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 تصدير 
تنطوي على الكثير من اآلـفاق الواعـدة. وهي تعـاني حـالـيا من نزات واحتلل طـال أمـدهمـا، تواجـه المنطـقة العربـية الكثير من التحـدـيات كمـا  

وتواجه عقبات خطيرة على كل من الصــــــــعيد االقتصــــــــادي واالجتماعي والبيئي. ومن المتوقع أن تتفاقم هذد التحديات إلى حد كبير بســــــــبب جائحة 
ية اقتصــادية. وتكشــف التقييمات األولية التي أجرتها اللجنة االقتصــادية واالجتماعية وما يترتب عليها من تبعات صــحية وتبعات اجتماع 19-كوفيد

ن تخيم لغربي آســــــيا ااإلســــــكوال في بداية الجائحة عن وقوت أثر ســــــلبي كبير على معظم بلدان المنطقة، وال ســــــيما أفقرها وأكثرها مديونية. ونتوقع أ
مليئة بالتحديات بينما تحاول المنطقة تعويض الخســــائر االجتماعية االقتصــــادية الناجمة ظروف صــــعبة و  2021على المســــتقبل القريب وعلى عام 

 عن الجائحة. وستقوم اإلسكوا بتكييف برنامجها لمواجهة هذد التحديات لدى ظهورها.

ذ تسترشد اإلسكوا بخطة التنمية المستدامة لعام   على خبرتها الواسعة وتجاربها  وأهدافها السبعة عشر للتنمية المستدامة، واعتمادا  2030وا 
جائحة الميدانية الداعية إلى اتبات نهج تشاركي متعدد التخصصات، ستقدم اإلسكوا الدعم إلى الدول األعضاء من أجل التخفيف من األثر السلبي ل

اهمة في تحقيق رؤية اللجنة لمنطقة ، والتعافي على نحو أفضــــل من األزمة االجتماعية واالقتصــــادية المتوقعة التي ســــتنجم عنها، والمســــ 19-كوفيد
 عربية متكاملة يتمتع فيها جميع األفراد بحياة كريمة في ظل مجتمعات تتسم بالتنوت ويسودها السلم واالزدهار.

ــاواة وتعزيز الفرح  ــتدام في أعقاب الجائحة، وتوفير فرح العمل، والحد من عدم المسـ ــتســـاعد اإلســـكوا البلدان على تعزيز النمو المسـ  وسـ
مســائل المتاحة من خلل الدفات عن حقوق المرأة، وتمكين الشــباب والمســنين واألشــخاح ذوي اإلعاقة، والتصــدي للفقر المتعدد األبعاد، ومعالجة ال

 المتعلقة بالهجرة واللجئين، وكفالة اإلدارة المتكاملة للموارد الطبيعية، وتوفير الطاقة المستدامة والحماية االجتماعية للجميع.

وســــــتســــــتغّل اإلســــــكوا قدرتها على حشــــــد الصــــــفوف للترويج لقهداف العالمية على الصــــــعيدين اإلقليمي والوطني وللتعبير عن احتياجات  
ت المعنية المنطقة العربية وأولوياتها في المحافل الدولية. وستتيح منبرا للتحاور وتبادل المعارف بين الجهات صاحبة المصلحة، بمن في ذلك الجها

 لسياسات وبالممارسة، بهدف وضع التنمية المستدامة في صميم الخطط واالستراتيجيات الوطنية واإلقليمية.بصنع ا

وســـــتعمل اإلســـــكوا، بوصـــــفها مركز فكر بارزا في المنطقة، كقوة حافزة على إنبات األفكار ونشـــــر الخبرات والممارســـــات الجيدة من خلل  
ية المصـــممة خصـــيصـــا لتلبية احتياجات المنطقة والدول األعضـــاء فيها. وســـتســـعى اإلســـكوا أيضـــا، من البحوث الرائدة والخدمات االســـتشـــارية والتقن 

نمـائيـة خلل القيـادة الفكريـة واالبتكـار والتعـاون الفعـال، إلى النهوض بـالتكـامـل اإلقليمي إلى جـانـب تعزيز التفـاعـل مع ســـــــــــــــائر الجهـات الفـاعلـة اإل
 اإلقليمية واللجان اإلقليمية.

 ا ملتزمة بالوفاء بوعدها وبواليتها في المنطقة، مع الحفاظ على رؤيتها ورسالتها توخيا لتحقيق االزدهار المشترك والحياة الكريمة.واإلسكو  

وســتواصــل اإلســكوا العمل مع الدول األعضــاء لبناء مجتمعات ســلمية ومزدهرة، وهي تتطلع إلى اإلســهام في منظومة لقمم المتحدة تتســم  
 حيد األداء لكي ال يتخلف أحد عن الركب.بالفعالية وتو 

 دشتيروال  اتوقيعل

 األمينة التنفيذية للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا
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 2019واألداء البرنامجي لعام   2021الخطة البرنامجية المقترحة لعام  - ألف   

 التوجه العام  

 الواليات والمعلومات األساسية  

ــتدامة في المنطقة  22-1  ــاملة والمســــ ــؤولية عن تعزيز التنمية الشــــ ــكوال المســــ ــيا ااإلســــ ــادية واالجتماعية لغربي آســــ تتولى اللجنة االقتصــــ
العربية. وُتســـــــــــــتمد واليُتها من األولويات المحددة في قرارات الجمعية العامة ومقرراتها ذات الصـــــــــــــلة، بما في ذلك قرار المجل  

دلــت بموجبــه  1985/69ل، الــذي أنشــــــــــــــــأ المجل  بموجبــه اللجنــة، وقرارد 55-اد 1818االقتصــــــــــــــــادي واالجتمــاعي  الــذي عــُ
ــادســـة للجنة، المعقودة في كانون األول/ ــتثنائية السـ ــاُتها، للتأكيد على المهام االجتماعية المنوطة بها. وفي الدورة االسـ  اختصـــاصـ

ام إلى اللجنة، وأوصـــــت المجل  االقتصـــــادي ، رحبت الدول األعضـــــاء بطلب بلدين عربيين إضـــــافيين االنضـــــم2019ديســـــمبر 
ذا وافق المجل  على ذلك، فإن عضـوية اإلسـكوا سـتتمثل في  دولة عضـوا  22دولة من أصـل   20واالجتماعي بقبول الطلبين. وا 

 في جامعة الدول العربية.

ــاء أن المشــــــــــــــهـد اإلنمـائي في المنطقـة العربـية تغـلب علـيه الحـاجـة إلى إ 22-2  حراز تقـدم في تنفـيذ خطـة التنمـية وـتدرك اـلدول األعضــــــــــــ
. وســـتقدم اإلســـكوا الدعم إلى الدول األعضـــاء فيها لتحقيق خططها اإلنمائية، على الرغم من انتشـــار عدم 2030المســـتدامة لعام 

ية والبيئية االستقرار السياسي الطويل األمد والواسع النطاق والنزاعات العنيفة، مما يزيد من تفاقم التحديات االقتصادية واالجتماع
المسـتمرة منذ عقود ويضـع عوائق إضـافية أمام مسـار التنمية في المنطقة، الذي تدرك الدول األعضـاء أنه ينبغي أن يكون شـامل 
للجميع ومنصــــــفا ومســــــتداما ومراعيا الحتياجات األجيال المقبلة. وتقدم اإلســــــكوا أيضــــــا الدعم الهادف إلى تطوير أدوات محاكاة 

وتقديم الدعم الســـــــياســـــــاتي القائم على األدلة وبناء قدرة الحكومات على صـــــــياغة وتنفيذ ســـــــياســـــــات للتنمية تفاعلية للســـــــياســـــــات 
 المستدامة، وذلك من خلل تنفيذ البرنامج العادي للتعاون التقني ومشاريع حساب التنمية.

 
 2021االستراتيجية والعوامل الخارجية لعام   

دعم الدول األعضــاء في وضــع وتنفيذ ســياســات واســتراتيجيات وبرامج تعزز رفاد مواطنيها مع إيلء تتمثل اســتراتيجية اللجنة في  22-3 
اهتمام خاح لتحقيق خطط التنمية للدول األعضـاء وأهداف التنمية المسـتدامة مع التركيز على تعزيز الهياكل المؤسـسـية، والحد 

ــتدام.  ــاواة، وتعزيز الرخاء المشــــــترك على نحو مســــ ــتراتيجية من نتائج التحليل الذي أجرته لتقييم أثر من عدم المســــ وتنطلق االســــ
على االقتصادات الوطنية واإلقليمية والصلت القائمة بينها. وستسود روح قائمة على التخفيف من أثر األزمة  19-جائحة كوفيد

وكل برنامج فرعي  2021في برنامج عام والتعافي منها وبناء القدرة على الصـــمود في الميادين االقتصـــادية واالجتماعية والبيئية 
ــغيرة  2021يندرج تحته. ويهدف برنامج عام  ــاريع الصــــــــ إلى تعزيز إيجاد فرح العمل عن طريق ريادة األعمال، وتمكين المشــــــــ

قامة الروابط بينها، مع تعزيز القدرة التنافســية إجماالمس ومســاعدة الدول األعضــاء على تحقيق االســتفادة المثل ى من والمتوســطة وا 
مخصــصــاتها االجتماعية مع الحفاظ على توازن مالي مســتدام ومعقولس وتزويد الدول األعضــاء باألدوات اللزمة لرصــد وتعزيز  
دارة مواردها المائيةس ومســاعدة الدول األعضــاء على تعزيز تقنياتها اإلحصــائية والتقنيات المتعلقة بجمع البيانات  أمنها الغذائي وا 

دوات اللزمة لرصــــــد التقدم المحرز، بما في ذلك التقدم المحرز فيما يتعلق بأهداف التنمية المســــــتدامة، على وتوفير األجهزة واأل
ــياســـات. وســـيحقق البرنامج ذلك مع التركيز   الصـــعيدين الوطني واإلقليمي، وباســـتخدام البيانات القائمة على األدلة في وضـــع السـ

 فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلثي.على احتياجات البلدان النامية وتعزيز التعاون 

وتمشـيا مع إصـلحات األمين العام الجارية لقمم المتحدة، ووفاءم بدور اللجنة المتنامي كمنظمة إقليمية فنية ومعيارية، ومن أجل  22-4 
ـنة، بموجـب قرارها تيســــــــــــــير تحقيق األهـداف المـذكورة أعلد، تقترح اإلســــــــــــــكوا إجراء عملـية إصــــــــــــــلح داخلي. وـقد اعتمـدت اللج

، هيكل جديدا يخدم ثلثة أغراض رئيســــــــية، هيق األ تحقيق االســــــــتفادة 2019كانون األول/ديســــــــمبر  21ل المؤرخ 6-ادإ 335
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المثلى من أصـولها الفنية والتشـغيلية لخدمة الدول األعضـاء عن طريق إعادة تشـكيل برنامجها العام إلى سـتة برامج فرعية معنية 
ــاملةس واالزدهار بمواضـــــــــيع مترابطة   ــتدامة الموارد الطبيعيةس والعدل بين الجنســـــــــين، والســـــــــكان، والتنمية الشـــــــ اتغير المناخ واســـــــ

ــاءات، ومجتمع المعلومات، والتكنولوجياس  ــتركس واإلحصـ ــادي المشـ ــيق خطة عام االقتصـ ــتدامة 2030وتنسـ س وأهداف التنمية المسـ
ــوب النزاعاتلس ابل تعزيز دورها في م ــلة تعزيز دعمها الفني والمعياري والحوكمة ومنع نشــــــ جال التعاون اإلقليميس اجل مواصــــــ

