ن مبا ــرًة 
جلهودنا  النســـــائية الوطنية حتديداً الحتياجا ن، على النحو املبني يف اطط العمل. وســـــيعمل الربانمج الفرعي م  األجهزة النســـــائية الوطنية دعماً 

الفرعي الرامية إىل التكيف بشــــــكل أفضــــــل إزاء عدم االســــــتقرار والنزاعات والتطورات الســــــياســــــية التحويلية. وع وة على سلا، ســــــيدعم الربانمج 
ســــ م واألمن، األجهزة النســــائية الوطنية يف اجلهود اليت تبذهلا من أجل إعداد اطط عمل وطنية تســــتند إىل الركائز األرب  للخطة املتعلقة ابملرأة وال

لتطرف املصــــحومل ابلعنف. م  الرتكيز بوجه اا  على لاية املرأة من العنف أ ناء النزاد، وتعزيز املشــــاركة الســــياســــية واالقتصــــادية للمرأة، ومن  ا
ساء من وابلتزامن م  سلا، سيتفاعل الربانمج الفرعي أيضا م  ال جيات من اجلمهورية العربية السورية يف بلدان مستضيفة  تارة، وكذلا م  الن

لا تشـــــاطر املعارف املكتســـــبة م  اصتمعات احمللية املضـــــيفة، ملســـــاعد ن على حتديد احتياجا ن اجلنســـــانية العملية واالســـــرتاتيجية. وســـــيتم بعد س
ملية األجهزة النسـائية الوطنية وم  صـناد القرار يف بلدان اللجوء من أجل الدعوة إىل حتسـني مسـتوى التجاومل اعكومي م  احتياجات النسـاء الع

 ت االسرتاتيجية للنساء.وإحداث ا ري يف التغيري اجلاري على الصعيد االجتماعي والسياسي والتشريعي، وسلا بغرض حتقيق االحتياجا
 

 واألدلة النتيجة
اا من املتوق  أن تســهم نذه املنجزات املســتهدفة املقررة يف بلوف النتيجة، وني زايدة قدرة ومرونة األجهزة النســائية الوطنية وزايدة اخنر  

 املتعلقة ابملرأة والس م واألمن.الدول العربية يف وض  اطط العمل الوطنية الشاملة ألصوات النساء واملتجاوبة م  اخلطة 
وســــــــتشــــــــمل األدلة اليت تثبت نذه النتيجة، إسا ما حتققت، اعتماد دولتني خلطيت عمل وطنيتني  ــــــــاملتني لتنفيذ اخلطة املتعلقة ابملرأة  

 من على النحو املبني يف الشكل.والس م واألمن، تقومان على املشاركة والول اجلمي  وتدجمان جوانب من اخلطة املتعلقة ابملرأة والس م واأل
 حنو إجناز اهلدف بشكل مجاعي. 2020وسوف تُثبت النتيجة، إسا ما حتققت، التقدم احملرز يف عام  
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اعتماد اطيت عمل  ــــــــــاملتني تقومان على      
مل تُعتمد أية اطط عمل  ـــــــاملة تقوم على   املشاركة والول اجلمي 

مل تُعتمد أية اطط عمل  ـــــــاملة تقوم على  املشاركة والول اجلمي 
 املشاركة والول اجلمي 

 

 
وتشـــــــمل القرارات التالية الصـــــــادرة عن اجلمعية العامة واصلس االقتصـــــــادي واالجتماعي الوالايت الرئيســـــــية املنوطة ابلربانمج  22-99 

بش ن اتفاقية القضاء على  66/131اعياة السياسية، و بش ن املرأة واملشاركة يف  66/130الفرعي: قرارات اجلمعية العامة 
بشــــــ ن دعم منظومة األمم املتحدة للجهود اليت تبذهلا اعكومات يف ســــــبيل  66/285مجي  أ ــــــكال التمييز ضــــــد املرأة، و 

بش ن تكثيف اجلهود للقضاء على مجي  أ كال العنف ضد  67/144تعزيز وتوطيد الدُيقراطيات اجلديدة أو املستعادة، و 
بشـــــــــــــــ ن متابعة املؤمتر العاملي الراب  املعل ابملرأة والتنفيذ التام إلع ن ومنهاع عمل بيجني ونتائج الدورة  67/148املرأة، و 

ة األمم بشـــــــ ن دور منظوم 2011/5االســـــــتثنائية الثالثة والعشـــــــرين للجمعية العامةيف وقرارا اصلس االقتصـــــــادي واالجتماعي 
 2013/17املتحدة يف تنفيذ األنداف وااللتزامات املتفق عليها دوليا يف ما يتعلق ابملســـــــاواة بني اجلنســـــــني ومتكني املرأة، و 

بشـــ ن حالة املرأة الفلســـطينية واملســـاعدة املقدمة إليها. وســـيواصـــل الربانمج الفرعي االســـرت ـــاد جبمي  الوالايت املســـندة إليه، 
 واليت توفر اإلطار التشريعي ملنجزاته املستهدفة.

https://undocs.org/ar/A/RES/66/130
https://undocs.org/ar/A/RES/66/130
https://undocs.org/ar/A/RES/66/131
https://undocs.org/ar/A/RES/66/131
https://undocs.org/ar/A/RES/66/285
https://undocs.org/ar/A/RES/66/285
https://undocs.org/ar/A/RES/67/144
https://undocs.org/ar/A/RES/67/144
https://undocs.org/ar/A/RES/67/148
https://undocs.org/ar/A/RES/67/148
https://undocs.org/ar/E/RES/2013/17
https://undocs.org/ar/E/RES/2013/17
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 2020-2018املنجزات املستهدفة للفرتة  - ٥ 
اليت أســـــــــــــهمت يف حتقيق اهلدف املذكور  2020-2018هدفة للفرتة قائمة جبمي  املنجزات املســـــــــــــت 6-22يعرض اجلدول  22-100 

 أع ه واليت يُتوقس  أن تسهم فيه، وني مصنفة حسب الفية والفية الفرعية.
 

 6-22اجلدول   
 ، مصنفة حسب الفئة والفئة الفرعية2020-2018: املنجزات املستهدفة للفرتة ٦لربانمج الفرعي ا  

 
ـــعــــــــام  املـــقـــررة ل

2018 
لعـــــــام الفعليـــــــة 
2018 

ـــعــــــــام  املـــقـــررة ل
2019 

املـــقـــررة لـــعــــــــام 
2020 

     املنجزات املستهدفة املعدودة     

     تيسري عمل اهليئات احلكومية الدولية وهيئات اخلرباء -ألف 

   1 1 واثئق اهلييات التداولية  عدد الواثئقم 

اخلدمات الفنية املقدمة ل جتماعات  عدد االجتماعات اليت يدوم  
 34 14 36 22 منها   ث ساعاتم كل

     توليد املعارف ونقلها -ابء 

 2    مشاري  التعاون امليداين والتقل  عدد املشاري م 

  5   املنشورات  عدد املنشوراتم 

 4 5 3 3 املواد التقنية  عدد املوادم 

     املنجزات املستهدفة غري املعدودة

     جمال االتصالاملنجزات املستهدفة يف  -دال 

     برامج التوعية واملناسبات اخلاصة واملواد اإلع مية 
     الع قات اخلارجية والع قات م  وسائط اإلع م 

  
 أهم الفروق النسبية يف املنجزات املستهدفة - ٦ 

 2018الفروق بني األرقام الفعلية واملقررة يف عام   
الفنية املقدمة ل جتماعات إىل اخلدمات اإلضـــــــافية املقدمة للمناســـــــبات اجلانبية واالجتماعات  يعزى الفرق يف بند اخلدمات 22-101 

الدويل السنوي جلامعة الدول العربية بش ن املساواة  -املعقودة على نامش اجتماعات جلنة وض  املرأة، واالجتماد اعكومي 
رأة العربية بشـــ ن املســـاواة بني اجلنســـني، نتيجة لزايدة الطلب الدويل الســـنوي ملنظمة امل -بني اجلنســـني، واالجتماد اعكومي 

 على الواثئق من جانب الدول األعضاء.
 

 2019و  2020الفروق بني األرقام املقررة لعامي   
بســـــــــبب  2020يعزى الفرق يف بند اخلدمات الفنية املقدمة ل جتماعات أســـــــــاســـــــــا إىل زايدة يف عدد االجتماعات يف عام  22-102 

 قاد دورات اللجان اعكومية الدولية مرة كل سنتني.انع
، مقارنًة بعدم وجود 2020يعزى الفرق يف بند مشـــــــــــــــاري  التعاون امليدانية والتقنية إىل إداال مشـــــــــــــــروعني جديدين يف عام  22-103 

 ، وسلا بسبب اكيد املوارد املخصصة للمشروعني.2019مشاري  مقررة يف عام 
  ند املنشورات أساسا إىل الفاصل الزمل بني إنتاع املنشورات/املواد التقنية ونشرنا.يعزى الفرق يف ب 22-104 



 التنمية االقتصادية واالجتماعية يف غريب آسيا 22الباب 

 

42/75 19-03528 

 

 

 
  

 7الربانمج الفرعي   
 ختفيف آاثر النزاعات والتنمية  

 
 اهلدف - 1 
بعد النزاد يف اهلدف الذي يســـــــهم نذا الربانمج الفرعي يف حتقيقه نو تعزيز قدرات الدول األعضـــــــاء يف حاالت النزاد أو ما  22-105 

 جمال من  النزاعات من أجل إجياد جمتم  أكثر عدالة وإنصافا والوال للجمي  ترمي إىل حتقيق التنمية املستدامة.
 

 املواءمة مع أهداف التنمية املستدامة - 2 
ســــــــاواة داال البلدان من أنداف التنمية املســــــــتدامة، املتمثل يف اعد من أوجه انعدام امل 10يتســــــــق نذا اهلدف م  اهلدف  22-106 

وفيما بينها. وســـــيســـــاعد التقدم احملرز يف بلوف نذا اهلدف على متكني وتعزيز اإلدماع االجتماعي واالقتصـــــادي والســـــياســـــي 
 للجمي  وضمان تكافؤ الفر  وافا أوجه انعدام املساواة يف النتائج.

مة، املتمثل يف التشـــــجي  على إقامة جمتمعات مســـــاملة من أنداف التنمية املســـــتدا 16ويتســـــق نذا اهلدف أيضـــــا م  اهلدف  22-107 
يُهمَّش فيها أحد من أجل حتقيق التنمية املســــــتدامة، وإلحة إمكانية وصــــــول اجلمي  إىل العدالة، وبناء مؤســــــســــــات فعالة  ال

د بدرجة وااضــــعة للمســــاءلة و ــــاملة للجمي  على مجي  املســــتوايت. وســــيســــاعد التقدم احملرز يف بلوف نذا اهلدف على اع
كبرية من مجي  أ كال العنف وما يتصل به من معدالت الوفيات يف كل مكانيف وإنشاء مؤسسات فعالة و فافة وااضعة 
للمســـاءلة على مجي  املســـتوايتيف وتعزيز املؤســـســـات الوطنية املختصـــة، بوســـائل تشـــمل التعاون الدويل، من أجل بناء القدرة 

 سات غري التمييزية لتحقيق التنمية املستدامة وإنفاسنا.على من  العنفيف وتعزيز القوانني والسيا
من أنداف التنمية املســـتدامة، املتمثل يف تعزيز وســـائل التنفيذ  17وع وة على سلا، يتســـق نذا اهلدف كذلا م  اهلدف  22-108 

ف على تعزيز الدعم الدويل وتنشــــيط الشــــراكة العاملية من أجل التنمية املســــتدامة. وســــيســــاعد التقدم احملرز يف بلوف نذا اهلد
لتنفيــذ بنــاء القــدرات يف البلــدان النــاميــة تنفيــذاً فعــااًل وحمــدد األنــداف من أجــل دعم اخلطط الوطنيــة الراميــة إىل تنفيــذ مجي  

 أنداف التنمية املستدامة، بوسائل تشمل التعاون بني الشمال واجلنومل ويف ما بني بلدان اجلنومل والتعاون الث  ي.
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 2018أضواء على إحدى النتائج احملققة يف عام  - ٣ 
 

 
 آاثر النزاع اليت تنتقل من جيل إىل جيل على التنمية البشرية يف املنطقة العربية

يتمثل أحد اآلاثر األطول أج  للنزاد، رغم عدم إاضاعها  
لتقييم كاف، يف الضرر الذي يلحقه ابجليل الشامل واإلا ل الذي 
حيدِّ ه يف عملية التنمية. وهلذا اإلا ل ا ري  ـــــــــــــــديد على البلدان 
العربية، اصــــــوصــــــاً يف ضــــــوء غلبة الشــــــبامل على الســــــكان العرمل، 

عــامــاً عن  لــا  15مــارنم عن حيــا ُيثــل األطفــال الــذين تقــل أع
الســــــــكان. ومن األ ية مبكان أن يتمكن الشــــــــبامل، من أجل إعادة 
بناء بلدا م، من االضـــط د بدور أبرز يف عمليات االنتقال الوطنية 
حنو الســــــ م والتعايف. ونذا التمكني تعيقه بشــــــكل كبري الصــــــدمات 

واخلدمات  النامجة عن اعرمل، مثل عدم القدرة على االنتفاد ابلتعليم
الصــــــــحية واملشــــــــاركة االجتماعية، ونو االنتفاد الذي من  ــــــــ نه أن 
يتيح هلم اكتســـــــــامل املهارات ال زمة ل ضـــــــــط د مبثل سلا الدور. 

بة الشا ومن أجل الفهم األفضل هلذه الظانرة وتقييم ا رينا والتوصية بسياسات ع جية، بدأ الربانمج الفرعي يف حتليل أ ر النزاد على األجيال
 يف البلدان اليت متر حبالة نزاد.