لمكاتب المنســـــقين المقيمين وأفرقة األمم المتحدة القطرية مع تحقيق االســـــتفادة المثلى من الدعم التقني المباشـــــر الذي تقدمه إلى 
ل المقترح الجديد للبرامج فرعية، تمشــيا مع في إطار الهيك   2021ُتعرض الخطة البرنامجية لعام الدول األعضــاء. وبناء على ذلك، 

الرؤية االســـــــتراتيجية الجديدة للجنة االقتصـــــــادية ”وعلى النحو الوارد في مذكرة األمين العام المعنونة  ل 6- ادإ  355قرار اإلســـــــكوا  
في إطــار هيكــل البرامج الفرعيــة لعــام  2019ل. ويرد اإلبلغ عن أداء اللجنــة لعــام E/2020/12ا “واالجتمــاعيــة لغربي آســــــــــــــيــا

 ، الذي يتألف من سبعة برامج فرعية اانظر مرفق الجزء ألفل.2020

ذ تؤكد اإلســــكوا التزامها بدعم الدول األعضــــاء في تحقيق أهدافها اإلنمائية وتنفيذ خطة عام  22-5  ، ســــتواصــــل صــــقل نهجها 2030وا 
س وتواصــل التأكيد على الفوائد التي يمكن أن تعود على الدول األعضــاء من التكامل 2030دد التخصــصــات إزاء خطة عام المتع

اإلقليمي مع معالجة القضــايا العابرة للحدودس واالســتفادة من التكنولوجيات الناشــئة واســتخدام علوم البيانات في تقديم المشــورة في 
ــلة  ــاتس ومواصـ ــياسـ ــاء التي تعيا حالة نزات أو الخارجة منه في إطار مجال محاكاة السـ إيلء اهتمام خاح لدعم الدول األعضـ

 مسار التنمية.

 إلى االفتراضات التخطيطية التاليةق 2021وفيما يتعلق بالعوامل الخارجية، تستند الخطة الشاملة لعام  22-6 

 تمشيا مع وتيرة التعافي العالميس 19-حة كوفيدأن تتعافى االقتصادات اإلقليمية من األضرار الناجمة عن جائ  األ  

ــياســــات وبتقديم   ابل   ــداء المشــــورة المتكاملة في مجال الســ ــهُد اإلنمائي الوطني مناخا مؤاتيا لقيام اإلســــكوا بإســ أن ُيوفر المشــ
 الدعم المعياري وبناء القدرات التقنية بشأن األولويات اإلقليميةس

 األعضاء العمَل معا من خلل المنصات القائمة على الصعيدين األقاليمي والمشترك بين الوزاراتسأن تواصل الدول  اجل  

أن تتآزر الوزارات التنفيذية في الدول األعضــــــــاء بشــــــــأن المســــــــائل االســــــــتراتيجية الرئيســــــــية، وتتعاون في إطار عملية  ادل  
 نمية بشأن المجاالت السياساتية الرئيسية.مؤسسية، وتشترك مع الجهات األخرى صاحبة المصلحة المعنية بالت 

ــاءلة  22-7  ــاء، وتنفذ إطار المســـ ــتهدفة ونتائجها، حســـــب االقتضـــ ــطتها التنفيذية ومنجزاتها المســـ ــانيا في أنشـــ وتدمج اللجنة منظورا جنســـ
ــادي واالجتماعي  فيما ــى مع قرار المجل  االقتصـ ــين بما يتماشـ ــاواة بين الجنسـ ــافة إلى األنشـــطة 2013/16يتعلق بالمسـ ، باإلضـ

المسـتهدفة التي يقودها برنامجها الفرعي المعني بالعدل بين الجنسـين، والسـكان، والتنمية الشـاملة. واسـتجابةم للحتياجات الخاصـة 
ا خطوات للنهوض بعملية إدماج األشــخاح ذوي للفئات المهمشــة والضــعيفة، على نحو ما دعا إليه األمين العام، ســتتخذ اإلســكو 
 اإلعاقة في برنامجها وفقا الستراتيجية األمم المتحدة إلدماج منظور اإلعاقة.

وسـتواصـل اللجنة تعزيز شـراكتها االسـتراتيجية والتاريخية مع جامعة الدول العربية. وتتجلى تلك الشـراكة في عدة مجاالت، منهاق   22-8 
واإلبلغ عنهس وتقديم الدعم إلى الدول األعضـــــاء بشـــــأن تغير المناخ من خلل  2030تنفيذ خطة عام  رصـــــد التقدم المحرز في

المركز العربي لسياسات تغير المناخ القائم مقرد في اإلسكواس وبذل جهود مشتركة إلعادة النظر في مسألة الفقر المتعدد األبعاد، 
ــى مع خ ــاء عليه بما يتماشــــ ــل بالدخل، وتعزيز القضــــ ــأن األبعاد 2030طة عام وقيا  الفقر غير المتصــــ . وتتعاون الهيئتان بشــــ

المعـيارـية للتكـامـل االقتصــــــــــــــادي اإلقليمي وأبعـادد المتصـــــــــــــــلة بتنمـية الـقدرات، بمـا في ذـلك التكـامـل فيمـا يتعلق ـبالتجـارة والجمـارك 
 يمية.والهجرة والنقل والطاقة والمياد واألمن الغذائي وغيرها من التحديات اإلنمائية العابرة للحدود واإلقل

https://undocs.org/ar/E/2020/12
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وتقيم اإلسـكوا أيضـا شـراكة مع البنك اإلسـلمي للتنمية. ويضـطلع البنك اإلسـلمي للتنمية بدور مهم في المنطقة وتشـمل الشـراكة  22-9 
يجاد  عددا من المجاالت، منهاق ممرات النقل بوصـفها عوامل ميسـةرة للتجارة من شـأنها أن تؤدي إلى زيادة األنشـطة االقتصـادية وا 

وتعميم مراعاة اإلجراءات المتعلقة بالمناخ في الخطط اإلنمائية الوطنيةس ودور البرلمانات في تعزيز ورصــــــــــد تنفيذ   فرح العملس
 .2030خطة عام 

وتعمل اللجنة عن كثب أيضــا مع البنك الدولي لمواءمة إحصــاءات األســعار في المنطقة بأســرها. وقد أنشــآ مبادرة إقليمية جديدة  22-10 
طارا لتتبع تنفيذ الهدف بشـأن النقل المت  ضـافةم إلى ذلك، سـتقيم اإلسـكوا شـراكات  7عدد الوسـائط وا  من أهداف التنمية المسـتدامة. وا 

مع صـــــــندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصـــــــادي، ومنظمة التجارة العالمية، وعدد كبير من الجهات 
 ة.الفاعلة اإلقليمية والمؤسسات األكاديمي 

وقامت اإلســـــكوا بتكييف النهج الذي تتبعه في إشـــــراك الجهات المتعددة صـــــاحبة المصـــــلحة على الصـــــعيدين الوطني واإلقليمي،  22-11 
ــات إقليمية فريدة من نوعها يمكن من خللها لممثلي الحكومات، والبرلمانيين، والمجتمع المدني، والقطات الخاح  ــأت منصــ فأنشــ

يج  اد حلول مبتكرة.تبادل أفضل الممارسات وا 

ــكوا بدور قيادي في المنطقة العربية في تنفيذ خطة األمين  22-12  ــطلع اإلســــ ــال فيما بين الوكاالت، تضــــ ــيق واالتصــــ وفيما يتعلق بالتنســــ
يقا لهذا الغرض، نفذت اإلســــكوا التدابير المقترحة . وتحق72/279العام لإلصــــلح، على نحو ما أقرته الجمعية العامة في قرارها 

للســــــــتفادة على النحو األمثل من المهام وتعزيز التعاون على الصــــــــعيد اإلقليمي. ودعت، باالشــــــــتراك مع برنامج األمم المتحدة 
ــعيد اإلقليمي في المنطقة ال ــم جميع وكاالت األمم المتحدة العاملة على الصـــــــــ عربية، ويســـــــــــرت اإلنمائي، إلى عقد اجتمات يضـــــــــ

، وهو مســــتودت إقليمي للمعارفس “منارة”المشــــاورات اإلقليمية التي أدت إلى اتخاذ إجراءات ملموســــة تشــــمل ما يليق األ إنشــــاء 
ابل االلتزام بإعداد تقرير ســــــنوي مشــــــترك بين الوكاالت عن النتائج المتحققة على نطاق المنظومةس اجل توفير خدمات المكتب 

األمم المتحدة العاملة على الصـعيد اإلقليمي بهدف تحقيق مكاسـب في الكفاءة. وقد ُأحرز تقدم كبير في كل الخلفي إلى وكاالت  
من هذد المجاالت عن طريق فرق العمل المشـتركة بين الوكاالت، حيث أخذت اإلسـكوا زمام المبادرة بشـأن النقطتين األ و اجل، 

ــافة إلى العم ــأن التعاون الفني والمعياري على الصـــعيدين اإلقليمي والعالمي وقدمت الدعم للنقطة ابل. وهذا باإلضـ ل الجاري بشـ
وكالة من وكاالت األمم المتحدة بشـأن طائفة واسـعة من المواضـيع ذات الصـلة بأهداف التنمية المسـتدامة، مثل  20مع أكثر من 

 جرة ونوت الجن  والبيانات واإلحصاءات.النمو والعمالة والفقر والحماية االجتماعية واألمن الغذائي وتغير المناخ واله

ر  22-13  ــّ وقدمت اللجنة الدعم إلى ســــتة من مكاتب المنســــقين المقيمين المنشــــأة حديثا في إعداد تحليلها القطري المشــــترك، وهي تحضــ
ياغة الفصـــــــــــل لتقديم دعم مماثل إلى المكاتب المتبقية. ويتركز الدعم الذي تقدمه اللجنة على أربعة مجاالت فنية هيق األ ـصــــــــــ 

المتعلق باالقتصـاد الكليس ابل إمداد مكاتب المنسـقين المقيمين بالبيانات واإلحصـاءات اللزمة لعملها المتعلق بالتحليل والرصـد 
واإلبلغ، بما في ذلك موجز وطني عن أهداف التنمية المســـــتدامة في كل بلدس اجل إجراء تحليل متعمق ألثر القضـــــايا اإلقليمية 

ابرة للحــدود، بمــا في ذلـك التجــارة وتغير المنــاخ والهجرة والميــاد، على التنميــة الوطنيــةس ادل إجراء تحليــل متعمق والقضـــــــــــــــايـا العــ 
للقضـــــــايا المتعلقة بالنزات والمراحل االنتقالية وأثرها على التنمية الوطنية. ويســـــــتهَدف من ذلك تحســـــــين نوعية التحليلت القطرية 

المتحدة للتعاون من أجل التنمية المسـتدامة وتحقيق االسـتفادة المثلى من الدعم الذي تقدمه  المشـتركة وتعزيز تصـميم إطار األمم
 األمم المتحدة في البلدان المستفيدة من البرامج.