، حلل الربانمج الفرعي البياانت على املســتوى اجلزئي لتو يق ااثر التعرسض للنزاد على األ ــخا  يف مراحل الرضــاعة 2018ويف عام  
ساواة اليت  دد الطاقة الكامنة والطفولة املبكرة والطفولة واالنتقال إىل مرحلة البلوف، وأوصى ابعتماد سياسات حتول دون ترسي  أوجه عدم امل

واليد لألجيال املقبلة يف عدة دول عربية. وتبني النتائج األولية للتحليل، يف مجلة أمور، أن انتشـــــــــار اهلزال ونقو الوزن يف صـــــــــفوف األطفال امل
يف املائة من األطفال الذين  90. ويف حني أن أكثر من 2014و  2007 ـــــهرا قد تضـــــاعف يف ليبيا ا ل الفرتة بني عامي  59حديثاً إىل 

، 2013، فقد بدأ نذا الرقم يتناقو بشــــكل كبري حبلول عام 2006نم يف ســــن املدرســــة االبتدائية كانوا ملتحقني ابملدار  يف اليمن يف عام 
مقرتنة بتصـــــاعد حدة م  وجود اجتانات مثرية للقلق بشـــــ ن الفتيات بصـــــورة ااصـــــة. ومن املمكن جداً أن تكون نذه االجتانات املثرية للقلق 

. وابســـــــتخدام النهج نفســـــــه، ينخرا الربانمج الفرعي يف نود غري مســـــــبوق من التحليل أل ر االحت ل اإلســـــــرائيلي على 2011النزاد منذ عام 
م ابســـــتخدام   ث موجات من اســـــتقصـــــاءات األســـــر املعيشـــــية 2013-2018األســـــر املعيشـــــية الفلســـــطينية على مدى فرتة مخس ســـــنوات  

 االقتصادية. -عية االجتما
موظف مدين من العراق وليبيا واليمن وكذلا من دولة فلســـطني يف  400وإلجراء نذه التحلي ت، أ ـــرا الربانمج الفرعي أكثر من  

 دعم املؤسسات العامة يف التخفيف من أ ر النزاد على التنمية البشرية. 
 

 واألدلة النتيجة
يجة املتمثلة يف زايدة وعي والتزام البلدان العربية مبعاجلة اآلاثر الســـــــــــلبية الطويلة األجل أســـــــــــهمت املنجزات املســـــــــــتهدفة يف حتقيق النت 

 للنزاعات على التنمية البشرية وابلتايل على األجيال املقبلة يف اسرتاتيجيا ا الوطنية ل نعاش. 
ســـــــكوا أ ناء االجتماد اخلامس للجنة التنفيذية وتشـــــــمل األدلة اليت تثبت نذه النتيجة التوصـــــــيات املقدسمة من الدول األعضـــــــاء يف اإل 

ى التنمية، الداعية إىل دعم الدول األعضاء الراغبة يف تنمية قدرا ا املؤسسية يف جمال التخفيف من ااثر النزاعات وعدم االستقرار وتداعيا ا عل
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قدرات البشـــــــرية والكفاءات الوظيفية اليت ُيكن أن مبا يف سلا من ا ل برامج التعمري، وصـــــــياغة الســـــــياســـــــات، ووضـــــــ  األولوايت، وتقييم ال
 .2030تساعد على مواجهة التحدايت اليت تثرينا الظروف الراننة يف املنطقة العربية وعلى تنفيذ اطة عام 

 حنو بلوف نذا اهلدف بشكل مجاعي. 2018وتُثبت النتيجة اليت حتققت التقدم احملرز يف عام  
 

 
واملتمثلة يف استجاابت أكثر فعالية من جانب الدول األعضاء من أجل التصدي  2018حتققت إحدى النتائج املقررة لعام  22-109 

 لألســـبامل اجلذرية ولت  ري النزاد وختفيف ااثره غري املبا ـــرة، على النحو املشـــار إليه يف امليزانية الربانجمية املقرتحة لفرتة الســـنتني
الزايدة يف عدد الدول األعضــــاء  من ا نتني إىل أرب م الســــاعية لتلقي، واملتلقية، ملســــاعدة  ، كما يتضــــح من2018-2019

تقنية متعلقة ابالســـــتجابة الفعالة لت  ري النزاعات واألزمات، والتصـــــدي ألســـــباما اجلذرية وختفيف ااثرنا غري املبا ـــــرة. وعلى 
دي للتحدايت اإلمنائية، مبا يف سلا إعادة انيل املؤســـســـات ســـبيل املثال، طلبت ليبيا واليمن عقد منتدى تقل وطل للتصـــ

العامة. وطلبت الســـــــلطة الفلســـــــطينية بناء القدرات املؤســـــــســـــــية لتعزيز تقدمي اخلدمات، وطلب العراق مشـــــــروعا رائدا لتعايف 
حدايت العابرة للحدود املناطق احملررة من تنظيم الدولة اإلســـــ مية يف العراق والشـــــام ووضـــــ  اســـــرتاتيجية مشـــــاركة إقليمية للت

 املتصلة ابلنزاد.
 

 2020أضواء على إحدى النتائج املقررة لعام  - ٤ 
 

 
 تقوية املؤسسات من أجل منع النزاعات والتعايف منها

يتفاقم الت  ري الطويل األجل للنزاد على التنمية بفعل ضعف القدرات املؤسسية. وبغرض تعزيز قدرات املؤسسات يف الدول األعضاء  
، ال ســـــــــــــــيما م  العراق وليبيا واليمن، وطرج أداة لتعزيز القطاد العام دعما 2018املت  رة ابلنزاد، أجرى الربانمج الفرعي مشـــــــــــــــاورات يف عام 

 حتسني النتائج اإلمنائية، واعيلولة دون السقوا جمددا يف دوامة النزاد. للتعايف، و 

وترتَّب على األداة اجلديدة إعداد مناسع مصــــــــــممة حســــــــــب الطلب لبناء القدرات الوطنية اســــــــــتنادا إىل منهجية تقييم متميزة تفيد يف  
موظفا مدنيا من كبار املوظفني يف  24الصـــــعيد الوطل. وابلتشـــــاور م  حتديد الثغرات املؤســـــســـــية الرئيســـــية يف األولوايت اإلمنائية املختارة على 

وزارات ونياكل للحكم احمللي، جرى تكييف منهجية التقييم مبا ي ئم أولواي م الوطنية.  4موظفا مدنيا عراقيا من  26وزارة و  16اليمن من 
طيط االســرتاتيجي والتنســيق، وني اصاالت اليت اعُتربت ابلغة األ ية ملرحلة وفيما يتعلق ابليمن، ركز التقييم على وضــ  امليزانية املؤســســية والتخ

حدايت التعايف. وفيما يتعلق ابلعراق، ركزت حلقة العمل على تقييم قدرة املؤســســات احمللية يف جمال تنفيذ الربامج وعلى التنســيق ل ســتجابة لت
 طق احملررة من تنظيم الدولة اإلس مية يف العراق والشام.إعادة البناء وإدماع األ خا  املشردين دااليا يف املنا

 
 واالستجابة التحدي
متثَّل التحدي يف أن تركيز التقييمات بينما ينصـــــــبس على حتديد الثغرات يف الفعالية املؤســـــــســـــــية، ف ن عة حاجة معرتف ما إىل وضــــــ   

 اسرتاتيجيات وسياسات وبرامج ملعاجلة نذه الثغرات.
، البياانت النامجة عن نتائج تقييم الثغرات اليت قدمتها  تلف الوزارات 2020واســـــــــــــــتجابًة لذلا، ســـــــــــــــيحلل الربانمج الفرعي، لعام  

ونييات اعكم احمللي، وسُيحدسِّد سبل تعزيز الفعالية املؤسسية عن طريق وض  توصيات سياساتية وبرانجمية. وستشمل نذه التوصيات إصدار 
تقييم الثغرات املؤســــســــية ووضــــعها لربامج بناء القدرات املخصــــصــــة ملعاجلة الثغرات املؤســــســــية. وســــيرتتب على جزء من نذا  اإلســــكوا لتقارير

اض الربانمج تدريب املدربني الوطنيني الذين سيجرون تقييمات أارى للثغرات بش ن الغاايت واملؤسسات اإلمنائية سات األولوية. وسيتم استعر 
 املؤسسية م  الوزارات الوطنية املعنية قبل بدء تنفيذ تدريب املدربني الوطنيني. تقارير تقييم الثغرات
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 واألدلة النتيجة
 من املتوق  أن تسهم املنجزات املقررة يف بلوف النتيجة، وني تعزيز الفعالية املؤسسية يف جمايل التعايف ومن  النزاعات. 
قت، اســتخدام منهجية تقييم الثغرات من قِّبل ما ال يقل عن   ث دول إضــافية وســتشــمل األدلة اليت تُثبت نذه النتيجة، إسا ما حتق 

 من الدول األعضاء اليت تطلب الدعم يف تنفيذ املنهجية.
 حنو إجناز اهلدف بشكل مجاعي. 2020وسوف تُثبت النتيجة، إسا ما حتققت، التقدم احملرز يف عام  

 
 مقاييس األداء

2018 2019 2020 
املنهجية يف دولة إضــــــافية واحدة اســــــتخدام      

اســــتخدام منهجية تقييم الثغرات املؤســــســــية   على األقل من الدول األعضاء
يف دولتني من الــــدول األعضــــــــــــــــــاء  العراق 

 واليمنم
مناقشة منهجية تقييم الثغرات املؤسسية م  

 الدول األعضاء

 
 

م بشــ ن دعم الشــعب الفلســطيل. 30- د 330: قرار اإلســكوا 2018يف عام وأســندت الوالية اجلديدة التالية للربانمج الفرعي  22-110 
 وسيواصل الربانمج الفرعي االسرت اد جبمي  الوالايت املسندة إليه، واليت توفر اإلطار التشريعي ملنجزاته املستهدفة.

 
 2020-2018املنجزات املستهدفة للفرتة  - ٥ 
اليت أســـــــــــــهمت يف حتقيق اهلدف املذكور  2020-2018املنجزات املســـــــــــــتهدفة للفرتة قائمة جبمي   7-22يعرض اجلدول  22-111 

 أع ه واليت يُتوقس  أن تسهم فيه، وني مصنفة حسب الفية والفية الفرعية.
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 7-22اجلدول   
 ، مصنفة حسب الفئة والفئة الفرعية2020-2018: املنجزات املستهدفة للفرتة 7الربانمج الفرعي   

 
ـــعــــــــام املـــقـــررة  ل
2018 

الفعليـــــــة لعـــــــام 
2018 

ـــعــــــــام  املـــقـــررة ل
2019 

املـــقـــررة لـــعــــــــام 
2020 

     املنجزات املستهدفة املعدودة     

     تيسري عمل اهليئات احلكومية الدولية وهيئات اخلرباء -ألف 

 3 1 3 3 واثئق اهلييات التداولية  عدد الواثئقم 

االجتماعات اليت يدوم اخلدمات الفنية املقدمة ل جتماعات  عدد  
 20 24 16 24 كل منها   ث ساعاتم

     توليد املعارف ونقلها -ابء 

 1 1 1 1 مشاري  التعاون امليداين والتقل  عدد املشاري م 

 2 3  1 املنشورات  عدد املنشوراتم 

 7 6 4 8 املواد التقنية  عدد املوادم 

     املنجزات املستهدفة غري املعدودة

     املنجزات املستهدفة يف جمال االتصال - دال

     برامج التوعية واملناسبات اخلاصة واملواد اإلع مية 
  

 أهم الفروق النسبية يف املنجزات املستهدفة - ٦ 
 

 2018الفروق بني األرقام الفعلية واملقررة يف عام   
ل جتماعات أســـــــــاســـــــــا إىل اخنفاض يف عدد اخلدمات املقدمة الجتماعات أفرقة يعزى الفرق يف بند اخلدمات الفنية املقدمة  22-112 

 اخلرباء بسبب انعقاد دورات اللجان اعكومية الدولية مرة كل سنتني.
 ويعزى الفرق يف بند املنشورات أساسا إىل الفاصل الزمل بني إنتاع املنشورات/املواد التقنية ونشرنا. 22-113 

 
 2019و  2020املقررة لعامي  الفروق بني األرقام  

، بســـــــبب انعقاد دورات اللجان 2020يعزى الفرق يف بند الواثئق التداولية أســـــــاســـــــا إىل إصـــــــدار تقريرين إضـــــــافيني يف عام  22-114 
 اعكومية الدولية مرة كل سنتني.

ت املقدمة الجتماعات أفرقة اخلرباء يعزى الفرق يف بند اخلدمات الفنية املقدمة ل جتماعات إىل اخنفاض يف عدد اخلدما 22-115 
 بسبب انعقاد دورات اللجان اعكومية الدولية مرة كل سنتني.
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 2020 ماالحتياجات املقرتحة من املوارد املتصلة ابلوظائف واملوارد غري املتصلة ابلوظائف لعا - ابء 
اثنيا -22امليزانية العادية واملوارد اخلارجة عن امليزانية، يف الشكل ، الذي يشمل 2020يرد جممود االحتياجات من املوارد لعام  22-116 

 .8-22واجلدول 
 

 اثنيا-22الشكل 
 ابألرقام 2020عام 

 املوارد اخلارجة عن امليزانية   امليزانية الكاملة ملركز التجارة الدولية

 

 جممود االحتياجات من املوارد مليون دوالر 7.٣٦
 املوارد املتصلة ابلوظائف مليون دوالر ٥.٣0 
املوارد غري املتصلة  مليون دوالر 2.٦ 

 ابلوظائف

 
 

 جممود االحتياجات من املوارد مليون دوالر 2.٤
 املوارد املتصلة ابلوظائف مليون دوالر ٥.1 
املوارد غري املتصلة  مليون دوالر 2.7 

 ابلوظائف

 من جممود املوارد املائةيف  10.2   من جممود املوارد يف املائة 89.8 

 2019: مقارنة بعام مليون دوالر ٥.٦   2019: اخنفاض مقارنة بعام مليون دوالر ٤.0 

 وظيفة 2٥٥ 
 الفية الفنية والفيات العليا  122 
 فية اخلدمات العامة والفيات املتصلة ما 1٣٣ 

 وظيفة 11  
 الفية الفنية والفيات العليا ٤ 
 فية اخلدمات العامة والفيات املتصلة ما 7 

 
 : التقديرات قبل إعادة تقدير التكاليف.م حظة
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 8-22اجلدول 
 حملة عامة عن املوارد املالية واملوارد املتصلة ابلوظائف حسب العنصر والربانمج الفرعي ومصدر التمويل

  آبالف دوالرات الوالايت املتحدة/عدد الوظائفم
 اصمود  املوارد اخلارجة عن امليزانية  العاديةامليزانية  

 
اعــــــتــــــمــــــــادات 

 2019عام 

الــــتــــقــــــــديــــرات 
 2020لعــــام 

 قبــــــل إعــــــادة 
ـــــــــــــقـــــــــــــديـــــــــــــر  ت
  الفرق  التكاليفم 

التقــــــــديرات 
لــــــــــــــــــعــــــــــــــــــام 

2019 

التقــــــــديرات 
لــــــــــــــــــعــــــــــــــــــام 

  الفرق  2020
الـــتـــقــــــــديـــرات 

 2019لعام 
الــــــتــــــقــــــــديـــــرات 

 الفرق    2020لعام 
          املوارد املالية          

  (5,3) 89,9 95,2 - - -  (5,3) 89,9  95,2 أجهزة تقرير السياسات 

 52,3 744,8 2 692,5 2 - - - 52,3 744,8 2 692,5 2 التوجيه التنفيذي واإلدارة 

          برانمج العمل 

اإلدارة املتكــاملــة للموارد  - 1
الطبيعية ألغراض التنمية 

 (884,4 2) 175,6 5 060,0 8 (855,9 2) 469,0 1 324,9 4 (28,5) 706,6 3 735,1 3 املستدامة

 (33,4) 629,2 3 662,6 3 - - - (33,4) 629,2 3 662,6 3 التنمية االجتماعية - 2

الـــتـــنـــمـــيــــــــة والـــتـــكــــــــامــــــــل  - 3
 (520,8 1) 601,1 5 121,9 7  (500,8 1) 274,1 1 774,9 2 (20,0) 327,0 4 347,0 4 االقتصاداين

التكنولوجيــــــــا تســـــــــــــــخري  - 4
ـــــــمـــــــيــــــــة  ـــــــن ـــــــت ألغـــــــراض ال

  (19,0) 574,6 1 593,6 1 - - -  (19,0) 574,6 1 593,6 1 والتكامل اإلقليمي

اســـــتخدام اإلحصـــــاءات  - 5
لوضــ  ســياســات تســتند 

 (101,7) 475,2 2 576,9 2  (92,7) -  92,7 (9,0) 475,2 2 484,2 2 إىل األدلة

 (122,1) 616,5 1 738,6 1  (112,2) -  112,2 (9,9) 616,5 1 626,4 1 النهوض ابملرأة - 6

ختفيف حدة الصـــراعات  - 7
 (112,8 1) 593,6 2 706,4 3  (102,1 1)  442,8 544,9 1 (10,7) 150,8 2 161,5 2 والتنمية

اجملموع الفرعي، برانمج  
 (79٤,2 ٥) ٦٦٥,8 22 ٤٦0,0 28 (٦٦٣,7 ٥) 18٥,9 ٣ 8٤9,٦ 8 (1٣0,٥) ٤79,9 19  ٦10,٤ 19 العمل

 (343,2) 430,9 15 774,1 15 - 056,4 1 056,4 1 (343,2) 374,5 14 717,7 14 دعم الربامج

 (090,٤ ٦) 9٣1,٤ ٤0 021,8 ٤7 (٦٦٣,7 ٥) 2٤2,٣ ٤ 90٦,0 9  (٤2٦,7)  ٦89,1 ٣٦  11٥,8 ٣7 اجملموع 

          املوارد املتصلة ابلوظائف
 1 19 18 - - - 1 19 18 التوجيه التنفيذي واإلدارة

          برانمج العمل 

اإلدارة املتكــاملــة للموارد  - 1
الطبيعية ألغراض التنمية 

 (2) 27 29 (2) 3 5 - 24 24 املستدامة

 - 24 24 - - - - 24 24 التنمية االجتماعية - 2
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 اصمود  املوارد اخلارجة عن امليزانية  العاديةامليزانية  

 
اعــــــتــــــمــــــــادات 

 2019عام 

الــــتــــقــــــــديــــرات 
 2020لعــــام 

 قبــــــل إعــــــادة 
ـــــــــــــقـــــــــــــديـــــــــــــر  ت
  الفرق  التكاليفم 

التقــــــــديرات 
لــــــــــــــــــعــــــــــــــــــام 

2019 

التقــــــــديرات 
لــــــــــــــــــعــــــــــــــــــام 

  الفرق  2020
الـــتـــقــــــــديـــرات 

 2019لعام 
الــــــتــــــقــــــــديـــــرات 

 الفرق    2020لعام 
الـــتـــنـــمـــيــــــــة والـــتـــكــــــــامــــــــل  - 3          

 - 34 34 - 3 3 - 31 31 االقتصاداين
تســـــــــــــــخري التكنولوجيــــــــا  - 4

ـــــــمـــــــيــــــــة  ـــــــن ـــــــت ألغـــــــراض ال
 - 10 10 - - - - 10 10 والتكامل اإلقليمي

اســـــتخدام اإلحصـــــاءات  - 5
لوضــ  ســياســات تســتند 

 - 18 18 - - - - 18 18 إىل األدلة
 - 11 11 - - - - 11 11 النهوض ابملرأة - 6
ختفيف حــــدة النزاعــــات  - 7

 (1) 20 21 (1) 5 6 - 15 15 وحتقيق التنمية

برانمج اجملموع الفرعي،  
 (٣) 1٤٤ 1٤7 (٣) 11 1٤ - 1٣٣ 1٣٣ العمل

 (1) 103 104 - - - (1) 103 104 دعم الربامج 

 (٣) 2٦٦ 2٦9 (٣) 11 1٤ - 2٥٥ 2٥٥ اجملموع 

  
 حملة عامة عن املوارد املرصودة للميزانية العادية  

 9-22 تفاصيل التغيريات يف املوارد، حسب االقتضاء، يف اجلدولني، مبا يف سلا 2020ترد موارد امليزانية العادية املقرتحة لعام  22-117 
. وتعكس املقرتحات ختفيضات حتققت، يف جزء منها، من ا ل تر يد الدعم ألجهزة تقرير السياساتيف وتر يد 11-22و 

املواد يف إطار دعم االستشارات يف إطار برانمج العمليف وإعادة توزي  العمل وتر يد ومراجعة العقود واخلدمات واللوازم و 
الربامجيف وحتسني إدارة األصول. ويرد مزيد من التفاصيل يف إطار كل عنصر على حدة. ويغطي مستوى املوارد املقرتحة 

 تكاليف تنفيذ الوالايت على حنو كامل وفعال ومتسم ابلكفاءة.
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  9-22اجلدول 
  تطور املوارد املالية حسب العنصر وفئة اإلنفاق الرئيسية

  آبالف دوالرات الوالايت املتحدةم

عـــام لتقـــديرات ال التغيريات   
ـــــــل  2020 ــــب  ق

إعـــــــادة تــقـــــــديــر 
 التكاليفم

إعـــــادة تقـــــدير 
 التكاليف

عــــــام لتقــــــديرات ال
 بـــــــــعـــــــــد  2020

إعـــــــادة تــــــقـــــــديــــــر 
  التكاليفم

نـــفـــقـــــــات عـــــــام 
2018 

اعتمـــادات عـــام 
2019 

التعــدي ت 
 الفنية

الـــــــــــــــــــوالايت 
ـــــــــدة/  اجلـــــــــدي

 املوسعة
تــــــــغــــــــيــــــــريات 

 اصمود أارى 
النســــبة 
 امليوية

           العنصر           
أجـــــــــهـــــــــزة تـــــــــقـــــــــريـــــــــر 

  93,0   3,1   89,9  (5,6) (5,3) (5,3) - - 95,2 87,1 السياسات

التوجيــــــــه التنفيــــــــذي 
  865,2 2   120,4   744,8 2  1,9 52,3 52,3 - -  692,5 2 594,4 2 واإلدارة

  365,1 20   885,2   479,9 19  (0,7) (130,5)  (130,5)  - - 610,4 19  914,5 18  برانمج العمل

  997,7 14   623,2   374,5 14  (2,3) (343,2) (343,2) - - 717,7 14  937,3 13  دعم الربامج

  ٣21,0 ٣8   ٦٣1,9 1   ٦89,1 ٣٦  (1,1) (٤2٦,7) (٤2٦,7) - - 11٥,8 ٣7  ٥٣٣,٣ ٣٥  اجملموع 

           فئة اإلنفاق الرئيسية
املـــــوارد املـــــتصــــــــــــــــــــلــــــــة 

  958,3 31  433,7 1   524,6 30  (0,2) (63,0)  (63,0)  - - 587,6 30  899,4 29  ابلوظائف

املوارد غري املتصـــــــــــــــلــة 
  362,7 6  198,2   164,5 6  (5,6) (363,7)  (363,7)  - - 528,2 6  633,9 5  ابلوظائف

  ٣21,0 ٣8  ٦٣1,9 1   ٦89,1 ٣٦  (1,1)  (٤2٦,7)  (٤2٦,7) - -  11٥,8 ٣7  ٥٣٣,٣ ٣٥  اجملموع 

  
 10-22اجلدول 

 تطور املوارد املتصلة ابلوظائف الثابتة حسب الفئة 
 

 2019 لعام املعتمداملبلغ 
 التغيريات

 أارى تغيريات اجلديدة/املوسعة الوالايت الفنية التعدي ت  الفرق 2020 عامل تقديراتال

             العليا والفئات الفنية الفئة             
  -   1   -  -   -   1  د أ و 

  -   -   -  -  -   -  أ د م 

  -   2   -  -  -   2  2-مد 

  -   8   -  -  -   8  1-مد 

  -   25   -  -  -   25  5-ف 

43  4-ف     -  -  -   43    -  

03  3-ف     -  -  -   03    -  

  -   18   -  -  -   18  1-ف/2-ف 

181 الفرعي اجملموع    -  -  -  181   -  
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 2019 لعام املعتمداملبلغ 

 التغيريات
 أارى تغيريات اجلديدة/املوسعة الوالايت الفنية التعدي ت  الفرق 2020 عامل تقديراتال

             العامة اخلدمات             

  -  1  -  -  -  1  اخلدمة امليدانية 

  -  4  -  -  -  4 املوظفون الوطنيون 

812 الرتبة احمللية    -  -  -  812   -  

٣1٣  -  -  -  1٣٤ الفرعي اجملموع    -  

12٥ اجملموع     -  -  -  12٥  - -  

 
 يرد توزي  التغيريات يف الوظائف حسب العنصر والربانمج الفرعي والرتبة يف املرفق الثاين. :م حظة 

 أ د م، أمني عام مساعديف و أ د، وكيل أمني عام. :املختصرات
 

 11-22اجلدول 
 تطور املوارد املتصلة ابلوظائف املؤقتة حسب الفئة

 
 2019 لعام املعتمدة املوارد

 التغيريات
 أارى تغيريات اجلديدة/املوسعة الوالايت الفنية التعدي ت  الفرق 2020 عام تقديرات

       العليا والفئات الفنية الفئة             
 - 1 – – - 1 4-ف 
 - 2 – - - 2 3-ف 
 - ٣ - - - ٣ الفرعي اجملموع 

       العامة اخلدمات

 - 1 - - - 1 ة احملليةالرتب 
 - 1 - - - 1 الفرعي اجملموع 

   - ٤ - - - ٤ اجملموع 
 أجهزة تقرير السياسات  

تغطي املوارد املقرتحة يف إطار نذا العنصـــــــــــــــر االحتياجات املتعلقة ابألجهزة اعكومية الدولية الدائمة والعمليات اعكومية  22-118 
مبســـؤولية توفري اخلدمات هلا، واليت يُرى أ ا تتطلب اعتمادات ااصـــة. ويتفق الدولية، اليت تضـــطل  أجهزة تقرير الســـياســـات 

ختصـــــــــــــــيو اعتمادات للهييات اعكومية الدولية والعمليات اعكومية الدولية م  النظام الداالي ل ســـــــــــــــكوا الذي اعُتمد 
 م 12- د 133م، والـــــذي يتضـــــــــــــــمن تعـــــدي ت اعتمـــــد ـــــا اللجنـــــة يف قرارا ـــــا E/ESCWA/9الـــــدورة األوىل للجنـــــة   يف
 م.17- د 196م و 16- د 178م و 14- د 159م و 14- د 158م و 13- د 153و 

وترف  اإلسكوا تقاريرنا إىل اصلس االقتصادي واالجتماعي، وتقدم دورا ا التوجيه العام لعمل أمانتها. وتُعقد الدورة كل  22-119 
م، ف ن دورة 21- د 230ني، ملدة أربعة أايم عادة ويف مقر اإلسكوا. وحسب التكليف الصادر مبوجب قرار اإلسكوا سنت