 وكـاـلة ـتابعـة لقمم المتحـدة وتحـت قـيادة 20وال يزال المنـتدى العربي الســــــــــــــنوي للتنمـية المســـــــــــــــتدامـة، اـلذي ُيعـقد بتنظيم من قراـبة   22-14 
اإلســــــــــــكوا، التجمع األكثر شــــــــــــموالم في المنطقة للجهات العاملة في مجال التنمية المســــــــــــتدامة والجهات الداعية لتحقيقها، وعادةم 

، سـتعمل اإلسـكوا 2021يسـبقه عقد اجتماعات تحضـيرية والتشـاور مع طائفة واسـعة من الجهات صـاحبة المصـلحة. وفي عام  ما
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شــــــراكات والتعاون مع المجتمع المدني والقطات الخاح من أجل ســــــد الثغرة في التنفيذ في على توفير مزيد من الفرح إلقامة ال
 مجال المعارف ومساعدة الدول األعضاء على االستفادة من سبل االبتكار والتمويل.

 
 الواليات التشريعية  

 ترد في القائمة الواردة أدناد جميع الواليات المسندة إلى البرنامج. 22-15 

 قرارات الجمعية العامة
 بالتنمية البديلةمبادئ األمم المتحدة اإلرشادية المتعلقة  68/196
مركز األمم المتحـــدة للتـــدريـــب والتوثيق في مجـــال حقوق اإلنســــــــــــــــان  68/241

 لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية
 الثقافة والتنمية المستدامة 69/230
إعلن ســـــــياســـــــي بشـــــــأن تعزيز التعاون بين األمم المتحدة والمنظمات  69/277

 اإلقليمية ودون اإلقليمية
 المسائل الشاملة 69/307
إعادة تنظيم منظومة األمم المتحدة اإلنمائية في ســـــــياق االســـــــتعراض  72/279

ــياســـة األنشـــطة التنفيذية التي الشـــامل   الذي يجري كل أربع ســـنوات لسـ
 تضطلع بها منظومة األمم المتحدة من أجل التنمية

وبرـنامج مواصــــــــــــــلـة تنفيـذ جـدول أعمـال  21تنفيـذ جـدول أعمـال القرن  74/216
ونتــائج مؤتمر القمــة العــالمي للتنميــة المســــــــــــــتــدامــة ومؤتمر  21القرن 

 األمم المتحدة للتنمية المستدامة
 متابعة مؤتمر األمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نموام  74/232
 ل2027-2018تنفيذ عقد األمم المتحدة الثالث للقضاء على الفقر ا 74/234
 بين بلدان الجنوبالتعاون  74/239
  

 
 قرارات ومقررات المجل  االقتصادي واالجتماعي

 إنشاء اللجنة االقتصادية لغربي آسيا ل55-اد 1818
 تعديل اختصاصات اللجنة االقتصادية لغربي آسياق تغيير اسم اللجنة 1985/69
ــيطها في الميدانين  1998/46 ــكيل األمم المتحدة وتنشــــــــ تدابير أخرى إلعادة تشــــــــ

 االقتصادي واالجتماعي والميادين المتصلة بهما
تغيير اســــــم اللجنة الفنية للجنة االقتصــــــادية واالجتماعية لغربي آســــــيا  2014/36

 ديل صلحياتهاإلى ”اللجنة التنفيذية“ وتع

المتعلق  67/226التقــــدم المحرز في تنفيــــذ قرار الجمعيــــة العــــامــــة  2015/15
باســتعراض الســياســات الشــامل الذي يجري كل أربع ســنوات لقنشــطة 

 تضطلع بها منظومة األمم المتحدة من أجل التنميةالتنفيذية التي 
تقييم التقـدم المحرز في تنفيـذ نتـائج القمـة العـالميـة لمجتمع المعلومـات  2015/26

 ومتابعتها
المتعلق  71/243التقــــدم المحرز في تنفيــــذ قرار الجمعيــــة العــــامــــة  2019/15

ــياســـة األنشـــطة  باالســـتعراض الشـــامل الذي يجري كل أربع ســـنوات لسـ
 األمم المتحدة من أجل التنميةالتنفيذية التي تضطلع بها منظومة 

 
 اإلعلنات الوزارية والقرارات الصادرة عن اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

 ل2014إعلن تون  بشأن العدالة االجتماعية في المنطقة العربية ا 
 ل 2016ا   2030إعلن الدوحة بشأن تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام   
توافق بيروت حول التكنولوجيا من أجل التنمية المسـتدامة في المنطقة  

 ل2018العربية ا
 ُنُهج متكاملة للتعاون الفني تلبيةم للحتياجات المستجدة للدول األعضاء  ل30-اد 331

اعتماد التعديلت المقترحة على اإلطار االســــــــتراتيجي وبرنامج العمل  ل30-اد 333
 2019-2018لفترة السنتين 

اعتمــاد تقــارير دورات الهيئــات الفرعيــة التــابعــة للجنــة االقتصـــــــــــــــاديــة  ل30-اد 334
 واالجتماعية لغربي آسيا

 2021الخطة البرنامجية للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا لعام  ل6-إ اد 335
  

 المنجزات المستهدفة  
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 1-22الجدول 

 ، حسب الفئة والفئة الفرعية2021-2019المنجزات المستهدفة الشاملة للفترة 

 الفئة والفئة الفرعية
الـــــــــمـــــــــقـــــــــرر 

 2019 لعام
الـــــــفـــــــعـــــــلـــــــي 

 2019 لعام
الـــــــــمـــــــــقـــــــــرر 

 2020 لعام
ــرر  ــقـــــــــ ــمـــــــــ الـــــــــ

 2021 لعام
     تيسير عمل الهيئات الحكومية الدولية وهيئات الخبراء -ألف      

 12 15 12 12 اعدد الوثائقل التداوليةوثائق الهيئات   
 – 9 – – تقارير مقدمة إلى اجتماعات الدورة الوزارية لإلسكوا - 1  
 12 6 12 12 تقارير مقدمة إلى اللجنة التنفيذية - 2  
 15 17 15 15 اعدد االجتماعات التي مدة كل منها ثلث ساعاتل تقديم الخدمات الفنية لالجتماعات  
 8 4 8 8 اجتماعات اللجنة التنفيذية - 3  

 – 4 – – اجتماعات الدورة الوزارية لإلسكوا - 4  

 2 2 2 2 اجتماعات اللجنة االستشارية التابعة لإلسكوا - 5  

 2 2 2 2 اجتماعات منبر التنسيق اإلقليمي - 6  

 - 2 - - اجتمات فريق الخبراء المعني بالتطورات الجارية في المنطقة العربية - 7  

 1 1 1 1 اجتمات لجنة البرنامج والتنسيق - 8  

 1 1 1 1 اجتمات اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية - 9  

 1 1 1 1 اجتمات اللجنة الخامسة التابعة للجمعية العامة - 10  

     توليد المعارف ونقلها -باء 

 2 1 1 1 اعدد المنشوراتل المنشورات  

 1 1 1 1 التقرير السنوي لإلسكوا - 11  

 1 - - - تقرير عن أداء منظومة األمم المتحدة اإلنمائية في المنطقة العربية - 12  

 المنجزات المستهدفة في مجال االتصال -دال 

أيام  4رســـــائل إخبارية باللغتين العربية واإلنكليزيةس و   104عدة منصـــــات على وســـــائل التواصـــــل االجتماعي و برامج التوعية والمناسببببات الخاصبببة والمواد اإلعالمية    
ــابيع دولية، مثل اليوم الدولي للمرأة ويوم البيئة العالميس وكتيبات ومنشــــــورات وملصــــــقات ومواد دعائية أخرى عن أن من المواد ذات المحتوى   10شــــــطة اإلســــــكواس و وأســــ

ــبكي للجنةس ونموذج لإل ــكوا اليومية باللغتين اإلنكليزية والعربية على الموقع الشــ ــكوا وأخبار اإلســ ــطة اإلســ ــرات، المرئي ومقاطع الفيديو عن أنشــ حاطات، ومحاضــ ــكواس وا  ســ
 م المتحدة واإلسكوا.وأنشطة توعية لفائدة المدار  والجامعات والزوار اآلخرين عن عمل األم

حاطات لإلعلن عن صــــــــــدور العالقات الخارجية والعالقات مع وسبببببببائط اإلعالم     حاطات مقدمة من األمينة التنفيذية ومســــــــــؤولين كبار آخرين وا  مؤتمران صــــــــــحفيان وا 
نشــــرة   50ســــؤولينس وخدمات البث التلفزيوني المباشــــر لإلســــكواس و مقابلت مع األمينة التنفيذية وغيرها من كبار الم  10المنشــــورات الرئيســــية وعن المناســــبات الهامةس و 

 صحفية باللغتين اإلنكليزية والعربية عن أنشطة اإلسكواس وتغطية إعلمية الجتماعات اإلسكوا وأنشطتها.

  
 أنشطة التقييم  

، إلى جانب النتائج  2019نتائج التقييمات التالية، التي ُأنجزت خلل عام  2021ُأخذت في االعتبار في الخطة البرنامجية لعام  22-17 
 المستكملة الستعراض ُأجري للتقييم يحدد االتجاهات واألنماط الرئيسيةق

 المعني بالتنمية االجتماعيةس  2البرنامج الفرعي  األ  

 .المعني باستخدام اإلحصاءات لوضع سياسات مرتكزة على األدلة 5عي البرنامج الفر  ابل  
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، ســتواصــل اإلســكوا ربط عملها المتعلق بالتنمية االجتماعية 2واســتجابة للنتائج الرئيســية المســتخلصــة من تقييم البرنامج الفرعي   22-18 
ــاء في تحق ــل للدول األعضـــ ــيعية األخرى من أجل تقديم دعم أفضـــ ــتواصـــــل 2030يق أهداف خطة عام بالمجاالت المواضـــ س وســـ

تنمية علقاتها االســـتراتيجية والحفاظ عليها مع طائفة واســـعة من الشـــركاء اإلقليميين، بما في ذلك جامعة الدول العربيةس وســـتنفذ 
 مشاريع إضافية ممولة من خارج الميزانية.

، سـتواصـل اإلسـكوا دعم الدول األعضـاء ونظمها اإلحصـائية في 5  واسـتجابة للنتائج الرئيسـية المسـتخلصـة من تقييم البرنامج الفرعي  22-19 
مجال اإلحصــــاءات االقتصــــادية واالجتماعية والبيئية، وهي مجاالت تتمتع فيها بميزة نســــبية وتســــاعد في تحســــين اإلحصــــاءات في 

مسـتخدمة في الدراسـات والمنشـورات في المنطقة العربية. وسـتقوم اللجنة أيضـا بتبسـيط أنشـطتها المتصـلة بالبيانات ومواءمة البيانات ال 
جميع مجاالت السياسات المواضيعية. ويجري تحديث بوابة البيانات التابعة لإلسكوا وُيستهدف منها أن تشكل مرجعا لمنظومة األمم 

 المتحدة في المنطقة. وسُتلتم  موارد خارجة عن الميزانية لتكملة األنشطة اإلحصائية األساسية للبرنامج الفرعي. 

، ســتجري اإلســكوا تقييما ذاتيا اســتشــرافيا مواضــيعيا لمســاعدتها على تحقيق أهدافها على نحو أفضــل. وســيكون 2021وفي عام  22-20 
 الهدف هو تحديد الفرح والتحديات الكامنة في النهج الجديد المتبع لتحقيق النتائج.

  
 برنامج العمل   

 1البرنامج الفرعي   

 واستدامة الموارد الطبيعيةتغّير المناخ   

 الهدف  

ــتدامة  22-21  ــات المتكاملة والمســ ــياســ ــهم هذا البرنامج الفرعي في تحقيقه هو النهوض باإلجراءات المتعلقة بالمناخ والســ الهدف الذي يســ
 في مجاالت المياد والطاقة واألمن الغذائي.