، 2020اللجنة التحضريية تشكل جزءا ال يتجزأ من دورات اإلسكوا. وسُتعقد الدورة اعادية والث  ون للجنة يف عام 
مني، للنظر يف البنود الربانجمية من جدول األعمال، يليه جزء  صو وستتضمن جزءا  صصا لكبار املسؤولني، يعقد ملدة يو 

 للجلسات العامة الوزارية، يعقد ملدة يومني أيضا.

https://undocs.org/ar/E/ESCWA/9
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وجتتم  اللجنة التنفيذية مرة واحدة يف السنوات اليت تعقد فيها الدورات ومرتني يف السنوات األارى ل ضط د مبسؤوليات  22-120 
ية. وتوجه األمانةف بش ن املسائل الربانجمية، مبا يف سلا برانمج العمل املقرتج، وتنفيذ برانمج العمل، اإلسكوا بني الدورات الوزار 

وتعبية املوارد، ومتابعة قرارات اإلسكوا، وحتديد املسائل االقتصادية واالجتماعية اإلقليمية النا ية لكي تنظر فيها اللجنة. 
 .2020يف عام وستعقد اللجنة التنفيذية اجتماعها الثامن 

وتضم اإلسكوا عاين جلان حكومية دولية فرعية متخصصة، جتتم  ملدة يومني بني دورات اللجنة. وجتتم  مجي  اللجان مرة  22-121 
، ستعقد جلنتان حكوميتان دوليتان 2020كل سنتني، ابستثناء جلنة النقل واللوجستيات، اليت جتتم  سنواي. ويف عام 

 متخصصتان فقط:
م وأقرنا اصلس االقتصادي واالجتماعي يف 16- د 179للجنة اإلحصائية، املنش ة عم  بقرار اإلسكوا ا  أم  

 ، وستعقد دور ا الرابعة عشرةيف 1993/2 قراره
 1997/11م وأقرنا اصلس يف قراره 19- د 213جلنة النقل واللوجستيات، املنش ة عم  بقرار اإلسكوا   ملم  

 م بش ن تواتر دورات اللجنةم، وستعقد دور ا اعادية والعشرين. 21- د 229وا أيضا قرار اإلسك  انظر
وجتتم  اللجنة االستشارية التابعة ل سكوا مرتني سنواي وتدوم كل من الدورتني يوما واحدا. وني تت لف من رؤساء البعثات  22-122 

لبلد املضيف. وتؤدي دورا استشاراي وتعمل بوصفها وسيلة الدبلوماسية يف البلد املضيف ل سكوا ومن  ثل رفي  املستوى من ا
اتصال رئيسية بني الدول األعضاء وأمانة اإلسكوا، وفيما بني الدول األعضاء نفسها بش ن املواضيـ  اهلامة اليت تتطلب 

 االنتمام أ ناء فرتة ما بني دورات اللجنة اليت تعقد كل سنتني.
رابعا ملخصا لألجهزة اعكومية الدولية الدائمة والوالايت -22اثلثا و -22والشك ن  13-22و  12-22ويقدم اجلدوالن  22-123 

 سات الصلة واالحتياجات املقرتحة من املوارد املالية.
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 12-22اجلدول 

 أجهزة تقرير السياسات

  العضوية   
 االحتياجات من املوارد

  آبالف دوالرات الوالايت املتحدة

 اخلرباء اعكومات البيان الوالية 
عدد 

الدورات يف 
 2020عام 

اعتمادات 
عام 

2019 
التقديرات لعام 

قبل إعادة  2020
 التكاليفتقدير 

قرارات اإلسكوا  دورة اإلسكوا        
م 14- د 158
م 17- د 196 و
 م21- د 230 و

تت لف جلسة اإلسكوا من جزء  صو لكبار املسؤولني وجزء وزاري، وني أعلى نيية ل دارة يف 
اإلسكوا ومسؤولة عن حتديد االجتانات على نطاق واس . وتتاب  اجللسة تنفيذ الربامج وأنشطة 
التعاون التقل وتعال املسائل اإلمنائية البارزة يف املنطقة، مثل متويل التنمية، واطة التنمية املستدامة 

، وتغري املنا ، والشبامل والعمل، والسياسات االجتماعية، وتسخري التكنولوجيا 2030لعام 
 ألغراض التنمية، وما إىل سلا

: الدورة 1 - 18
اعادية 
 والث  ون

52,3 49,4  

 320قرار اإلسكوا  اللجنة التنفيذية
 م 28- د

أنشيت اللجنة التنفيذية لتطوير التفاعل والتشاور بني أعضاء اإلسكوا واألمانة بش ن املسائل 
اإلمنائية اجلونرية. وني تيسر االتصال املبا ر ويف الوقت املناسب م  الدول األعضاء وتقدم 

 واالجتماعي يف ما بني الدورات الوزارية ل سكواالقرارات إىل اصلس االقتصادي 

: الدورة 1 - 18
 الثامنة

27,5 25,9 

 179قرار اإلسكوا  اللجنة اإلحصائية
 م16- د

تتاب  اللجنة اإلحصائية التقدم الوطل للدول األعضاء يف جمال تطوير نظمها اإلحصائية، وتقدم 
حلقات العمل واعلقات الدراسية لتعزيز قدرا ا املشورة التقنية، وتقرتج برامج التدريب، وتنظم 

اإلحصائية. وتساعد أيضا الدول األعضاء يف توحيد اإلحصاءات الوطنية من أجل زايدة إمكانية 
املقارنة على الصعيدين اإلقليمي والدويل وتدعمها يف تنسيق البياانت واملعلومات اإلحصائية م  

 األارى، ال سيما يف الدراسات االستقصائية والتعداداتاللجنة اإلحصائية وم  البلدان األعضاء 

: الدورة 1 - 18
 الرابعة عشرة

7,4 7,0 

  جلنة النقل
 واللوجستيات

 213قرارا اإلسكوا 
  229 م و19- د
 م21- د

تسانم جلنة النقل واللوجستيات يف وض  وصياغة أولوايت برامج العمل واخلطط املتوسطة األجل 
التطورات يف جمال النقل يف الدول األعضاء يف اإلسكوا، وترصد التقدم  يف جمال النقل، وترصد

احملرز يف أنشطة أمانة اإلسكوا يف جمال النقل، وتكفل مشاركة الدول األعضاء يف املؤمترات الدولية 
 واإلقليمية، وتنسق جهود الدول األعضاء فيما يتعلق بتنفيذ القرارات والتوصيات

: الدورة 1 - 18
اعادية 
 والعشرون

7,4 7,0 

 175قرارا اإلسكوا  اللجنة االستشارية 
 208 م و15- د
 م18- د

تت لف اللجنة االستشارية من رؤساء البعثات الدبلوماسية يف البلد املضيف ومن  ثل رفي  املستوى 
من سلا البلد. وتؤدي دورا استشاراي وتيسر االتصاالت بني الدول األعضاء وأمانة اإلسكوا بش ن 

 املسائل اليت تتطلب االنتمام يف فرتة ما بني دورات اللجنة اليت تعقد كل سنتني 

 - - دورلن - 18

 295قرارا اإلسكوا  منوسع اإلسكوا
 285 م و26- د
 م25- د

منوسع اإلسكوا نو حماكاة للدورة الوزارية ل سكوا، وبدأ كمبادرة إل راا املزيد من الشبامل العرمل 
مؤسسا م.  يف عمل اإلسكوا وتشجي  مشاركتهم يف املناقشات املتعلقة ابلسياسات يف بلدا م/

 يعقد م  الشركاء األكادُيينيوعادة ما 

: الدورة 1 - -
 اخلامسة

0,6 0,6 

  89,9 9٥,2      اجملموع  
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دوالر مقارنة  5 300دوالر وتعكس نقصاان صافيا قدره  89 900ما قدره  2020وتبلغ موارد امليزانية العادية املقرتحة لعام  22-124 
. وستغطي نذه املوارد تكاليف تقدمي اخلدمات إىل الدورة الوزارية اعادية والث  ني ل سكوا، 2019ابالعتماد املخصو لعام 
ان اعكومية الدولية الفرعية املتخصصة، واجتماعات اللجنة التنفيذية واللجنة االستشارية، ومنوسع ودور  جلنتني من اللج

 اثلثا. -22والشكل  13-22اإلسكوا. وترد تفاصيل إضافية يف اجلدول 
 

 13-22اجلدول 
 أجهزة تقرير السياسات: تطور املوارد املالية 

  آبالف دوالرات الوالايت املتحدةم

 
 عــــــام نفقــــــات
2018 

 عام اعتمادات
2019 

 التغيريات
 تقـــدير إعـــادة قبـــل اصمود 

 التكاليفم
 الــــتــــعـــــــديــــ ت

 الفنية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوالايت  ال
 اجلديدة/املوسعة

ـــــــريات ـــــــغـــــــي  ت
 اصمود  أارى

 النســــــــــــــبة
 امليوية

 89.9 م5.6  م5.3  م5.3  - - 95.2 87.1 ابلوظائف املتصلة املوارد         
  

 اثلثا-22الشكل 
 )قبل إعادة تقدير التكاليف( 2020أجهزة تقرير السياسات: توزيع املوارد املقرتحة لعام 

  آبالف دوالرات الوالايت املتحدةم

 توزيع املوارد املالية  
 دوالر 89.9  

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

45.8

5.9

10.0

23.2

5.0

اخلدمات التعاقدية

السفر يف مهام رمسية

االستشاريون

اخلرباء

تكاليف املوظفني األارى
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 رابعا-22الشكل 
 ، حسب فئة امليزانية2019واالعتماد املخصص لعام  2020تقرير السياسات: الفرق بني املوارد املقرتحة لعام  أجهزة

  آبالف دوالرات الوالايت املتحدةم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 دوالر ما يلي: 5 300ويعكس الفرق البالغ  22-125 

املتعلقة ابخلدمات التعاقدية وتكاليف دوالر ابخنفاض االحتياجات  5 300يتصل النقصان الصايف البالغ  - تغيريات أخرى  
 املوظفني األارى والسفر يف مهام رمسية، ونو ما يقابله جزئيا زايدة يف االحتياجات من االستشاريني واخلرباء.

 
 التوجيه التنفيذي واإلدارة  

التنفيذي للربامج، وانئب األمني التنفيذي يقود عنصرف التوجيه التنفيذي واإلدارة مكتُب األمني التنفيذي ويدعمه انئب األمني  22-126 
 لدعم الربامج، وأمني اإلسكوا.

ويوفر مكتب األمني التنفيذي القيادة والتوجيه العامني لسياسات أمانة اإلسكوا، كما يقوم إبدارة تلا األمانة، فيما تقدمه من  22-127 
املتحدة، إبجراء حتليل اسرتاتيجي، ووض  مباد  توجيهية  دعم إىل الدول األعضاء، ابلتعاون م  أجزاء أارى من منظومة األمم

متعلقة ابلسياسات، وتنفيذ أنشطة بناء القدرات ملواجهة حتدايت ومسائل التنمية الرئيسية، وتنفيذ حلول مبتكرة ترمي إىل حتقيق 
ة. وقد حددت اإلسكوا املسائل ازدنار اقتصادي عادل و امل على صعيد املنطقة، وحتقيق التقدم االجتماعي واالستدامة البييي

 النا ية سات الصلة ةطة التنمية اإلقليمية وعاجلتها، وبينت الشواغل واألولوايت اإلقليمية على الصعيد العاملي.
وع وة على سلا، يزود مكتب األمني التنفيذي مجي  الشعب يف اإلسكوا ابلتوجيه واإلر اد يف تنسيق تنفيذ برانمج عمل  22-128 

ا واملساءلة بش نه. وسيواصل املكتب أيضا توفري القيادة والتوجيه يف مسائل السياسة العامة وحتديد معايري تنسيق املتابعة اإلسكو 
، مبا يف سلا أنداف التنمية املستدامة واطة عمل أديس أاباب، وتعميم مراعاة املسائل 2030يف املنطقة بش ن تنفيذ اطة عام 
 ظور التمكني اجلنساين واملنظور املتعلق ابالستدامة، يف كافة الربامج الفنية ل سكوا.الشاملة لعدة قطاعات، مثل من

وسيواصل مكتب األمني التنفيذي تعزيز اتساق السياسات وترابطها داال اإلسكوا ويف أوساا كياانت األمم املتحدة  22-129 
غرينا من املسائل، وسلا من ا ل الية التنسيق اإلقليمية، والشركاء يف التنمية املعنيني مبعاجلة مسائل التنمية اإلقليمية، و 

وتعزيز التعاون والتنسيق م  املنظمات الدولية واإلقليمية، سواء أكانت منظمات حكومية دولية أو منظمات غري حكومية، 
 وال سيما م  جامعة الدول العربية ونييا ا الفرعية.

(6.3)

12.3 
10.0 

(5.8)

(15.1)

(0.4)

(5.3)

(55.8) 112.8 (49.6) (24.8) (100.0) (5.6)

تكاليف املوظفني 
األارى

اخلرباء االستشاريون ةالسفر يف مهام رمسي اخلدمات التعاقدية مصروفات التشغيل
العامة

جممود الفرق 

 الفرق 
 ابلنسبة امليوية
 فية امليزانية
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ني التنفيذي استحداث سياسات ووالايت على نطاق منظومة األمم املتحدة وتعزيز وابإلضافة إىل سلا، سيكفل مكتب األم 22-130 
االتساق والتعاون والتنسيق الفعالني بني اإلسكوا والكياانت األارى يف منظومة األمم املتحدة، وال سيما بني اللجان اإلقليمية 

صادية واالجتماعية، ومكتب اللجان اإلقليمية اخلمس، والوكاالت املتخصصة والصناديق والربامج، وإدارة الشؤون االقت
 نيويورا. يف

من أنداف التنمية املستدامة، اليت تشج  املنظمات على  6-12، وال سيما الغاية 2030ووفقا خلطة التنمية املستدامة لعام  22-131 
من  19 ات املنصو  عليها يف الفقرةإدراع معلومات االستدامة يف دورة تقدمي تقاريرنا، وامتثاال للوالية الشاملة لعدة قطاع

، سوف يقلل 2020 ، يعمل املكتب على دمج  ارسات اإلدارة البييية يف عملياته. ويف عام72/219قرار اجلمعية العامة 
 اعالية. ائة من انبعااثت الكربونيف امل 4برانمج التوجيه التنفيذي واإلدارة من بصمته الكربونية بنسبة 

 معلومات عن االمتثال فيما يتعلق بتسليم الواثئق يف موعدنا واعجز املسبق لتذاكر السفر اجلوي. 14-22وترد يف اجلدول  22-132 
 

 14-22اجلدول 
  معدل االمتثال
  ابلنسبة امليويةم

 2020 لعام املقرر 2019 لعام رراملق 2018 لعام الفعلي 2018 لعام املقرر 
 100 100 95 100 تسليم الواثئق يف موعدنا     

تذاكر الســـفر اجلوي اليت تشـــرتيها املنظمة قبل موعد الســـفر أبســـبوعني 
 100 100 75 100 على األقل

  
دوالر مقارنة  52 300قدرنا دوالر وتعكس زايدة صافية  2 744 800ما قدره  2020وتبلغ موارد امليزانية العادية املقرتحة لعام  22-132 

 .15-22 سابعا واجلدول-22اامسا إىل -22. وترد تفاصيل إضافية يف األ كال من 2019ابالعتماد املخصو لعام 
 

 اامسا-22الشكل 
 املوارد املخصصة للتوجيه التنفيذي واإلدارة، كنسبة مئوية من امليزانية العادية

  مب يني دوالرات الوالايت املتحدةم
 
 
 

 

 

 

 
 

2.6 
7%

32.9 
93%

Executive Direction and…

2.7 
7%

34.4 
93%

Other components

2.7 
7%

33.9 
93%

  عام نفقات
2018 

 لعام املعتمد
2019 

 لعام املقرتح
2020 

2.6 
7%

32.9 
93%

Executive Direction and…

2.7 
7%

34.4 
93%

Other components

2.7 
7%

33.9 
93%

 األارى صراعنال التوجيه التنفيذي واإلدارة

https://undocs.org/ar/A/RES/72/219
https://undocs.org/ar/A/RES/72/219
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 15-22اجلدول 
 التوجيه التنفيذي واإلدارة: تطور املوارد املالية واملوارد املتصلة ابلوظائف

  آبالف دوالرات الوالايت املتحدة/عدد الوظائفم 

 
 عــــــام نفقــــــات
2018 

 عام اعتمادات
2019 

 2020 عـــامل تقـــديراتال  التغيريات
ـــــــل   تـــقـــــــديـــر إعـــــــادة قـــب

 التكاليفم
 الــــتــــعـــــــديــــ ت

 الفنية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوالايت  ال
 اجلديدة/املوسعة

ـــــــريات ـــــــغـــــــي  ت
 اصمود  أارى

 النســــــــــــــبــة
 امليوية

        املوارد املالية حسب فئة اإلنفاق الرئيسية         
 400,4 2 3,1 72,7 72,7 – – 327,7 2 201,5 2 ابلوظائف املتصلة املوارد

 344,4 (5,6) (20,4) (20,4) – – 364,8 392,9 ابلوظائف املتصلة غري املوارد

 7٤٤,8 2 1,9 ٥2,٣ ٥2,٣ – – ٦92,٥ 2 ٥9٤,٤ 2 اجملموع 

         الفئة حسب ابلوظائف املتصلة املوارد
 العليا والفيات الفنية الفية

 
8 – – – – – 8 

 ما املتصلة والفيات العامة اخلدمات فية
 

10 – – 1 1 10,0 11 

 اجملموع 
 

18 – – 1 1 ٥,٦ 19 

 
 سادسا -22الشكل 

 )قبل إعادة تقدير التكاليف( 2020توزيع املوارد املقرتحة لعام ة: التوجيه التنفيذي واإلدار 
 الف دوالرات الوالايت املتحدةمآب عدد الوظائف/

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 عام. و أ د، وكيل أمني ر م: الرتبة احملليةيف م ف و: موظف فل وطليفاملختصرات: 
  

 توزيع الوظائف
 وظيفة 19

 

 توزيع املوارد املالية
 دوالرا 2 744.8

 توزيع املوارد املالية غري املتصلة ابلوظائف
 دوالرا 344.4

1

10

1

1

2

1

2

1

م ف و

ر م

2-ف

3-ف

4-ف

5-ف

2-مد

و أ د

82.4

2.8

32.3

92.1

82.2

14.0

34.0

4.6

املوارد املتصلة 
 ابلوظائف
400.4 2 

املتصلة  غرياملوارد 
 ابلوظائف
344.4 
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 سابعا-22الشكل 
 حسب فئة امليزانية  2019واالعتماد املخصص لعام  2020التوجيه التنفيذي واإلدارة: الفرق بني املوارد املقرتحة لعام 

  آبالف دوالرات الوالايت املتحدةم

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 ما يلي:دوالر  52 300ويعكس الفرق البالغ  22-134 

دوالر إبعادة الندمل املقرتحة لوظيفة واحدة ملوظف مشرتايت  52 300تتعلق الزايدة الصافية البالغة  - تغيريات أخرى  
وطلم لتصبح وظيفة موظف إدارة برامج من أجل تعزيز اإلدارة والتنسيق يف مكتب األمني التنفيذي عن طريق  فل  موظف

الضوابط الداالية والرصد والتقييم. ويقابل نذه الزايدة جزئيا اخنفاض يف االحتياجات حتت أداء املهام يف جماالت املساءلة و 
 بند اخلدمات التعاقدية أساسا بفضل إ راا عدد أقل من املتعاقدين األفراد.

 
 برانمج العمل  

دوالر  130 500نقصاان صافيا قدره  دوالر وتعكس 19 479 900ما قدره  2020تبلغ موارد امليزانية العادية املقرتحة لعام  22-135 
 .16-22لسعا واجلدول -22اثمنا و -22. وترد تفاصيل إضافية يف الشكلني 2019مقارنة ابالعتماد املخصو لعام 

 
 اثمنا-22الشكل 

  املوارد املخصصة لربانمج العمل كنسبة مئوية من امليزانية العادية
  مب يني دوالرات الوالايت املتحدةم

 

 

   
 
 
 

72.7 

(1.3)
(15.4)

(2.1)

4.2 

(60.1)

54.3 52.3 

3.1 (22.0) (31.2) (13.0) 5.4 (39.5) 193.2 1.9 

املوارد املتصلة 
ابلوظائف

ني تكاليف املوظف
األارى

اخلرباء االستشاريون مسيةالسفر يف مهام ر  ةاخلدمات التعاقدي األاثث واملعدات جممود الفرق

 الفرق ابلنسبة امليوية

 فية امليزانية

نفقات عام 
2018 

املعتمد لعام 
2019 

لعام املقرتج 
2020 
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 16-22اجلدول 
 برانمج العمل: تطور املوارد املالية واملوارد املتصلة ابلوظائف 

  آبالف دوالرات الوالايت املتحدة/عدد الوظائفم

 
 عــــــام نفقــــــات
2018 

 عام اعتمادات
2019 

ــــ  التغيريات ــــراتال ــــ تــــقـــــــدي  عـــــــامل
 إعــــادة قبــــل  2020
 التكاليفم تقدير

 الــــتــــعـــــــديــــ ت
 الفنية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوالايت  ال
 اجلديدة/املوسعة

 تـــــــــغـــــــــيـــــــــريات
 اصمود  أارى

 النســــــــــــــبـــــــة
 امليوية

         املوارد املالية حسب الربانمج الفرعي          
اإلدارة املتكـــــاملـــــة للموارد الطبيعيـــــة  - 1

 706,6 3 (0,8) (28,5) (28,5) – –  735,1 3  566,0 3 ألغراض التنمية املستدامة

  629,2 3  (0,9) (33,4) (33,4) – –  662,6 3 515,5 3 التنمية االجتماعية - 2

  327,0 4 (0,5) (20,0) (20,0) – – 347,0 4 202,0 4 التنمية والتكامل االقتصاداين - 3

تســـخري التكنولوجيا ألغراض التنمية  - 4
 574,6 1 (1,2) (19,0) (19,0) – – 593,6 1 643,9 1 والتكامل اإلقليمي

اســــــــــــتخدام اإلحصــــــــــــاءات لوضـــــــــــ   - 5
 475,2 2 (0,4) (9,0) (9,0) – – 484,2 2  675,3 2 سياسات تستند إىل األدلة

 616,5 1 (0,6) (9,9) (9,9) – –  626,4 1 531,5 1 النهوض ابملرأة - 6

ختفـيـف حــــــــدة النـزاعــــــــات وحتقـيق  - 7
  150,8 2  (0,5) (10,7) (10,7) – – 161,5 2  780,2 1 التنمية

 ٤79,9 19 (0,7) (1٣0,٥) (1٣0,٥) – – ٦10,٤ 19 91٤,٤ 18 اجملموع 

        املوارد املالية حسب فئة اإلنفاق الرئيسية 

 264,6 17 – – – – – 264,6 17 212,9 17 املوارد املتصلة ابلوظائف

 215,3 2 (5,6) (130,5) (130,5) – – 345,8 2 701,5 1 املوارد غري املتصلة ابلوظائف

 ٤79,9 19 (0,7) (1٣0,٥) (1٣0,٥) – – ٦10,٤ 19 91٤,٤ 18 اجملموع 

       املوارد املتصلة ابلوظائف حسب الربانمج الفرعي

اإلدارة املتكـــــاملـــــة للموارد الطبيعيـــــة  - 1
 ألغراض التنمية املستدامة

 
24 – – – – – 24 

 التنمية االجتماعية - 2
 

24 – – – – – 24 

 التنمية والتكامل االقتصاداين - 3
 

31 – – – – – 31 

تســخري التكنولوجيا ألغراض التنمية  - 4
 والتكامل اإلقليمي

 
10 – – – – – 10 

اســـــــــــتخدام اإلحصـــــــــــاءات لوضـــــــــــ   - 5
 سياسات تستند إىل األدلة

 
18 – – – – – 18 

 النهوض ابملرأة - 6
 

11 – – – – – 11 

النـزاعــــــــات وحتقـيق ختفـيـف حــــــــدة  - 7
 التنمية

 
15 – – – – – 15 

 اجملموع 
 

1٣٣ – – – – – 1٣٣ 
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 لسعا-22الشكل 
  حسب الربانمج الفرعي 2020توزيع املوارد املقرتحة لعام 

  مب يني دوالرات الوالايت املتحدةم

 
 

 
 
 
 

 
    

 1الربانمج الفرعي   
 التنمية املستدامةاإلدارة املتكاملة للموارد الطبيعية ألغراض   

دوالر مقارنة  28 500دوالر وتعكس نقصاان صافيا قدره  3 706 600ما قدره  2020تبلغ موارد امليزانية العادية املقرتحة لعام  22-136 
  حادي عشر.-22عا را و -22والشكلني  17-22. وترد تفاصيل إضافية يف اجلدول 2019ابالعتماد املخصو لعام 

 
 17-22اجلدول 

 : تطور املوارد املالية واملوارد املتصلة ابلوظائف 1الربانمج الفرعي 
  آبالف دوالرات الوالايت املتحدة/عدد الوظائفم

 
 عــــــام نفقــــــات
2018 

 عام اعتمادات
2019 

 2020 عـــــامل تقـــــديراتال  التغيريات
ـــــــل  ـــــر إعـــــــادة قـــــب  تـــــقـــــــدي

 التكاليفم
 الــــتــــعـــــــديــــ ت

 الفنية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوالايت  ال
 اجلديدة/املوسعة

ـــــــريات ـــــــغـــــــي  ت
 اصمود  أارى

 النســــــــــــــبــــة
 امليوية

        املوارد املالية حسب فئة اإلنفاق الرئيسية          

 222,4 3 – – – – – 222,4 3 243,9 3 املوارد املتصلة ابلوظائف

 484,2 5,6 28,5 (28,5) – – 512,7 322,1 املوارد غري املتصلة ابلوظائف

 70٦,٦ ٣ (0,8) (28,٥) (28,٥) – – 7٣٥,1 ٣ ٥٦٦,0 ٣ اجملموع  

         املوارد املتصلة ابلوظائف حسب الفئة

 14 – – – – – 14  الفية الفنية والفيات العليا 

 10 – – – – – 10  فية اخلدمات العامة والفيات املتصلة ما 

 2٤ – – – – – 2٤  اجملموع  

 
  

 1.0  2.0  3.0  4.0  5.0

ملستدامةاإلدارة املتكاملة للموارد الطبيعية ألغراض التنمية ا-1
التنمية االجتماعية-2
التنمية والتكامل االقتصاداين-3
ليميتسخري التكنولوجيا ألغراض التنمية والتكامل اإلق-4
ةاستخدام اإلحصاءات لوض  سياسات تستند إىل األدل-5
النهوض ابملرأة-6
ختفيف حدة النزاعات وحتقيق التنمية-7
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 توزيع الوظائف
 وظيفة 24

 

 توزيع املوارد املالية غري املتصلة ابلوظائف
 دوالرا 484.2

 توزيع املوارد املالية
 دوالرات 3 706.6

 عا را-22الشكل 
 )قبل إعادة تقدير التكاليف( 2020: توزيع املوارد املقرتحة لعام 1الربانمج الفرعي 

  عدد الوظائف/االف دوالرات الوالايت املتحدةم

 
 
 
 
 
 
 
   

 ر م: الرتبة احملليةيف م ف و: موظف فل وطل.املختصرات: 
 

 حادي عشر-22الشكل 
 حسب فئة امليزانية  2019واالعتماد املخصص لعام  2020: الفرق بني املوارد املقرتحة لعام 1الربانمج الفرعي 
 الوالايت املتحدةم آبالف دوالرات 

 
 

 

 
 
 
 دوالر ما يلي: 28 500ويعكس الفرق البالغ  22-137 

دوالر ابخنفاض االحتياجات املتعلقة ابخلرباء واخلدمات التعاقدية،  28 500يتصل النقصان الصايف البالغ  - تغيريات أخرى  
 ونو ما يقابله جزئيا زايدة يف االحتياجات من االستشاريني.