 
 االستراتيجية  

من أجل المسـاهمة في النهوض باإلجراءات المتعلقة بالمناخ، سـيعزز البرنامج الفرعي مشـاركة الدول األعضـاء وقدراتها في بناء  22-22 
القدرة على الصـــمود في مواجهة تغير المناخ من خلل مبادرات محلية عن طريق وضـــع أدوات علمية وســـياســـاتية ومالية لتعميم 

خطيط التنمية وميزنتها وتمويلها. وسـيقدم المسـاعدة التقنية لتيسـير الوصـول إلى الموارد المعرفية مراعاة االعتبارات المناخية في ت 
ــاء على إحراز تقدم نحو تحقيق الغايات التاليةق  ــاعد الدول األعضـ ــيسـ ــتنيرة. وسـ ــات المسـ ــياسـ ــع السـ القائمة على العلوم ودعم وضـ

القطاعات االســــتراتيجية للحد من قابلية التضــــرر من تغير المناخس من أهداف التنمية المســــتدامة، عن طريق تحليل  5-1الغاية 
ــلة 4-2والغاية  ــوى المتصـ ، من خلل تقييم أثر تغير المناخ على اإلنتاجية الزراعية والنظم اإليكولوجية والحوادث المناخية القصـ

عن الكوارث المتصــــلة بالمياد وتقديم   ، عن طريق المســــاعدة على الحد من الخســــائر االقتصــــادية الناجمة5-11بالميادس والغاية 
 1- 13إســــهامات للســــياســــات المتكاملة المتعلقة بكفاءة اســــتخدام الموارد، والتكيف، والتخفيف، والحد من مخاطر الكوارثس والغايات 

 ، عن طريق تعزيز القدرة على الصــــمود وعلى التكيف من خلل اتخاذ تدابير متكاملة في مجال الســــياســــات3-13  و 2-13 و
ــية في مجال العمل هذا هي منظمة األغذية والزراعة لقمم  ــتنيرة. والجهات الشــــريكة الرئيســ ــية مســ ــســ وتوفير قدرات بشــــرية ومؤســ
المتحدة، والبنك اإلسـلمي للتنمية، وجامعة الدول العربية، والحكومة السـويدية، والمعهد السـويدي لقرصـاد الجوية والهيدرولوجية، 

د من مخـاطر الكوارث، وبرنـامج األمم المتحـدة للبيئـة، واتفـاقيـة األمم المتحـدة اإلطـاريـة بشـــــــــــــــأن تغير ومكتـب األمم المتحـدة للحـ 
المناخ، ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة االيونســــــــــــكول، والمنظمة العالمية لقرصــــــــــــاد الجوية، والشــــــــــــركاء في الدول 

القدرة على مواصــلة تعميم مراعاة قضــايا المناخ في التخطيط اإلنمائي،   األعضــاء. ومن المتوقع أن يســفر هذا العمل عن تعزيز
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ــابقة  ــمل النتائج الســـ ــممة لتحقيق األهداف اإلنمائية العالمية والوطنية. وتشـــ ــأن االلتزامات المتعلقة بالمناخ مصـــ واتخاذ قرارات بشـــ
لتنمية. وعقب إنشــــــــــــــاء مركز، ُقدم التدريب  المتحققة في هذا المجال إجراء تقييمات علمية ُيســــــــــــــترشــــــــــــــد بها في عملية تخطيط ا

والمسـاعدة التقنية إلى الدول األعضـاء في اإلسـكوا، وجرى تعزيز إمكانية الوصـول المفتوح إلى البيانات اإلقليمية المتعلقة بالمناخ 
 والمياد وقابلية تأثر القطاعات االجتماعية واالقتصادية.

لســـــياســـــات واســـــتدامتها في مجاالت المياد والطاقة واألمن الغذائي، ســـــيعزز البرنامج ومن أجل المســـــاهمة في النهوض بتكامل ا 22-23 
الفرعي المؤســســات ويقدم المســاعدة التقنية إلى الدول األعضــاء، ويشــركها في حوار شــامل لعدة قطاعات، ويشــجع إيجاد واعتماد 

ــتخدام  ــتدامة وينهض بها في مجاالت الطاقة المتجددة، وكفاءة اســ ــتعمال المياد، واألمن الغذائي، الحلول المســ الطاقة، وكفاءة اســ
دارة النفايات، واالســـتدامة البيئية. فعلى ســـبيل المثال، ســـيدعم البرنامج الفرعي االجتمات المشـــترك الثاني لوزراء المياد والزراعة  وا 

عربية. ويعتزم البرنامج الفرعي الســـــــــتعراض واعتماد المبادئ التوجيهية المتعلقة بتخصـــــــــيح المياد لقطات الزراعة في المنطقة ال
أيضــــــــــا أن يدعم اإلبلغ عن التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المســــــــــتدامة بطريقة متكاملة واإلبلغ عنه على الصــــــــــعيد 

االطــاقــة للجميعل من أهــداف التنميــة  7ااألمن الغــذائيل والهــدف  2اإلقليمي، وذلــك عن طريق تتبع التقــدم المحرز في الهــدف 
ــت  ــاهم في تحقيق الغايات التاليةق الغاية المســـ ــتويات،  5-6دامة، وأن يســـ المتعلقة باإلدارة المتكاملة لموارد المياد على جميع المســـ

ــبل منها التعاون في مجال المياد العابرة للحدود وزيادة التركيز على موارد المياد الجوفيةس والغاية  ، عن طريق تعزيز  2-12بســـــــــــ
، عن طريق 5-12  و 3-12المســـــتدامة من خلل زيادة كفاءة اســـــتخدام الموارد الطبيعيةس والغايتين  أنماط اإلنتاج واالســـــتهلك

ــية في مجال العمل هذا هيق الجامعة األمريكية في بيروت،  ــريكة الرئيســــــــــ الحد من فاقد األغذية والهدر الغذائي. والجهات الشــــــــــ
للتدريب والبحوث اإلحصــــــــــــــائية، والوكالة الدولية للطاقة، والوكالة الدولية للطاقة والمنتدى العربي للبيئة والتنمية، والمعهد العربي 

المتجـددة، ومنظمـة األغـذـية والزراعـة، والبـنك اإلســــــــــــــلمي للتنمـية، وجـامعـة اـلدول العربـية، والحكومـة الســــــــــــــوـيدـية، وبرـنامج األمم 
ــاءات في األمم المتحدة، ولجان إقليمية أ ــســـــات المتحدة للبيئة، وشـــــعبة اإلحصـــ خرى تابعة لقمم المتحدة، والبنك الدولي، والمؤســـ

الوطنية في الدول األعضــاء. ومن المتوقع أن تؤدي الحلول المســتدامة التي وضــعتها اإلســكوا والجهات الشــريكة لها وروجت لها 
فاءة اسـتخدام الطاقة في قطات فيما يتصـل بالموارد الطبيعية إلى زيادة كفاءة اسـتخدام المياد، ورفع اإلنتاجية الزراعية، وتحسـين ك

البناء. وتشمل النتائج السابقة المتحققة في هذد المجاالت إنشاء مجل  وزاري مشترك لوزراء الزراعة والمياد في المنطقة العربية،  
نشــاء أدوات مالية لتوســيع نطاق تنفيذ البرامج المتعلقة بالكفاءة في اســت  خدام الطاقة واعتماد إطار عربي لرصــد األمن الغذائي، وا 

 في المنطقة العربية.
 

  سبياسبات شباملة لعدة قطاعات ترمي  لح تحسبين أمن الميال والغفاء في  ل 2021النتيجة المقررة لعام   
 األحوال المناخية المتغيرة في المنطقة العربية

يؤدي إلى زيادة الضــــــغط على قطات من المرجح أن يزيد تغير المناخ من الضــــــغط على الموارد المائية الشــــــحيحة أصــــــل، مما  22-24 
الزراعــة الــذي يعتمــد اعتمــادا كبيرا على توافر الميــاد. ويعــاني بعض البلــدان العربيــة بــالفعــل من انعــدام األمن الغــذائي، وقــد زاد 

الفرعي  انتشــار نقح التغذية في اآلونة األخيرة بســبب عوامل متعددة األبعاد، بما في ذلك الجفاف والفيضــانات. ويعمل البرنامج
على دعم التعاون بين قطاعي الزراعة والمياد في المنطقة العربية، ويسـهم في وضـع سـياسـات متسـقة تعزز األمن الغذائي وتبني  

ــتدامتها في ظل األحوال المناخية المتغيرة. ومنذ عام  ــمود واســــ ــات الزراعية على الصــــ ، قام البرنامج الفرعي 2016قدرة الممارســــ
عضـــــــــاء على تحســـــــــين إمكانية الوصـــــــــول إلى البيانات المناخية اإلقليمية، التي يجري توليدها تحت رعاية ببناء قدرات الدول األ

المركز العربي لســـــياســـــات تغير المناخ، واســـــتخدامها من أجل إثراء تقييمات اإلنتاجية الزراعية وتحســـــين كفاءة اســـــتخدام المياد، 
فرعي ببناء قدرة الدول األعضـــــاء فيما يتعلق بالكفاءة في اســـــتخدام الطاقة ســـــيما فيما يتعلق بممارســـــات الري. وقام البرنامج ال ال

 وبالطاقة المتجددة، كما يّسر نقل التكنولوجيا الزراعية الجديدة.



 التنمية االقتصادية واالجتماعية في غربي آسيا 22الباب 

 

20-05938 11/92 

 

 التحدي الداخلي واالستجابة  

اإلنتاج واإلنتاجية الزراعيين باألسـا  تمثَّل التحدي الذي واجهه البرنامج الفرعي في تركُّز دعمه لحكومات المنطقة على تحسـين  22-25 
ــامل لعدة قطاعات  ــية. ولم يركز بالقدر الكافي على تشــــــجيع الحوار الشــــ ــســــ ــتعمال المياد والحوكمة المؤســــ وعلى تعزيز كفاءة اســــ

و ما يشــكل دعم تنظيم اجتماعات مشــتركة لكبار المســؤولين المعنيين بقطاعي المياد والزراعة وبإدارة موارد المياد الجوفية، وه أو
تحديا خاصـــا ألن المورد األخير خفي. واســـتجابة لذلك، وفي إطار المركز العربي لســـياســـات تغير المناخ، يوفر البرنامج الفرعي 
منبرا للحوار والتنســــيق والتعاون. وســــيجري التصــــدي للتحديات المتعلقة بكفاءة اســــتعمال المياد وبإدارة المياد، ال ســــيما في قطات 

يتعلق بموارد المياد الجوفية، إلى جانب تتبع مســـــــــــــألة األمن الغذائي في المنطقة وتحليلها. وللقيام بذلك، ســـــــــــــيعقد الزراعة وفيما 
واإلطار اإلقليمي لرصـــــــد األمن الغذائي الذي   AquaCropالبرنامج الفرعي حلقات عمل تدريبية وطنية بشـــــــأن اســـــــتخدام نموذج 

. وسـُيسـترشـد بالمعلومات المسـتقاة 2019العربية للتنمية الزراعية في آذار/مار    وضـعته اإلسـكوا وأقرد المجل  التنفيذي للمنظمة
ــتدعم  ــعيدين اإلقليمي والوطني، كما ســـ ــتخدام تلك األدوات في الحوار وتبادل اآلراء في قطاعي المياد والزراعة على الصـــ من اســـ

الصمود واستدامته في ضوء التحديات المتعلقة صياغة سياسات شاملة لعدة قطاعات مصممة لتعزيز قدرة القطات الزراعي على 
 بتغير المناخ.

 
 التقدم المتوقع نحو بلوغ الهدف، ومقيا  األداء  

ــتدامتها في مجاالت المياد والطاقة واألمن الغذائي، وهو ما  22-26  ــات واسـ ــياسـ ــهم هذا العمل في النهوض بتكامل السـ من المتوقع أن يسـ
وزارية الصــــــادرة بشــــــأن التنســــــيق بين قطاعي الزراعة والمياد من أجل تحســــــين األمن الغذائي ســــــيتجلى في زيادة عدد القرارات ال

ــافيين في عام   2019والمائي في المنطقة العربية امن قرار اتخذ في عام  ــأن 2021إلى قرارين إضـ ــافة إلى ذلك، فمن شـ ضـ ل. وا 
ــؤولة عدد تقارير التقييم المتعلقة بإدارة الموارد المائية من أجل إنتاج ا ــؤولون من الوزارات المســـ ــيل بكفاءة التي يعدها مســـ لمحاصـــ

تقريرا بحلول  13إلى  2019تقـارير في عـام  9عن المـياد والزراعـة أو مراكز البحوث المنتســـــــــــــــبة إلى تلـك الوزارات أن يزـيد من 
 .2021 عام

 
 2-22الجدول 

 مقياس األداء 

2017 2018 2019 2020 2021 
اعتماد قرار واحد بشأن  • ينطبقال  • ال ينطبق •     

ــيق بين قطاعي  التنســــــــــ
ــاد فـي  ــة والـمـيـــــ الـزراعـــــ
ــترك لوزراء  اجتمات مشــ
الزراعة والموارد المائية 

نيســــــــــــــــان/أبريـــل   4في 
ــاهـــرة،  2019 فـــي الـــقـــــ

ـبدعم من جـامعـة اـلدول 
ــمـــــــة  ــظـ ــنـ ــة ومـ ــيـــــ ــربـ ــعـ الـ
ــة  ــة والــــــزراعـــــ ــذيـــــ األغـــــ

 واإلسكوا 

ــاد قــراريــن وزاريــيــن   •  اعــتــمـــــ
إضــــافيين بشــــأن التنســــيق 

ــة بــيــن  ــاعــي الــزراعـــــ قــطـــــ
 والمياد



 التعاون اإلقليمي ألغراض التنمية الجزء الخامس

 

12/92 20-05938 

 

2017 2018 2019 2020 2021 
ــداد  •        ــارير تقييم   9إعــ تقــ

من جـانـب مســــــــــــــؤولين  
حكوميين بــاســــــــــــــتخــدام 
بيــانــات منــاخيــة إقليميــة 
مســــــــــــــتمـــدة من نموذج 

AquaCrop  والمـبادرة
ــة لـتـقـيـيـم أثـر  اإلقـلـيـمـيـــــ
ــاخ عــلــى  ر الــمــنـــــ تــغــيــّ
الموارد المــائيــة وقــابليــة 
ــاعـــــــات  ــأثـــــر الـــــقـــــطـــــ تـــــ
االجـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــاعـــــــــــيـــــــــــة 
ــة فـي  واالقـتصــــــــــــــــــــاديـــــ

ثراء المنطقـة العربـية، إل
الســـــــــــياســـــــــــات المتعلقة 
بتحســـــــــــين إدارة الموارد 
ــاج  ــتـــــ نـــــ ــة وا  ــيـــــ ــائـــــ الـــــــمـــــ
ــتخدام  ــيل باســــ المحاصــــ

 كفء للمياد

إعـــــــداد تــقــريــري تــقــيــيــم  •
إضـــــــــــــــافيين من جــانــب 
مســــــــــــــؤولـيـن حـكـومـيـيـن  
باستخدام بيانات مناخية  
ــدة من  ــة مســـــــــــــتمـ إقليميـ

ــوذج  ــمــ  AquaCropنــ
ــة  ــادرة اإلقــلــيــمــيـــــ والــمــبـــــ
لتقييم أثر تغّير المنـــاخ 
ــة  على الموارد المــــــائيــــ
وقـابليـة ـتأثر القطـاعـات 
االجـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــاعـــــــــــيـــــــــــة 
ــة فـي  واالقـتصــــــــــــــــــــاديـــــ
المنطقـة العربـية، إلثراء 
الســـــــــــياســـــــــــات المتعلقة 
ــائيــــة  بــــإدارة الموارد المــ
من أجـــل زيـــادة كفـــاءة 
اســــــــــــــتخـــدام الميـــاد في 

 إنتاج المحاصيل

ــقـــيـــيـــم   • ــري تـ ــقـــريـ ــداد تـ إعـــــ
ــافيين ــانــــب  إضـــــــــــــــ من جــ

ــيــن حــكــومــيــيــن   مســــــــــــــــؤول
باســــــــتخدام بيانات مناخية 
ــدة من  ــة مســــــــــــــتمــــ إقليميــــ

ــوذج  ــمــــــ  AquaCropنــــــ
والمبــــادرة اإلقليميــــة لتقييم  
ــاخ عـلـى  أثـر تـغـيـّر الـمـنـــــ
ــة  ــابليــ ــة وقــ ــائيــ الموارد المــ
تــــــــأثــــــــر الــــــــقــــــــطــــــــاعــــــــات 
االجتماعية واالقتصــــــــادية 
ــة،   ــة الـعـربـيـــــ فـي الـمـنـطـقـــــ
إلثراء الســياســات المتعلقة 

ة من بــإدارة الموارد المــائيــ 
أجل زيادة كفاءة اســتخدام 
ــاج  ــتـــــ ــي إنـــــ ــاد فـــــ ــيـــــ ــمـــــ الـــــ

 المحاصيل

  
 الواليات التشريعية  

 ترد في القائمة الواردة أدناد جميع الواليات المسندة إلى البرنامج الفرعي. 22-27 

 
 قرارات الجمعية العامة

 االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث 68/211
 التنمية المستدامة للجبال 68/217
ــاة“،  69/215 ، 2015-2005العقـــــد الـــــدولي للعمـــــل، ”المـــــاء من أجـــــل الحيـــ

 ومواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة لموارد المياد
 ديدة والمتجددةتعزيز مصادر الطاقة الج 69/225
 2028- 2018العقد الدولي للعمل، ”الماء من أجل التنمية المستدامة“،   71/222
ــول على مياد الشــــــــــــرب المأمونة وخدمات  72/178 ــان في الحصــــــــــ حق اإلنســــــــــ

 لصحيالصرف ا
ــورة على خدمات الطاقة الحديثة  72/224 ــول الجميع بتكلفة ميســــ ــمان حصــــ ضــــ

 الموثوقة والمستدامة
 التنمية المستدامةأثر التغير التكنولوجي السريع على تحقيق أهداف  72/242

استعراض منتصف المدة الشامل لتنفيذ العقد الدولي للعمل، ”الماء من  73/226
 2028-2018أجل التنمية المستدامة“، 

 اعية ألغراض التنمية المستدامةتسخير التكنولوجيا الزر  74/215
 الحد من مخاطر الكوارث 74/218
 حماية المناخ العالمي لمنفعة األجيال البشرية الحالية والمقبلة 74/219
تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصــــــــــــــحر في البلدان التي تعاني  74/220

 من الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا
سهامه في تحقيق التنمية المستدامةتنفيذ اتفاقية التنوت البي 74/221  ولوجي وا 
 تقرير جمعية األمم المتحدة للبيئة التابعة لبرنامج األمم المتحدة للبيئة 74/222
ــول الجميع   74/225 ــمان حصــــ ــورة على خدمات الطاقة الحديثة ضــــ بتكلفة ميســــ

 الموثوقة والمستدامة
 التنمية الزراعية واألمن الغذائي والتغذية 74/242
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 قرارات ومقررات المجل  االقتصادي واالجتماعي
دور منظومــــة األمم المتحــــدة في تنفيــــذ األهــــداف وااللتزامــــات المتفق  2011/5

 عليها دوليا في ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
 المستوطنات البشرية 2011/21

اســـــتراتيجية اللجنة االقتصـــــادية واالجتماعية لغربي آســـــيا وخطة العمل  2016/10
 2030لخطة التنمية المستدامة لعام 

 2020-2011برنامج العمل لصالح أقل البلدان نموام للعقد  2019/3
 

 قرارات اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا
 التصدي لقضايا تغير المناخ في المنطقة العربية ل25-اد 281
 اوتنفيذد   20التنمية المستدامة في المنطقة ومتابعة مقررات مؤتمر ريو+  ل27-اد 305

 إنشاء المركز العربي لسياسات تغّير المناخ في المنطقة العربية ل30-اد 329

  
 المنجزات المستهدفة  

التي ُيتوّقع أن تســــــــهم في تحقيق الهدف المذكور أعلد،  2021قائمة بجميع المنجزات المســــــــتهدفة لعام  3-22يعرض الجدول   22-28 
 مصنفة حسب الفئة والفئة الفرعية.

 
 3-22الجدول 

 ، حسب الفئة والفئة الفرعية 2021  المنجزات لعام 1البرنامج الفرعي 

 الفئة والفئة الفرعية
الـــــــــمـــــــــقـــــــــرر 

 2019 لعام
الـــــــفـــــــعـــــــلـــــــي 

 2019 لعام
الـــــــــمـــــــــقـــــــــرر 

 2020 لعام
ــرر  ــقـــــــــ ــمـــــــــ الـــــــــ

 2021 لعام
     تيسير عمل الهيئات الحكومية الدولية وهيئات الخبراء -ألف      

 12    اعدد الوثائقل وثائق الهيئات التداولية  
 6    وثائق مقدمة إلى لجنة الطاقة - 1  
 6    وثائق مقدمة إلى لجنة الموارد المائية - 2  
 60    اعدد االجتماعات التي مدة كل منها ثلث ساعاتل تقديم الخدمات الفنية لالجتماعات  
 4    اجتماعات لجنة الموارد المائية - 3  

 4    اجتماعات لجنة الطاقة - 4  

ــانـــه الفنيـــة المعنيـــة بـــالكهربـــاء في  - 5   اجتمـــات المكتـــب التنفيـــذي للمجل  الوزاري العربي للكهربـــاء ولجـ
 6    بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقةالمنطقة العربية والمعنية 

 6    دورة المجل  الوزاري العربي للمياد واجتمات لجنته الفنية العلمية االستشارية - 6  

دورة مجل  الوزراء العرب المعنيين باألرصــــــــــــاد الجوية والمناخ، ولجنته الدائمة لقرصــــــــــــاد الجوية،  - 7  
 10    معلومات مخاطر الطق  والمناخواجتمات اللجنة الفرعية إلدارة 

ــتركة المعنية بالبيئة   - 8   ــؤون البيئة، ودورة اللجنة المشــــــــ ــؤولين عن شــــــــ دورة مجل  الوزراء العرب المســــــــ
 8    والتنمية في المنطقة العربية

ــة المعنية بتغير المناخس والتكنولوجيا  - 9   ــراء للتكّيف اجتماعات أفرقة الخبراء الدائمة والمخصـــــصـــ الخضـــ
دارة  دارة المواردس والزراعـة واألمن الغـذائيس وا  ــاد التـدويرس واألمن المـائي وا  مع تغّير المنـاخس واقتصــــــــــــ