. 8-22املبني يف اجلدول دوالر، على النحو  1 469 000وتدعم نذا الربانمج الفرعي موارد اارجة عن امليزانية تقدر مببلغ  22-138 
اق يف وستدعم نذه املوارد يف املقام األول تنفيذ االلتزامات يف إطار املبادرة اإلقليمية املتعلقة بتطبيقات الطاقة املتجددة الصغرية النط

قة وندرة املياه وقابلية الفيات املنطقة العربية، بتمويل من الوكالة السويدية للتعاون اإلمنائي الدويل، وتتصدى املبادرة ل فتقار إىل الطا
مركز  املهمشة للت  ر بتغري املنا  يف اصتمعات الريفية العربية. وسوف تستخدم املوارد اخلارجة عن امليزانية أيضا يف تنفيذ مبادرات، مثل

دن، م  الرتكيز على بناء قدرات اإلسكوا للتكنولوجيا، برعاية اجلمعية العلمية امللكية واصلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا يف األر 
أصحامل املصلحة احملليني والوطنيني واإلقليميني يف الدول األعضاء لتطوير ونقل وتكييف التكنولوجيا من أجل التعجيل ابلتنمية 

 . ملعلنةإىل نقصان التربعات ا 2019دوالر مقارنة ابلتقديرات لعام  2 885 900االجتماعية واالقتصادية. ويعزى النقصان البالغ 
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61.8

68.4

154.0

178.0

22.0

(18.7)

19.2 

0.3 

(29.3) (28.5)

 (9.5)  14.2  0.4  (32.2)  (0.8)

االستشاريون اخلرباء السفر يف مهام رمسية اخلدمات التعاقدية جممود الفرق

 الفرق ابلنسبة امليوية

 فية امليزانية

املوارد املتصلة 
 ابلوظائف
222.4 3 

املتصلة  غرياملوارد 
 ابلوظائف
484.2 
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 2الربانمج الفرعي   
 التنمية االجتماعية  

دوالر  33 400دوالر وتعكس نقصاان صافيا قدره  3 629 200ما قدره  2020تبلغ موارد امليزانية العادية املقرتحة لعام  22-139 
 ر  عشيناث-22والشكلني  18-22. وترد تفاصيل إضافية يف اجلدول 2019مقارنة ابالعتماد املخصو لعام 

 عشر.  لااث-22و 
 

 18-22اجلدول 
 : تطور املوارد املالية واملوارد املتصلة ابلوظائف 2الربانمج الفرعي 

  آبالف دوالرات الوالايت املتحدة/عدد الوظائفم 

 
 عــــــام نفقــــــات
2018 

 عام اعتمادات
2019 

 2020 عــامل تقــديراتال  التغيريات
ـــــــل   تــقـــــــديــر إعـــــــادة قــب

 التكاليفم
 الــــتــــعـــــــديــــ ت

 الفنية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوالايت  ال
 اجلديدة/املوسعة

ـــــــريات ـــــــغـــــــي  ت
 اصمود  أارى

ـــــة  النســــــــــــــب
 امليوية

        املوارد املالية حسب فئة اإلنفاق الرئيسية          

 062,4 3 – – – – – 062,4 3 074,5 3 املوارد املتصلة ابلوظائف

 566,8 (5,6) (33,4) (33,4) – – 600,2 441,0 املوارد غري املتصلة ابلوظائف

 ٦29,2 ٣ (0,9) (٣٣,٤) (٣٣,٤) – – ٦٦2,٦ ٣ ٥1٥,٥ ٣ اجملموع 

         املوارد املتصلة ابلوظائف حسب الفئة 

 15 – – – – – 15  الفية الفنية والفيات العليا 

 9 – – – – – 9  فية اخلدمات العامة والفيات املتصلة ما 

 2٤ – – – – – 2٤  اجملموع  
  

 عشر اثين-22الشكل 
 )قبل إعادة تقدير التكاليف( 2020: توزيع املوارد املقرتحة لعام 2الربانمج الفرعي 

  عدد الوظائف/االف دوالرات الوالايت املتحدةم

 

 

 
 
 
 
 
 

 : ر م: الرتبة احمللية.املختصرات
  

 توزيع الوظائف
 وظيفة 24

 توزيع املوارد املالية
 دوالرا 3 629.2

 توزيع املوارد املالية غري املتصلة ابلوظائف
 دوالرا 566.8
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84.8

61.1

147.6

272.9

0.4

اخلدمات التعاقدية

السفر يف مهام رمسية

االستشاريون

اخلرباء

ارىتكاليف املوظفني األ

املوارد املتصلة 
 ابلوظائف
062.4 3 

املتصلة  غرياملوارد 
 ابلوظائف
566.8 
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 اثلا عشر -22الشكل 
 حسب فئة امليزانية  2019واالعتماد املخصص لعام  2020: الفرق بني املوارد املقرتحة لعام 2الربانمج الفرعي 

 دوالرات الوالايت املتحدةم آبالف 
 
 
 
 
 
 
 
   
 دوالر ما يلي: 33 400ويعكس الفرق البالغ  22-140 

دوالر ابخنفاض االحتياجات من االستشاريني، ونو ما يقابله  33 400يتصل النقصان الصايف البالغ  - تغيريات أخرى  
 املتعلقة ابخلدمات التعاقدية واخلرباء.جزئيا زايدة يف االحتياجات 

 
 ٣الربانمج الفرعي   
 التنمية والتكامل االقتصاداين  

دوالر مقارنة  20 000دوالر وتعكس نقصاان صافيا قدره  4 327 000ما قدره  2020تبلغ موارد امليزانية العادية املقرتحة لعام  22-141 
  اامس عشر.-22راب  عشر و -22والشكلني  19-22افية يف اجلدول . وترد تفاصيل إض2019ابالعتماد املخصو لعام 

 
 19-22اجلدول 

 : تطور املوارد املالية واملوارد املتصلة ابلوظائف ٣الربانمج الفرعي 
  آبالف دوالرات الوالايت املتحدة/عدد الوظائفم

 
 عــــــام نفقــــــات
2018 

 عام اعتمادات
2019 

 2020 عـامل تقـديراتال  التغيريات
ـــــــل   تــقـــــــديــر إعـــــــادة قــب

 الــــتــــعـــــــديــــ ت التكاليفم
 الفنية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوالايت  ال
 اجلديدة/املوسعة

ـــــــريات ـــــــغـــــــي  ت
 اصمود  أارى

 النســــــــــــــبــــــة
 امليوية

        املوارد املالية حسب فئة اإلنفاق الرئيسية          

 987,9 3 – – – – – 987,9 3 919,3 3 املوارد املتصلة ابلوظائف

 339,1 (5,6) (20,0) (20,0) – – 359,1 282,7 املوارد غري املتصلة ابلوظائف

  ٣27,0 ٤ (0,٥) (20,0) (20,0) – – ٣٤7,0 ٤ 202,0 ٤ اجملموع  

         املوارد املتصلة ابلوظائف حسب الفئة 

 19 – – – – – 19  الفية الفنية والفيات العليا 

 12 – – – – – 12  فية اخلدمات العامة والفيات املتصلة ما 

 ٣1 – – – – – ٣1  اجملموع  

26.8 

(105.0)

(0.4)

45.2 

(33.4)

 10.9  (41.6)  (0.7)  114.1  (0.9)

اخلرباء االستشاريون السفر يف مهام رمسية اخلدمات التعاقدية جممود الفرق

 الفرق ابلنسبة امليوية

 فية امليزانية
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 راب  عشر-22الشكل 
 )قبل إعادة تقدير التكاليف( 2020: توزيع املوارد املقرتحة لعام ٣الربانمج الفرعي 

 الوظائف/االف دوالرات الوالايت املتحدةم عدد 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : ر م: الرتبة احمللية.املختصرات
  

 اامس عشر-22الشكل 
 حسب فئة امليزانية  2019واالعتماد املخصص لعام  2020: الفرق بني املوارد املقرتحة لعام ٣الربانمج الفرعي 

  آبالف دوالرات الوالايت املتحدةم

 
 
 
 
 
   

 دوالر ما يلي: 20 000ويعكس الفرق البالغ  22-142 
دوالر ابخنفاض االحتياجات املتعلقة ابخلرباء واخلدمات التعاقدية،  20 000النقصان الصايف البالغ يتصل  - تغيريات أخرى  

 ونو ما يقابله جزئيا زايدة يف االحتياجات من االستشاريني.
. 8-22اجلدول دوالر، على النحو املبني يف  1 274 100وتدعم نذا الربانمج الفرعي موارد اارجة عن امليزانية تقدر مببلغ  22-143 

دوالر مقارنة ابلتقديرات  1 500 800وستدعم نذه املوارد اإلسكوا يف تنفيذ اخلطة الوطنية ملستقبل سوراي. ويعزى النقصان البالغ 
 . إىل نقصان التربعات املعلنة 2019لعام 

 

 توزيع الوظائف
 وظيفة 31

 توزيع املوارد املالية
 دوالرا 4 327.0

 توزيع املوارد املالية غري املتصلة ابلوظائف
 دوالرا 339.1
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39.5

46.6

167.6

83.0

2.4

املوارد املتصلة 
 ابلوظائف
987.9 3 

املتصلة  غرياملوارد 
 ابلوظائف
399.1 

2.4 

(32.8)

29.2 

(18.8) (20.0)

 (28.3)  21.1  (32.2)  (0.5)

تكاليف املوظفني األارى اخلرباء االستشاريون اخلدمات التعاقدية جممود الفرق

 الفرق ابلنسبة امليوية

 فية امليزانية
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  ٤الربانمج الفرعي   
 تسخري التكنولوجيا ألغراض التنمية والتكامل اإلقليمي  

دوالر مقارنة  19 000دوالر وتعكس نقصاان صافيا قدره  1 574 600ما قدره  2020تبلغ موارد امليزانية العادية املقرتحة لعام  22-144 
 . ساب  عشر-22ساد  عشر و -22والشكلني  20-22. وترد تفاصيل إضافية يف اجلدول 2019ابالعتماد املخصو لعام 

 
 20-22اجلدول 

 وارد املالية واملوارد املتصلة ابلوظائف : تطور امل٤الربانمج الفرعي 
  آبالف دوالرات الوالايت املتحدة/عدد الوظائفم

 
 عــــــام نفقــــــات
2018 

 عام اعتمادات
2019 

 2020 عــــــامل تقــــــديراتال  التغيريات
ـــــــل  ـــــقـــــــديـــــر إعـــــــادة قـــــب  ت

 التكاليفم
 الــــتــــعـــــــديــــ ت

 الفنية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوالايت  ال
 اجلديدة/املوسعة

ـــــــريات ـــــــغـــــــي  ت
 اصمود  أارى

 النســــــــــــــبة
 امليوية

        املوارد املالية حسب فئة اإلنفاق الرئيسية          

 250,3 1 – – – – – 250,3 1 471,8 1 املوارد املتصلة ابلوظائف

 324,3 (5,5) (19,0) (19,0) – – 343,3 172,1 املوارد غري املتصلة ابلوظائف

 ٥7٤,٦ 1 (1,2) (19,0) (19,0) – – ٥9٣,٦ 1 ٦٤٣,9 1 اجملموع  

         املوارد املتصلة ابلوظائف حسب الفئة 

 5 – – – – – 5  الفية الفنية والفيات العليا 

 5 – – – – – 5  فية اخلدمات العامة والفيات املتصلة ما 

 10 – – – – – 10  اجملموع  
  

 ساد  عشر-22الشكل 
 )قبل إعادة تقدير التكاليف( 2020: توزيع املوارد املقرتحة لعام ٤الربانمج الفرعي 
 الف دوالرات الوالايت املتحدةمآب عدد الوظائف/

 

 

 
 
 
 
 
 

   : ر م: الرتبة احمللية.املختصرات

 توزيع الوظائف
 وظائف 10

 

 توزيع املوارد املالية
 دوالرا 1 574.6

 توزيع املوارد املالية غري املتصلة ابلوظائف
 دوالرا 324.3
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33.0
43.3
84.9
161.8
1.3

اخلدمات التعاقدية
ةالسفر يف مهام رمسي
االستشاريون
اخلرباء

ارىتكاليف املوظفني األ

املوارد املتصلة 
 ابلوظائف
250.3 1 

املوارد 
املتصلة  غري

 ابلوظائف
324.3 
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 ساب  عشر-22الشكل 
 حسب فئة امليزانية  2019واالعتماد املخصص لعام  2020: الفرق بني املوارد املقرتحة لعام ٤الربانمج الفرعي 

  آبالف دوالرات الوالايت املتحدةم

 
 
 
 
 
 
 
 دوالر ما يلي: 19 000ويعكس الفرق البالغ  22-145 

دوالر ابخنفاض االحتياجات املتعلقة ابالستشاريني واخلدمات  19 000يتصل النقصان الصايف البالغ  - تغيريات أخرى  
 التعاقدية، ونو ما يقابله جزئيا زايدة يف االحتياجات من اخلرباء.