 22    الطاقةس ومسائل أخرى متعّلقة بإدارة الموارد الطبيعية من أجل التنمية المستدامة

     توليد المعارف ونقلها -باء 

 2    اعدد المشاريعل الميداني والتقنيمشاريع التعاون   

 1    المبادرة اإلقليمية لتطبيقات الطاقة المتجددة الصغيرة النطاق في المنطقة العربية -10  

 1    المركز العربي لسياسات تغّير المناخ - 11  
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 الفئة والفئة الفرعية
الـــــــــمـــــــــقـــــــــرر 

 2019 لعام
الـــــــفـــــــعـــــــلـــــــي 

 2019 لعام
الـــــــــمـــــــــقـــــــــرر 

 2020 لعام
ــرر  ــقـــــــــ ــمـــــــــ الـــــــــ

 2021 لعام
 2    اعدد المنشوراتل المنشورات       

دارة الموارد الطبيعية  - 12    2    منشورات عن تغّير المناخ وا 

 3    اعدد الموادل المواد التقنية  

دارة الموارد الطبيعية - 13    3    مواد عن تغّير المناخ وا 

     الفنية المنجزات المستهدفة -جيم 

     تغير المناخق قاعدة معرفية إقليمية بشأن قواعد البيانات والمواد الفنية الرقمية  

 المنجزات المستهدفة في مجال االتصال -دال 

من صــحائف الوقائع والكتيبات المعنية بتغير المناخس والتكنولوجيا الخضــراء للتكّيف مع تغّير المناخس واقتصــاد   7برامج التوعية والمناسببات الخاصبة والمواد اإلعالمية    
ــاـئل أخرى متعّلـقة ـبإدارة الموارد الطبيعـية من دارة الطـاـقةس ومســــــــــــ دارة المواردس والزراعـة واألمن الغـذائيس وا  لمنطقة أجـل التنمـية المســـــــــــــــتدامـة في ا الـتدويرس واألمن المـائي وا 

 .العربيةس وتقديم خدمات فنية للمنتدى الدولي المعني بتسخير الطاقة ألغراض التنمية المستدامة

  
 2البرنامج الفرعي   

 العدل بين الجنسين، والسكان، والتنمية الشاملة  

 الهدف  

ــاواة الهدف الذي يســــهم هذا البرنامج الفرعي في تحقيقه هو تحقيق تنمية  22-29  ــاملة للجميع والحد من عدم المســ ــفة وشــ اجتماعية منصــ
 والفقر والبطالة بما يتماشى مع مبدأ عدم ترك أحد خلف الركب.

 
 االستراتيجية  

من أجل المســــاهمة في تحقيق تنمية اجتماعية منصــــفة وشــــاملة للجميع والحد من عدم المســــاواة، ســــيدعم البرنامج الفرعي الدول  22-30 
ييم االحتياجات والتطلعات المحددة لمختلف الفئات االجتماعية وتلبيتها، وال سـيما الفئات األكثر تعرضـا للتهميا األعضـاء في تق

والتمييز، ويشـــجع مشـــاركة الجميع مشـــاركة فاعلة في عمليات صـــنع الســـياســـات. وســـيدعم وضـــع وتنفيذ تشـــريعات واســـتراتيجيات 
ــم بالتجاوب وا ــات وعمليات وطنية تتسـ ــياسـ ــباب وكبار وبرامج وسـ ــاء والشـ ــعيفة مثل النسـ لترابط وتكفل اإلدماج الكامل للفئات الضـ

الســــــــن والمهاجرين واألشــــــــخاح ذوي اإلعاقة. ويعتزم البرنامج الفرعي تمكين الشــــــــباب من خلل إنشــــــــاء حاضــــــــنة للمشــــــــاريع  
قامة التعاون بين المنظمات ذات القيادات الشـــــبابية  االجتماعية وبناء قدرات الشـــــباب على تطوير وتنفيذ المشـــــاريع االجتماعية وا 

والحكومات. واســـتنادا إلى التوصـــيات المنبثقة عن التقييم، ســـيدعم البرنامج الفرعي الجهود المنســـقة التي تبذلها الدول األعضـــاء 
لمعالجة أوجه عدم المســـــــــــاواة، وتمكين الفئات الضـــــــــــعيفة من النا ، وتبســـــــــــيط مبادئ العدالة االجتماعية في عمليات صـــــــــــنع 

ســـــــياســـــــات، ومواءمة ممارســـــــاتها مع المعايير الدولية واألطر العالمية واإلقليمية المعتمدة خصـــــــيصـــــــا لمعالجة مســـــــائل العدالة ال
االجتماعية، والحماية االجتماعية، وعدم المســاواة، والتنمية الحضــرية الشــاملة للجميع، والهجرة، والمســاواة بين الجنســين، وتمكين  

دماج األشـــخاح ذوي ل. وســـيعزز التعاون 17 و 16 و 11 و  10 و 5اإلعاقة والمســـنين اأهداف التنمية المســـتدامة  الشـــباب، وا 
فيما بين بلدان الجنوب وييســـر الحوار بشـــأن الســـياســـات من خلل اللجان الحكومية الدولية التابعة لإلســـكوا وما يتبع تلك اللجان 

بالمســــاواة بين الجنســــين وأهداف التنمية المســــتدامة، وفريق الخبراء من لجان فرعية وأفرقة عاملة فنية مثل الفريق العامل المعني 
ــتند البرنامج الفرعي إلى طائفة واســــــعة من الشــــــراكات ويعزز  ــيســــ العامل بين الدورات المعني بالحماية االجتماعية واإلعاقة. وســــ

لمعالجة قضــايا المســاواة بين الجنســين  التعاون مع وكاالت األمم المتحدة وصــناديقها وبرامجها والمنظمات اإلقليمية ذات الصــلة
ــين  ــاواة بين الجنســــ ــلم واألمن اهيئة األمم المتحدة للمســــ ــين والخطة المتعلقة بالمرأة والســــ ــد المرأة والعدل بين الجنســــ والعنف ضــــ
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هجرة اآلمـنة وتمكين المرأة اهيـئة األمم المتحـدة للمرأةل وصـــــــــــــــندوق األمم المتحـدة للســــــــــــــكـانل، وتنفـيذ االتـفاق العـالمي من أجـل ال
والمنظمة والنظامية االمنظمة الدولية للهجرةل في المنطقة العربية، وتنفيذ االســــــــــــتراتيجية العربية لإلســــــــــــكان والتنمية الحضــــــــــــرية 

ــتدامة  ابرنامج األمم المتحدة للمســـــــــتوطنات البشـــــــــرية اموئل األمم المتحدةلل، فضـــــــــلم عن إصـــــــــلح نظم الحماية   2030المســـــــ
دمـاج منظ ور اإلعـاقـة االبنـك الـدولي، والفريق العـامـل اإلقليمي المعني بـالحمـايـة االجتمـاعيـة التـابع لمجموعـة األمم االجتمـاعيـة وا 

ــية األمم المتحدة  ــادي، واالتحاد األوروبي، ومفوضـــــــــ ــتدامة، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصـــــــــ المتحدة للتنمية المســـــــــ
، واألوســـــاط األكاديمية، وجامعة الدول العربيةل. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الســـــامية لحقوق اإلنســـــان، ومنظمة الصـــــحة العالمية

العمل إلى زيادة قدرة الدول األعضــــاء على معالجة اللمســــاواة الهيكلية بين الفئات االجتماعية وتعزيز قنوات المشــــاركة المتاحة 
اإلقليمي األول لمتحققة في هذد المجاالت التقرير للفئات المهمشــة من أجل عدم ترك أحد خلف الركب. وتشــمل النتائج الســابقة ا

ل وأول تجميع إقليمي وقابل للمـقارنة إلحصــــــــــــــاءات اإلعاقة، 2019ا عن إصــــــــــــــلح نظم الحمـاية االجتمـاعـية في البـلدان العربـية
ــليم بين البلدان العربية، 2018ا اإلعاقة في المنطقة العربية وهو ــا  التعاون الحكومي السـ ــران التعاون  ل، وهما يشـــكلن أسـ وييسـ

 فيما بين بلدان الجنوب، ويحسنان النهج القطرية الفردية إزاء إصلح نظم الحماية االجتماعية. 

ومن أجل المســـــــــاهمة في الحد من الفقر والبطالة، بما يتماشـــــــــى مع مبدأ عدم ترك أحد خلف الركب، ســـــــــيقوم البرنامج الفرعي،  22-31 
ــراكة مع جامعة الدول العربية ومن  ــرية، ببناء توافق في اآلراء بالشـ ــفورد للفقر والتنمية البشـ ظمة األمم المتحدة للطفولة ومبادرة أكسـ

بشــــأن منهجية منقحة لقيا  الفقر المتعدد األبعاد تأخذ في االعتبار العوامل االجتماعية االقتصــــادية والعوامل الســــياســــية فضــــل 
ضافةم إلى ذلك، سيقيم البرنامج الفرعي شراكة من أهداف ا 1عن هيكل الحوكمة في بلدان المنطقة االهدف   لتنمية المستدامةل. وا 

مع منظمة العمل الدولية من أجل مواصـــلة دراســـة جدول األعمال المعني بمســـتقبل العمل وآثارد على مختلف الفئات االجتماعية 
من  8نوعة ومســـــــتدامة االهدف ومعايير التوظيف الحاســـــــمة، وتشـــــــجيع توفير فرح جديدة إليجاد العمل اللئق في قطاعات مت 

أهداف التنمية المســـتدامةل. ومن أجل تكملة هذا العمل، ســـيقوم البرنامج الفرعي ببناء شـــبكة من الجهات الفاعلة الحكومية وغير 
الحجم الحكومية اإلقليمية والوطنية لتوفير منبر لتبادل المعارف ونشرها بشأن برامج الدعم الوطنية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة  

والمبادرات المتعلقة بأفضــــل الممارســــات لتحفيز إنشــــاء ونمو المشــــاريع الصــــغيرة والمتوســــطة الحجم، ومن ثم إيجاد فرح عمل. 
ومن المتوقع أن يســفر هذا العمل عن اســتراتيجيات لتخفيف وطأة الفقر تكون أكثر تركيزا على األهداف، وعن تبادل اآلراء على 

علة في القطاعين العام والخاح من أجل تهيئة أســــــــواق عمل منصــــــــفة ومبتكرة توفر عمل الئقا نحو مســــــــتنير بين الجهات الفا
ــع دليل عربي للفقر المتعدد األبعاد اعتمدد كل من  ــابقة المتحققة في هذد المجاالت وضــــــــ ــمل النتائج الســــــــ ومنتجا للجميع. وتشــــــــ

، مما يدل 2019تصادية واالجتماعية في كانون الثاني/يناير مجل  وزراء الشؤون االجتماعية العرب والقمة العربية التنموية االق
على زيادة اهتمام الدول األعضـاء باسـتكشـاف أثر قياسـات الفقر المتعدد األبعاد على عمليات صـنع السـياسـات فيها. وتجسـد ذلك 

 الحد من الفقر.في اعتماد عدد من البلدان للفقر المتعدد األبعاد أساسا الستراتيجياتها الوطنية الرامية إلى 

 

   آفاق التو يف للفئات الضعيفة في المنطقة العربية2021النتيجة المقررة لعام   

تنشــا المشــاريع الصــغيرة والمتوســطة الحجم فرح عمل لســكان الريف والحضــر، وتنوةت االقتصــادات وتدعم النمو. وفي المنطقة  22-32 
في المائة من الشــــركات المســــجلة. وبهدف تمكين هذد المشــــاريع   96العربية، توّظف تلك المشــــاريع نصــــف القوى العاملة وتمثل 

ام البرنامج الفرعي بتطوير منصـــــــــــــة إلكترونية للتمكين في المنطقة العربية من أجل من النمو ومواصـــــــــــــلة عملها دون انقطات، ق
تزويد المشـاريع الصـغيرة والمتوسـطة بخريطة دعم ونسـق بيئي إلكتروني للدعم المعرفي فيما يتصـل بالتنمية. وبذلت اللجنة جهودا 

يد الثغرات التي يتعين معالجتها لضـــمان حصـــول تلك كبيرة لرســـم خريطة الخدمات المتاحة للمشـــاريع الصـــغيرة والمتوســـطة ولتحد
 المشاريع على الدعم المناسب.