 ٥الربانمج الفرعي   
 استخدام اإلحصاءات لوضع سياسات تستند إىل األدلة  

دوالر مقارنة  9 000دوالر وتعكس نقصاان صافيا قدره  2 475 200ما قدره  2020تبلغ موارد امليزانية العادية املقرتحة لعام  22-146 
 .لس  عشر-22 اثمن عشر و-22والشكلني  21-22. وترد تفاصيل إضافية يف اجلدول 2019ابالعتماد املخصو لعام 

 
 21-22اجلدول 

 : تطور املوارد املالية واملوارد املتصلة ابلوظائف ٥الربانمج الفرعي 
   آبالف دوالرات الوالايت املتحدة/عدد الوظائفم

 
 عــــــام نفقــــــات
2018 

 عام اعتمادات
2019 

 2020 عـــــــاملـ تـقـــــــديـراتالـ  التغيريات
 تـــــــقـــــــديـــــــر إعـــــــادة قـــــــبـــــــل 

 التكاليفم
 الــــتــــعـــــــديــــ ت

 الفنية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوالايت  ال
 اجلديدة/املوسعة

ـــــــريات ـــــــغـــــــي  ت
 اصمود  أارى

 النســــــــــــــبة
 امليوية

        املوارد املالية حسب فئة اإلنفاق الرئيسية          

 324,3 2 – – – – – 324,3 2 514,8 2 املوارد املتصلة ابلوظائف

 150,9 (5,6) (9,0) (9,0) – – 159,9 160,4 املوارد غري املتصلة ابلوظائف

 ٤7٥,2 2 (0,٤) (9,0) (9,0) – – ٤8٤,2 2  ٦7٥,٣ 2 اجملموع  

         املوارد املتصلة ابلوظائف حسب الفئة

 11 – – – – – 11  الفية الفنية والفيات العليا 

 7 – – – – – 7  فية اخلدمات العامة والفيات املتصلة ما 

 18 – – – – – 18  اجملموع  
  

1.3 
13.6 

(28.2)

0.1 

(5.8)

(19.0)

 9.2  (24.9)  0.2  (14.9)  (1.2)

ارىتكاليف املوظفني األ اخلرباء االستشاريون السفر يف مهام رمسية اخلدمات التعاقدية جممود الفرق

 الفرق ابلنسبة امليوية

 فية امليزانية
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 اثمن عشر-22الشكل 
 )قبل إعادة تقدير التكاليف( 2020: توزيع املوارد املقرتحة لعام ٥الربانمج الفرعي 

 الف دوالرات الوالايت املتحدةمآبدد الوظائف/ع 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 : ر م: الرتبة احمللية.املختصرات
 

 لس  عشر-22الشكل 
 حسب فئة امليزانية  2019واالعتماد املخصص لعام  2020: الفرق بني املوارد املقرتحة لعام ٥الربانمج الفرعي 
 الوالايت املتحدةم آبالف دوالرات 

 
 
 
 
 
 
 
 دوالر ما يلي: 9 000ويعكس الفرق البالغ  22-147 

دوالر ابخنفاض االحتياجات املتعلقة ابالستشاريني والسفر يف  9 000يتصل النقصان الصايف البالغ  - تغيريات أخرى  
 يف االحتياجات من اخلرباء.رمسية، ونو ما يقابله جزئيا زايدة  مهام

 

 توزيع الوظائف
 وظيفة 18

 توزيع املوارد املالية
 دوالرا 2 475.2

 توزيع املوارد املالية غري املتصلة ابلوظائف
 دوالرا 150.9
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18.9

36.1

18.3

76.0

1.6

املوارد املتصلة 
 ابلوظائف
324.3 2 

املتصلة  غرياملوارد 
 ابلوظائف
150.9 

1.6 

21.5 

(25.6)

(6.0)
(0.5)

(9.0)

 39.4  (58.3)  (14.3)  (2.6)  (0.4)

ارىتكاليف املوظفني األ اخلرباء االستشاريون السفر يف مهام رمسية اخلدمات التعاقدية جممود الفرق

 الفرق ابلنسبة امليوية

 فية امليزانية
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 ٦الربانمج الفرعي   
 النهوض ابملرأة  

دوالر  9 900دوالر وتعكس نقصاان صافيا قدره  1 616 500ما قدره  2020تبلغ موارد امليزانية العادية املقرتحة لعام  22-148 
حادي -22و  ينعشر -22والشكلني  22-22. وترد تفاصيل إضافية يف اجلدول 2019مقارنة ابالعتماد املخصو لعام 

 عشرين.و 
 

 22-22اجلدول 
 : تطور املوارد املالية واملوارد املتصلة ابلوظائف ٦الربانمج الفرعي 

  آبالف دوالرات الوالايت املتحدة/عدد الوظائفم 

 
 عــــــام نفقــــــات
2018 

 عام اعتمادات
2019 

 2020 عـــــــاملـ تـقـــــــديـراتالـ  التغيريات
 تـــــــقـــــــديـــــــر إعـــــــادة قـــــــبـــــــل 

 التكاليفم
 الــــتــــعـــــــديــــ ت

 الفنية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوالايت  ال
 اجلديدة/املوسعة

ـــــــريات ـــــــغـــــــي  ت
 اصمود  أارى

 النســــــــــــــبة
 امليوية

        املوارد املالية حسب فئة اإلنفاق الرئيسية          

 448,4 1 – – – – – 448,4 1 333,9 1 املوارد املتصلة ابلوظائف

 168,1 (5,6) (9,9) (9,9) – – 178,0 197,6 املوارد غري املتصلة ابلوظائف

 ٦1٦,٥ 1 (0,٦) (9,9) (9,9) – –  ٦2٦,٤ 1 ٥٣1,٥ 1 اجملموع  

         املوارد املتصلة ابلوظائف حسب الفئة 

 7 – – – – – 7  الفية الفنية والفيات العليا 

 4 – – – – – 4  فية اخلدمات العامة والفيات املتصلة ما 

 11 – – – – – 11  اجملموع  
  

 عشرين-22الشكل 
 )قبل إعادة تقدير التكاليف( 2020املقرتحة لعام : توزيع املوارد ٦الربانمج الفرعي 
 الف دوالرات الوالايت املتحدةمآب عدد الوظائف/

 

 
 
 
 
 
   

  

 توزيع الوظائف
 وظيفة 11

 توزيع املوارد املالية
 دوالرا 1 616.5

 توزيع املوارد املالية غري املتصلة ابلوظائف
 دوالرا 168.1
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16.0

13.0

44.3

93.8

1.0

املوارد املتصلة 
 ابلوظائف
448.4 1 

املتصلة  غرياملوارد 
 ابلوظائف
168.1 
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 حادي وعشرين-22الشكل 
 حسب فئة امليزانية  2019واالعتماد املخصص لعام  2020: الفرق بني املوارد املقرتحة لعام ٦الربانمج الفرعي 

  آبالف دوالرات الوالايت املتحدةم

 
 
 
 

 

 
 
 دوالر ما يلي: 9 900ويعكس الفرق البالغ  22-149 

دوالر ابخنفاض االحتياجات املتعلقة بتكاليف املوظفني األارى  9 900يتصل النقصان الصايف البالغ  - تغيريات أخرى  
 مهام رمسية. واالستشاريني واخلدمات التعاقدية، ونو ما يقابله جزئيا زايدة يف االحتياجات املتعلقة ابخلرباء والسفر يف

 
 7الربانمج الفرعي   
 ختفيف حدة النزاعات وحتقيق التنمية  

دوالر مقارنة  10 700دوالر وتعكس نقصاان صافيا قدره  2 150 800ما قدره  2020تبلغ موارد امليزانية العادية املقرتحة لعام  22-150 
اثلا -22اثين وعشرين و -22والشكلني  23-22. وترد تفاصيل إضافية يف اجلدول 2019ابالعتماد املخصو لعام 

 . وعشرين
 

 23-22اجلدول 
 : تطور املوارد املالية واملوارد املتصلة ابلوظائف 7الربانمج الفرعي 

  آبالف دوالرات الوالايت املتحدة/عدد الوظائفم 

 
 عــــــام نفقــــــات
2018 

 عام اعتمادات
2019 

 عـــــــاملــــــ تــــــقـــــــديــــــراتالــــــ  التغيريات
ــــــل  2020  إعــــــادة قب
 التكاليفم تقدير

 الــــتــــعـــــــديــــ ت
 الفنية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوالايت  ال
 اجلديدة/املوسعة

ـــــــريات ـــــــغـــــــي  ت
 اصمود  أارى

 النســــــــــــــبـــــــة
 امليوية

        املوارد املالية حسب فئة اإلنفاق الرئيسية          

 968,9 1 – – – – – 968,9 1  654,7 1 املوارد املتصلة ابلوظائف

  181,9 (5,6) (10,7) (10,7) – –  192,6 125,5 املوارد غري املتصلة ابلوظائف

  1٥0,8 2  (0,٥) (10,7) (10,7) – – 1٦1,٥ 2  780,2 1 اجملموع  

         املوارد املتصلة ابلوظائف حسب الفية 

 9 – – – – – 9  الفية الفنية والفيات العليا 

(8.6)

6.2 

(8.8)

2.4 

(1.1)

(9.9)

 (89.6)  7.1  (16.6)  22.6  (6.4)  (0.6)

ارىتكاليف املوظفني األ اخلرباء االستشاريون السفر يف مهام رمسية اخلدمات التعاقدية جممود الفرق

 الفرق ابلنسبة امليوية

 فية امليزانية
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 عــــــام نفقــــــات
2018 

 عام اعتمادات
2019 

 عـــــــاملــــــ تــــــقـــــــديــــــراتالــــــ  التغيريات
ــــــل  2020  إعــــــادة قب
 التكاليفم تقدير

 الــــتــــعـــــــديــــ ت
 الفنية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوالايت  ال
 اجلديدة/املوسعة

ـــــــريات ـــــــغـــــــي  ت
 اصمود  أارى

 النســــــــــــــبـــــــة
 امليوية

 6 – – – – – 6  فية اخلدمات العامة والفيات املتصلة ما          

 1٥ – – – – – 1٥  اجملموع  

  
 اثين وعشرين-22الشكل 

 )قبل إعادة تقدير التكاليف( 2020: توزيع املوارد املقرتحة لعام 7الربانمج الفرعي 
 الف دوالرات الوالايت املتحدةمآب عدد الوظائف/

 
 

 

 

 
 
 
 

   : ر م: الرتبة احمللية.املختصرات
 اثلا وعشرين-22الشكل 

 حسب فئة امليزانية  2019واالعتماد املخصص لعام  2020: الفرق بني املوارد املقرتحة لعام 7الربانمج الفرعي 
  آبالف دوالرات الوالايت املتحدةم

 

 

 
 
 
     
 دوالر ما يلي: 10 700ويعكس الفرق البالغ  22-151 

 توزيع الوظائف
 وظيفة 15

 

 توزيع املوارد املالية
 توزيع املوارد املالية غري املتصلة ابلوظائف دوالرا 2 150.8

 دوالرا 181.9
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الرتبة احمللية

2-ف

3-ف

4-ف

5-ف

1-مد

  

  

13.8

24.3

55.0

85.5

3.3

اخلدمات التعاقدية

ةالسفر يف مهام رمسي

االستشاريون

اخلرباء

ألارىتكاليف املوظفني ا

املوارد املتصلة 
 ابلوظائف
968.9 1 

املوارد 
املتصلة  غري

 ابلوظائف
181.9 

(14.1)

0.2 0.3 2.9 

(10.7)

 (81.0)  0.2  0.5  26.6  (0.5)

تكاليف املوظفني األارى اخلرباء االستشاريون اخلدمات التعاقدية جممود الفرق

 الفرق ابلنسبة امليوية

 فية امليزانية
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دوالر ابخنفاض االحتياجات املتعلقة بتكاليف املوظفني األارى،  10 700يتصل النقصان الصايف البالغ  - تغيريات أخرى  
ونو ما يقابله جزئيا زايدة يف االحتياجات من اخلدمات التعاقدية الناجتة عن تبسيط العمليات اليت من املخطط أن ينفذنا 

 .2020الربانمج الفرعي يف عام 
يف املائة من جممود املوارد يف  21دوالر  متثل  442 800انمج الفرعي موارد اارجة عن امليزانية تقدر مببلغ وتدعم نذا الرب  22-152 

. وستساعد نذه املوارد اإلسكوا يف توفري ودعم منرب لليبيني 8-22إطار الربانمج الفرعيم على النحو املبني يف اجلدول 
قتصادية مستقبلية من أجل حتقيق االستقرار والتنمية يف ليبيا. ويعزى النقصان لصياغة ومناقشة وتقييم ومناصرة رؤية اجتماعية ا

 إىل نقصان التربعات املعلنة.  2019دوالر مقارنة ابلتقديرات لعام  1 102 100البالغ 
  

 دعم الربامج - رابعا 
الفل، وقسم االسرتاتيجيات والتقييم والشراكات. يشمل دعم الربامج  عبة اخلدمات اإلدارية، وقسم ختطيط الربامج والتعاون  22-153 

 وسيتواصل دوره يف توفري الدعم الفعال والناج  يف الوقت املناسب لتنفيذ برانمج عمل اإلسكوا.
 ويرأ   عبة اخلدمات اإلدارية مدير يتوىل تسيري الدعم اإلداري واللوجسيت ألعمال اإلسكوا، ويساعد اإلدارة العليا على وض  22-154 

اإلطار اإلداري واملايل وتنفيذه، ويسدي املشورة بش ن مجي  السياسات اإلدارية اليت تتعلق بعمل اللجنة. ويقود املدير أيضا 
مسا ة اإلسكوا يف املبادرات على نطاق املنظومة من قبيل نظام أوموجا وتنقل املوظفني والسياسات اإلمنائية. وتضم الشعبة 

، وقسم امليزانية واملالية، وقسم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وقسم اخلدمات العامة، وقسم قسم إدارة املوارد البشرية
 ادمات املؤمترات، ووحدة اخلدمات الطبية املشرتكة. 