 التعاون اإلقليمي ألغراض التنمية الجزء الخامس

 

16/92 20-05938 

 

 التحدي الداخلي واالستجابة  

ــغيرة والمتوســــــطة في المنطقة  22-33  ــاريع الصــــ تمثل التحدي الذي واجهه البرنامج الفرعي في قلة عدد البرامج والمبادرات الداعمة للمشــــ
تعاملت فيما بين المؤســســات التجارية. وعلوة على ذلك، فقد أغفلت جوانب متعلقة بإيجاد التي ركزت على التوجيه في مجال ال

فرح العمـل، ولم تتطرق بمـا فـيه الكـفاية إلى دور الحكومة في توفير حوافز لتـلك المشــــــــــــــاريع، ونادرام ما كانت تـقدم الدعم باللغـة 
بين مختلف الجهات الفاعلة، بالجمع بينها في شــبكة إقليمية لبناء  العربية. وســتتبع اللجنة نهجا ذا مســتويين وتشــجع التعاون فيما

ــاف المزايا  ــتكشـــ ــها البعض عن طريق دعم التعلم من األقران واســـ توافق اآلراء، بما يكفل قيام الجهات الفاعلة بتكملة ودعم بعضـــ
ــيعزز البرنامج الفرعي البرامج الوطنية أيضــــ  ــغيرة والمتوســــطة، المتعلقة بالفرح المتاحة لذلك التعاون. وســ ــاريع الصــ ا دعما للمشــ

ويعيد توجيه اهتمام تلك البرامج إلى إيجاد فرح العمل، كما ســـــــــيعزز نشـــــــــر المعلومات المتعلقة ببرامج ومبادرات الدعم القائمة 
ضافةم إلى ذلك، سيوفر لها البرنامج الفرعي معلومات بشأن مصادر التمويل لتحقي  ق االستقرار التي تستفيد منها تلك المشاريع. وا 

في أعمالها التجارية وتوســـيع نطاقها، مما ينشـــا فرح عمل وعقلية قوية في مجال ريادة المشـــاريع. وهو يعتزم زيادة التعاملت 
ـتاحـة بـناء الـقدرات للمشــــــــــــــاريع الصــــــــــــــغيرة  التجـارـية فيمـا بين تـلك األعمـال في المنطـقة، ممـا يؤدي إلى تعزيز التجـارة األـقاليمـية وا 

 ض تعزيز عملياتها التجارية، ومن ثم، اإلسهام في إيجاد فرح العمل، ال سيما للشباب والنساء.والمتوسطة بغر 
 

 التقدم المتوقع نحو بلوغ الهدف، ومقيا  األداء  

ــيتجلى  22-34  ــى مع مبدأ عدم ترك أحد خلف الركب، وهو ما ســ ــهم هذا العمل في الحد من الفقر والبطالة بما يتماشــ من المتوقع أن يســ
من المشــاريع الصــغيرة والمتوســطة المنصــة اإللكترونية   50تعزيز البرامج التنظيمية والترويجية في بلدين عضــوين واســتخدام  في 

 الجديدة من أجل التعرُّف على سبل الوصول إلى برامج الدعم الحكومية وغير الحكومية القائمة.

 
 4-22الجدول 

 مقياس األداء

2017 2018 2019 2020 2021 
اجتمات تشـــــــــاوري إقليمي  • ال ينطبق • ال ينطبق •     

المنصــــــــة   تطوير بشــــــــأن 
ــة للتمكين من   اإللكترونيـــ
أجـــــــل إعـــــــداد قـــــــائـــــمـــــــة 
بــاحتيــاجــات المشـــــــــــــــاريع  
ــطة   ــغيرة والمتوســـــــــ الصـــــــــ
 وبرامج الدعم المتاحة لها 

إنشـــــــــــاء شـــــــــــبكة إقليمية  •
ــاريع الصـــــــــــــغيرة   للمشــــــــــــ

بين مختلف  والمتوســــطة 
ــاحبـــــــة   الجهـــــــات صـــــــــــــــــ
المصـلحة إلتاحة الحوار 
وبناء توافق اآلراء وتبادل  

 أفضل الممارسات 

ــة تعزيز البرامج ا • لتنظيميــــ
ــة ــديـن  والـتـرويـجـيـــــ فـي بـلـــــ

 عضوين

ــويـــر  •    ــمـــنصــــــــــــــــــــةتـــطـ  الـ
ــة لـلـتـمـكـيـن   اإللـكـتـرونـيـــــ

 مشـاريعمن أجل دعم ال
الصــــــــغيرة والمتوســــــــطة 

 في المنطقة العربية

  مشاريعمن ال  50استخدام   •
الصـــــــــــــغيرة والمتوســـــــــــــطة 
ــة  للمنصــــــــــــــــــــة اإللكترونيــــ

من أجــل التعرُّف  للتمكين
ــول إلى  ــبل الوصـــ على ســـ
برامج الــــــدعم الحكوميــــــة 

 وغير الحكومية القائمة



 التنمية االقتصادية واالجتماعية في غربي آسيا 22الباب 

 

20-05938 17/92 

 

 الواليات التشريعية  

 ترد في القائمة الواردة أدناد جميع الواليات المسندة إلى البرنامج الفرعي. 22-35 

 
 قرارات الجمعية العامة

 المرأة والمشاركة في الحياة السياسية 66/130
 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 66/131
دعم منظومــة األمم المتحــدة للجهود التي تبــذلهــا الحكومــات في ســــــــــــــبيــل   66/285

 تعزيز وتوطيد الديمقراطيات الجديدة أو المستعادة
 ل العنف ضد المرأةتكثيف الجهود للقضاء على جميع أشكا 67/144
 دور التعاونيات في التنمية االجتماعية 68/133
 العنف ضد العاملت المهاجرات 68/137
 تحسين حالة المرأة في المناطق الريفية 68/139
 تقديم المساعدة إلى اللجئين والعائدين والمشردين في أفريقيا 68/143
ــات  68/181 ــات وهيئـ ــاعـ ــة األفراد والجمـ تعزيز اإلعلن المتعلق بحق ومســــــــــــــؤوليـ

المجتمع في تعزيز وحماية حقوق اإلنســــان والحريات األســــاســــية المعترف 
 بها عالميامق حماية المدافعات عن حقوق اإلنسان

 التصدي لجرائم قتل النساء والفتيات بدافع جنساني 68/191
 دور المرأة في التنمية 68/227
ــائر األه 69/142 داف اإلنمائية المتفق عليها تحقيق األهداف اإلنمائية لقلفية وســــــ

 وما بعدد 2015دوليا فيما يتعلق باألشخاح ذوي اإلعاقة حتى عام 
 تكثيف الجهود للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة 69/147
 االتجار بالنساء والفتيات 69/149
 التجارة الدولية والتنمية 69/229
 دور المرأة في التنميةالدراسة االستقصائية العالمية عن  69/236

 متابعة الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة 72/144
 ل 2017-2008تنفيذ عقد األمم المتحدة الثاني للقضاء على الفقر ا 72/233
 تعزيز اإلدماج االجتماعي من خلل الشمول االجتماعي 74/120
 السياسات والبرامج المتصلة بالشباب 74/121
تنفيـذ نتـائج مؤتمر القمـة العـالمي للتنميـة االجتمـاعيـة ونتـائج دورة الجمعـية  74/122

 العامة االستثنائية الرابعة والعشرين
 شيخوخةمتابعة الجمعية العالمية الثانية لل 74/125
 تحسين حالة المرأة والفتاة في المناطق الريفية 74/126
 العنف ضد العاملت المهاجرات 74/127
متابعة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة والتنفيذ التام إلعلن ومنهاج  74/128

 عمل بيجين ونتائج الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة
 الطفلة 74/134
تنفيــذ اتفــاقيــة حقوق األشــــــــــــــخــاح ذوي اإلعــاقــة وبروتوكولهــا االختيــاريق  74/144

 إمكانية الوصول
 حماية المهاجرين 74/148
 دور المرأة في التنمية 74/235
القضــاء على الفقر في الريف من أجل تنفيذ خطة التنمية المســتدامة لعام  74/237

2030 
تعزيز إمكانية وصــــــــــول األشــــــــــخاح ذوي اإلعاقة إلى مؤتمرات منظومة  74/253

 األمم المتحدة واجتماعاتها
 

 قرارات ومقررات المجل  االقتصادي واالجتماعي
دور منظومــــة األمم المتحــــدة في تنفيــــذ األهــــداف وااللتزامــــات المتفق  2011/5

 عليها دوليا في ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
ــياق  2014/5 ــجيع على تمكين األفراد في ســ ــاء على الفقر وكفالة اإلدماج التشــ القضــ

 االجتماعي وتوفير العمالة الكاملة وفرح العمل اللئق للجميع 
 األبعاد االجتماعية للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا 2015/3
ــائل  2015/4 ــخاح ذوي اإلعاقة وتعزيز تعميم مراعاة مسـ النهوض بحقوق األشـ

 2015اإلعاقة في خطة التنمية لما بعد عام 
 تنظيم وأساليب عمل لجنة وضع المرأة في المستقبل 2015/6
 2020البرنامج العالمي لتعداد السكان والمساكن لعام  2015/10
 التصدي لجرائم قتل النساء والفتيات بدافع جنساني 2015/21
 برنامج العمل المتعدد السنوات للجنة وضع المرأة  2016/3

ــاة  2017/12 ــة وتعزيز تعميم المراعـ ــاقـ ــاح ذوي اإلعـ النهوض بحقوق األشــــــــــــــخـ
الواجبــة العتبــارات اإلعــاقــة في تنفيــذ خطــة التنميــة المســــــــــــــتــدامــة لعــام 

2030 
 الذكرى السنوية الخامسة والعشرون للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة   2018/9
 حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة إليها  2018/10
تعميم مراعاة المنظور الجنســـــــاني في جميع ســـــــياســـــــات منظومة األمم   2019/2

 المتحدة وبرامجها
 تنظيم لجنة التنمية االجتماعية وأساليب عملها في المستقبل  2019/4
التصــّدي من خلل الســياســة المالية وســياســتي األجور والحماية االجتماعية    2019/6

 ألوجه انعدام المساواة والتحديات التي تعترض اإلدماج االجتماعي 
 لسطينية وتقديم المساعدة إليهاحالة المرأة الف 2019/28
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 اإلعلنات والقرارات الصادرة عن اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا
 ل 2016إعلن مسقطق نحو تحقيق العدالة بين الجنسين في المنطقة العربية ا  
ــاج عمـــل اإلعلن العربي حول   ــذ إعلن ومنهـ ــدم المحرز في تنفيـ التقـ

 ل2019بيجين بعد خمسة وعشرين عامام ا
 إحصاءات النوت االجتماعي ألغراض المساواة وتمكين المرأة (25-)د 286

اإلعلن االســــــــترشــــــــادي للجنة االقتصــــــــادية واالجتماعية لغربي آســــــــيا  (26-)د 295
 فرصة للتنمية -ااإلسكوال بشأن االهتمام بسياسات الشباب 

 دور المشاركة والعدالة االجتماعية في تحقيق التنمية المستدامة (27-)د 304

 
 قرارات مجل  األمن

 المرأة والسلم واألمن ( 2000)   1325
  

 المنجزات المستهدفة  
أعلد، المتوقع أن تســــــــــــــهم في تحقيق الهـدف المـذكور  2021ـقائمـة بجميع المنجزات المســــــــــــــتهـدـفة لعـام  5-22يعرض الجـدول  22-36 

 مصنفة حسب الفئة والفئة الفرعية.
 