اإلسكوا  ويتوىل إدارة قسم ختطيط الربامج والتعاون الفل انئب األمني التنفيذي لدعم الربامج. ويدعم القسم تنفيذ برانمج عمل 22-155 
وتنسيق املسائل املشرتكة بني التخصصات من أجل حتقيق االتساق بني برانمج العمل العادي الذي تضطل  به اإلسكوا 
وبرانجمها يف جمال التعاون التقل. ويعال أيضا التحدايت اإلمنائية النا ية املشرتكة بني التخصصات عن طريق تعزيز التعاون 

 بني الُشعب. 
 قسم ختطيط الربامج والتعاون الفل مسؤولية دعم عملية الربجمة املشرتكة بني الشعب يف إعداد ختطيط الربامج واملعلومات ويتوىل 22-156 

يف وتنسيق صياغة األعمال املعيارية والتحليلية والتنفيذيةيف وتقدمي التوجيه 2023و  2022و  2021املتعلقة ابألداء لألعوام 
عند إعداد كل واحد منها لرباجمه ومشاريعه للتعاون التقل املمولة من ميزانية الربانمج العادي يف جمال السياسات إىل الُشعب 

ودعم تقدمي اخلدمات االستشارية يف جمال السياسات إىل للتعاون التقل ومن حسامل التنمية واملوارد اخلارجة عن امليزانيةيف 
على طلبها ووفقا لوالية اإلسكوايف وتقدمي اخلدمات الجتماعات  بكة  الدول األعضاء وتنفيذ أنشطة تنمية القدرات لديها، بناء

التعاون التقليف واالضط د أبعمال الرصد يف إعداد تقارير األداء الربانجمي من ا ل تطبيق مباد  اإلدارة القائمة على النتائج 
قرانيف والقيام مبهام أمانة جلنة املشاري يف وضمان وامليزنة القائمة على النتائجيف وتنفيذ اليات االستعراض الداالي واستعراض األ

 االتساق م  اللجان اإلقليمية األارى من ا ل املشاركة واملسا ة بنشاا يف اجتماعات رؤساء ختطيط الربامج. 
 تنفيذ الربامج. ويدعم ويهدف قسم االسرتاتيجيات والتقييم والشراكات إىل تركيز النتائج الربانجمية، وزايدة الفعالية واالتساق يف 22-157 

القسم، الذي يتوىل تسيريه انئب األمني التنفيذي لدعم الربامج، بلورة الرؤية االسرتاتيجية الطويلة األمد ل سكوا وتنفيذنا، 
 وتنسيق املبادرات املتعددة التخصصات. 

يات والتقييم والشراكات أيضا إىل توطيد ومن ا ل تنفيذ اسرتاتيجية اإلسكوا إلقامة الشراكات، يسعى قسم االسرتاتيج 22-158 
الع قات م  الشركاء واجلهات األارى صاحبة املصلحة، مبا فيها اهلييات اعكومية الدولية، مثل جامعة الدول العربية، وسائر 

القسم وكاالت منظومة األمم املتحدة، ومراكز الفكر ومعاند البحوث، ومنظمات اصتم  املدين، والقطاد اخلا . وينسق 
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أيضا أنشطة الية التنسيق اإلقليمية واألفرقة العاملة املواضيعية املرتبطة ما من أجل كفالة اتساق السياسات اليت تنفذنا 
وكاالت األمم املتحدة على املستوى اإلقليمي وتنسيق النواتج املشرتكة اهلامة. ويدعم القسم تنفيذ اسرتاتيجية اإلسكوا لتعبية 

عزيز ع قا ا م  اجلهات املاحنة وحتسني قدرة املنظمة على مج  التربعات لدعم برانمج عملها العادي. املوارد عن طريق ت
ويؤدي القسم مهام أمانة جلنة املنشورات. وع وة على سلا، يشرف القسم على تنفيذ سياسة التقييم اخلاصة ابإلسكوا وفقا 

ويُدير مجي  التقييمات الذاتية اإللزامية واالاتيارية، ويكفل متابعة وتنفيذ  لقواعد ومعايري فريق األمم املتحدة املعل ابلتقييميف
 التوصيات املعتمدة ابلشكل املناسب.

 343 200دوالر وتعكس نقصاان صافيا قدره  14 374 500ما قدره  2020وتبلغ موارد امليزانية العادية املقرتحة لعام  22-159 
راب  وعشرين -22واأل كال من  24-22. وترد تفاصيل إضافية يف اجلدول 2019دوالر مقارنة ابالعتماد املخصو لعام 

 ساد  وعشرين.-22إىل 
 

 راب  وعشرين-22الشكل 
  املوارد املخصصة لدعم الربامج كنسبة مئوية من امليزانية العادية

  مب يني دوالرات الوالايت املتحدةم
 

 

 

 
 
 

 24-22اجلدول 
 دعم الربامج: تطور املوارد املالية واملوارد املتصلة ابلوظائف 

  آبالف دوالرات الوالايت املتحدة/عدد الوظائفم 

 
 عــــــام نفقــــــات
2018 

 عام اعتمادات
2019 

 2020 عامل تقديراتال  التغيريات
ـــــــل   تقـــــــديـر إعـــــــادة قب

 التكاليفم
 الــــتــــعـــــــديــــ ت

 الفنية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوالايت  ال
 اجلديدة/املوسعة

ـــــــريات ـــــــغـــــــي  ت
 اصمود  أارى

 النســــــــــــــبـــة
 امليوية

        املوارد املالية حسب فئة اإلنفاق الرئيسية          

 859,6 10 (1,2) (135,7) (135,7) – – 995,3 10 484,9 10 املوارد املتصلة ابلوظائف

 514,9 3 (5,6) (207,5) (207,5) – – 722,4 3 452,4 3 املوارد غري املتصلة ابلوظائف

  ٣7٤,٥ 1٤ (2,٣) (٣٤٣,2) (٣٤٣,2) – – 717,7 1٤ 9٣7,٣ 1٣ اجملموع  

         املوارد املتصلة ابلوظائف حسب الفئة 

 33 – – – – – 33  الفية الفنية والفيات العليا 

 70 (1,4) (1) (1) – – 71  فية اخلدمات العامة والفيات املتصلة ما 

 10٣ (1,0) (1) (1) – – 10٤  اجملموع  

  

13.9 
39%

21.6 
61%

 دعم الربامج

14.7 
40%

22.4 
60%

 العناصر األارى

14.4 
39%

22.3 
61%

 لعاماملقرتح 
2020 

لعام النفقات 
2018 

املعتمد لعام 
2019 
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 اامس وعشرين-22الشكل 
 )قبل إعادة تقدير التكاليف( 2020دعم الربامج: توزيع املوارد املقرتحة لعام 

 الف دوالرات الوالايت املتحدةمآب عدد الوظائف/

 

 
 
 
 

 
 
 
   

 ساد  وعشرين-22الشكل 
 حسب فئة امليزانية  2019واالعتماد املخصص لعام  2020دعم الربامج: الفرق بني املوارد املقرتحة لعام 

  آبالف دوالرات الوالايت املتحدةم

 

 

 

 
 
 
 
 
  
 دوالر ما يلي: 343 200ويعكس الفرق البالغ  22-160 

إعادة الندمل املقرتحة لوظيفة واحدة ‘ 1’دوالر مبا يلي:  343 200يتصــــــــــل النقصــــــــــان الصــــــــــايف البالغ  - تغيريات أخرى  
وطلم لتصـــــبح وظيفة موظف إدارة برامج  ســـــيضـــــطل  أحد كبار املوظفني اعاليني من الرتبة  فل ملوظف مشـــــرتايت  موظف

ا، ومن غري املتوق  حدوث أي أ ر سلا على جممل مهام ومسؤوليات  عبة احمللية ابملهام األصلية للوظيفة املقرتج إعادة ندم
اخنفاض االحتياجات ابلدرجة األوىل حتت بند مصروفات التشغيل العامة، واألاثث واملعدات.‘ 2’اخلدمات اإلداريةميف 

 توزيع الوظائف
 وظائف 103

 توزيع املوارد املالية
 دوالرا 14 374,5

 

 توزيع املوارد املالية غري املتصلة ابلوظائف
 دوالرا 3 514.9

 

1
2
67
6
11
10
5
1

اخلدمة امليدانية
املوظفون الوطنيون

الرتبة احمللية
2-ف
3-ف
4-ف
5-ف
1-مد

  

  

200.5
276.8
1518.5
707.7
96.7
24.0
16.3
674.4

(135.7)

4.9 1.1 

(1.9)

0.6 

163.7 

(184.3)

(77.1)
(114.5)

(343.2)
(1.2) 0.7 7.2 (7.3) 0.6 30.1 (10.8) (21.8) (36.3) (2.3)
لة املوارد املتص
ابلوظائف

تكاليف 
املوظفني 
األارى

الضيافة 
ت والتكاليف سا
الصلة

االستشاريون ام السفر يف مه
رمسية

اخلدمات 
التعاقدية

مصروفات 
امةالتشغيل الع

اللوازم واملواد األاثث 
واملعدات

جممود الفرق
 ابلنسبة امليويةالفرق 

 فية امليزانية

املوارد املتصلة 
 ابلوظائف
859.6 10 

املتصلة  غرياملوارد 
 ابلوظائف
514.9 3 
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 املرفق األول 
  2020اهليكل التنظيمي وتوزيع الوظائف لعام   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .إعادة ندمل  أم 

وطليف م د، امليزانية العاديةيف و أ د، وكيل أمني عاميف فل و، موظف ف   م، ادمة ميدانيةيف ر م، رتبة حمليةيف م  :املختصرات
 م   م، موارد اارجة عن امليزانية.

 

شعبة اخلدمات 
 اإلدارية
 
 :م ع

 1-مد 1
 5-ف 3
 4-ف 7
 3-ف 11
 2-ف 4
   م 1
 وف م  2

 ر م 64

 والشراكاتقسم االسرتاتيجيات والتقييم 
 :م ع

  4-ف 1و  5-ف 1
 2-ف 1و 

 :2 الربانمج الفرعي
شعبة التنمية 
 االجتماعية
 
 
 :م ع

 1-مد 1
 5-ف 3
 4-ف 4
 3-ف 4
 2-ف 3
 ر م 9

 :٣الربانمج الفرعي 
شعبة التنمية 

 والتكامل االقتصادي
 
 :م ع

 1-مد 1
 5-ف 4
 4-ف 7
 3-ف 4
 2-ف 3

 ر م 12
 :م خ م

 4-ف 1
 ر م 2

 :٦ الربانمج الفرعي
 مركز شؤون املرأة

 
 :م ع

 1-مد 1
 5-ف 1
 4-ف 2
 3-ف 2
 2-ف 1
 ر م 4

 :7الربانمج الفرعي 
شعبة القضااي الناشئة 

والقضااي املتصلة 
 ابلنزاعات
 
 :م ع

 1-مد 1
 5-ف 2
 4-ف 3
 3-ف 2
 2-ف 1
 ر م 6

 :م خ م
 3-ف 2
 ر م 2
 و ف م 1

 : 1مج الفرعي الربان
شعبة التنمية املستدامة 

 واإلنتاجية
 :م ع

 1-مد 1
 5-ف 5
 4-ف 4
 3-ف 3
 2-ف 1
 وف م  1
 ر م 9

 :م خ م
 3-ف 1

 :٤لفرعي الربانمج ا
شعبة التكنولوجيا 

 أجل التنميةمن 
 
 :م ع

 1-مد 1
 5-ف 2
 3-ف 1
 2-ف 1
 ر م 5

 :٥ الربانمج الفرعي
 شعبة اإلحصاءات

 
 :م ع

 1-مد 1
 5-ف 2
 4-ف 3
 3-ف 4
 2-ف 1
 ر م 7

  مكتب األمني التنفيذي
 :ع م
 و أ د 1
 2-مد 2
 5-ف 1
 4-ف 2
 3-ف 1
 2-ف 1
 مأ وف م  1
 ر م 10

 قسم ختطيط الربامج والتعاون الفين
 :م ع

  4-ف 2و  5-ف 1
 ر م 3و  2-ف 1و 
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 املرفق الثاين
موجز التغيريات املقرتحةةةة يف الوظةةةائف الثةةةابتةةةة واملؤقتةةةة، حسةةةةةةةةةةةةةب العنصةةةةةةةةةةر   

 الفرعي والربانمج
 
 التغيري سبب الوصف الرتبة الوظائف 
إعــــــــادة نــــــــدمل موظف فل وطل إىل  و م ف 1 التوجيه التنفيذي واإلدارة     

 موظف برامج
تعزيز اإلدارة والتنسيق يف مكتب األمني التنفيذي 
عن طريق أداء املهام يف جماالت املساءلة والضوابط 

 الداالية والرصد والتقييم
إعــــــــادة نــــــــدمل موظف فل وطل إىل  م ف و م1  دعم الربامج

 موظف برامج
 

    - اجملموع 
 

 .ف و، موظف فل وطلم  :املختصرات
 

 