 5-22الجدول 
 ، حسب الفئة والفئة الفرعية 2021المنجزات المستهدفة لعام   2البرنامج الفرعي 

 الفرعيةالفئة والفئة 
الـــــــــمـــــــــقـــــــــرر 

 2019 لعام
الـــــــفـــــــعـــــــلـــــــي 

 2019 لعام
الـــــــــمـــــــــقـــــــــرر 

 2020 لعام
ــرر  ــقـــــــــ ــمـــــــــ الـــــــــ

 2021 لعام
      الحكومية الدولية وهيئات الخبراءتيسير عمل الهيئات  - ألف     

 12    اعدد الوثائقل وثائق الهيئات التداولية  

 6    وثائق اجتمات لجنة المرأة - 1  

 6    وثائق اجتماعات لجنة التنمية االجتماعية - 2  

 42    اعدد االجتماعات التي مدة كل منها ثلث ساعاتل تقديم الخدمات الفنية لالجتماعات  

 4    اجتمات لجنة التنمية االجتماعية - 3  

 4    اجتمات لجنة المرأة - 4  

اجتماعات أفرقة الخبراء الدائمة والمخصـــــصـــــة المعنية بالعنف ضـــــد المرأةس والمرأة والســـــلم واألمنس  - 5  
ــياســـــة الماليةس والعمالة وتمكين المرأة   ــاواةس والســـ ــاديامس والحماية االجتماعيةس والفقرس وعدم المســـ اقتصـــ

ــايا  ــتقبل العملس والتنمية الحضـــريةس والعجزس والهجرة وســـائر القضـ غير الرســـمية وســـوق العملس ومسـ
 32    االجتماعية المختلفة

 2    سلسلة اجتماعات لمناقشة المسائل الجنسانية - 6  

     توليد المعارف ونقلها - باء

 2    اعدد المشاريعل مشاريع التعاون الميداني والتقني  

 1    دعم اللجئات من سوريا والنساء والفتيات الضعيفات في المجتمعات المضيفة - 7  

المتعلقـة عـامـا عليـهق نحو تجـدد العمـل على تنفيـذ الخطـة  20بعـد مرور  1325قرار مجل  األمن  - 8  
 1    بالمرأة والسلم واألمن في المنطقة العربية

 5    اعدد المنشوراتل المنشورات  

 5    منشورات عن حقوق المرأةس والحماية االجتماعيةس والفقرس وعدم المساواةس ومستقبل العملس والهجرة  - 9  

 13    اعدد الموادل المواد التقنية  

https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
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 الفرعيةالفئة والفئة 
الـــــــــمـــــــــقـــــــــرر 

 2019 لعام
الـــــــفـــــــعـــــــلـــــــي 

 2019 لعام
الـــــــــمـــــــــقـــــــــرر 

 2020 لعام
ــرر  ــقـــــــــ ــمـــــــــ الـــــــــ

 2021 لعام
المواد التقنيـة، والتقـارير الموجزة، والنشــــــــــــــرات عن حقوق المرأةس والحمـايـة االجتمـاعيـةس والفقرس وعـدم   - 10       

 13    ومستقبل العملس والهجرةالمساواةس 

     الفنيةالمنجزات المستهدفة  -جيم 

سـداء المشـورة لفريق الدعم المشـترك بين  2030إسـداء المشـورة إلى مجل  االسـتراتيجية العربية لإلسـكان والتنمية العمرانية المسـتدامة لعام   التشباور والمشبورة والدعوة    س وا 
ــورة خلل دورة لجنة التنمية االجتماعية لعام   ــداء المشـــــ ســـــ ــور 2021الوكاالت المعني باتفاقية حقوق األشـــــــخاح ذوي اإلعاقةس وا  ــداء المشـــــ ســـــ ة للمنتدى العربي للتنمية س وا 

سداء المشورة خلل األحداث العالمية واإلقليمية بشأن تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام   .واستعراضها ومتابعها 2030المستدامةس وا 

 المنجزات المستهدفة في مجال االتصال - دال

س وحملة الســـتة عشـــر يومام من النشـــاط وموادها الترويجية 2021جانبية خلل لجنة وضـــع المرأة لعام   ثلثة نشـــاطات برامج التوعية والمناسبببات الخاصببة والمواد اإلعالمية    
بط به من أحداث وحملت ومواد وحفل اختتامها لمناهضـة العنف الجنسـاني في سـياق تعزيز أفضـل الممارسـاتس ونشـاط بشـأن العدل بين الجنسـينس واليوم الدولي للمرأة وما يرت 

 . عات أفرقة الخبراء د بشأن العنف ضد المرأةس ومسابقة فنية للشباب عن سبل مناهضة العنف ضد المرأةس ورسوم إعلمية عن النتائج الرئيسية للمنشورات واجتما ترويجيةس وموا 
 تعليقات بشأن العنف ضد المرأةالعالقات الخارجية والعالقات مع وسائط اإلعالم    

 
 

 3البرنامج الفرعي   

 االزدهار االقتصادي المشترك  
 الهدف  

ــيع الترابط والتكامل اإلقليميين،  ميت  22-37  ثل الهدف، الذي يســــــهم فيه هذا البرنامج الفرعي، في تحقيق نمو اقتصــــــادي منصــــــف، وتوســــ
ــادرة عن المؤتمر الــدولي الثــالــث لتمويــل التنميــة لعــام  ميــة من أجــل التن  2030والنهوض بتنفيــذ خطــة عمــل أدي  أبــابــا الصـــــــــــــ

 المستدامة.
 

 االستراتيجية  
ــد المتغيرات  22-38  ــاء في رصـــ ــيقدم البرنامج الفرعي المســـــاعدة إلى الدول األعضـــ بغية المســـــاهمة في تحقيق نمو اقتصـــــادي عادل، ســـ

و االقتصـادي االقتصـادية الكلية واالجتماعية وتحليلها والتنبؤ بها لبيان آثار االسـتراتيجيات والبرامج والسـياسـات الوطنية على النم
وعلى مدى تحقيق الدول األعضـاء ألهداف التنمية المسـتدامة. وسـيوفر الخدمات االسـتشـارية وأنشـطة بناء القدرات بشـأن أفضـل 
الممارســـات لتخصـــيح الموارد وتعميم أهداف التنمية المســـتدامة والتخفيف من حدة التحديات الهيكلية االقتصـــادية. وعلوة على 

الفرعي توســــــــيع نطاق دعمه للدول األعضــــــــاء في رصــــــــد نفقاتها االجتماعية العامة من خلل توفير آليات ذلك، يعتزم البرنامج 
شــــــاملة وأدوات منهجية ســــــهلة االســــــتخدام من قبيل بوابة بيانات النفقات االجتماعية، وذلك من أجل تحليل خيارات الســــــياســــــات 

ــلتها بالنفقات االجتماعية. ومن المتوقع أن يؤدي ــادي والتنمية   المالية وصـــــــ ــات مالية ترتبط بالتنويع االقتصـــــــ ــياســـــــ ذلك إلى ســـــــ
االجتماعية وأهداف التنمية المســتدامة وتضــمن في الوقت نفســه اســتقرار االقتصــاد الكلي. وتشــمل النتائج التي تحققت ســابقا في 

بشــــأن برامج إصــــلح دعم هذد المجاالت وضــــع أدوات للنمذجة ونشــــرها بنجاح دعما لعمليات صــــنع القرار والتفاوض الحكومية 
 الطاقة، ما أدى إلى اتخاذ قرار ينح على تقديم إعانات للفقراء.

وبغية المســاهمة في توســيع الترابط والتكامل على الصــعيد اإلقليمي، ســيقدم البرنامج الفرعي المشــورة وأنشــطة بناء القدرات بشــأن  22-39 
على شــــروط االتفاقات التجارية الجديدة واالنضــــمام إليها، ســــواء فيما بين  امتثال الدول األعضــــاء التفاقاتها التجارية، والتفاوض 

البلدان العربية أو على الصــــــــعيد العالمي، من قبيل االتحاد الجمركي العربي، واتفاق التجارة الحرة العميقة والشــــــــاملة مع االتحاد 
، ســيضــع البرنامج الفرعي مجموعات أدوات جديدة وســهلة األوروبي، ومنطقة التجارة الحرة القارية األفريقية. وتحقيقما لهذا الغرض
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االسـتخدام لمحاكاة األثر االجتماعي واالقتصـادي الكلي للنضـمام إلى اتفاقات تجارية جديدة محتملة. وعلى وجه التحديد، يعتزم  
ب لدى الدول األعضــــاء، البرنامج الفرعي إنشــــاء مكتب مســــاعدة افتراضــــي للتعجيل بالمفاوضــــات والتبادل فيما بين بلدان الجنو 

ــد وتقييم التكامل  ــين برنامجه النموذجي لرصــ ــيركز على تحســ ــراك القطات الخاح والمجتمع المدني في عملية التفاوض. وســ شــ وا 
االقتصــــــادي العربي المرتبط بالقطاعات االقتصــــــادية والخدمية المنتجة التي تســــــتفيد من مؤشــــــرات األداء األســــــاســــــية والمعدالت 

ات. واســــــتنادا إلى نظم المعلومات الجغرافية القائمة لشــــــبكات ومرافق النقل في المنطقة العربية، ســــــيســــــتخدم القياســــــية والســــــياـســـــ 
البرنامج الفرعي األداة لتقييم ومقارنة أداء شــبكات النقل وربط شــبكات النقل بين البلدان، وداخل المنطقة، ومع بقية أنحاء العالم. 

ء في تحديد أكثر الطرق خطورة في المنطقة بهدف تحســــين الســــلمة عليها، وتحقيق وســــيســــاعد البرنامج الفرعي الدول األعضــــا
ل وتيســــير وصــــولها إلى صــــندوق األمم المتحدة للســــلمة على الطرق، 11 و  9 و 3أهدافها اإلنمائية المتصــــلة بالنقل ااألهداف 

مة التجارة العالمية لتيســير التجارة. ومن المتوقع وتحســين األداء اللوجســتي من خلل تنفيذ االتفاقات الدولية، من قبيل اتفاق منظ
ــليمة في مجاالت  ــات سـ ــياسـ ــميم وتنفيذ سـ ــية للحكومات العربية على تصـ ــسـ ــرية والمؤسـ ــفر هذا العمل عن تعزيز القدرة البشـ أن يسـ

تشـــــمل النتائج التي التجارة واللوجســـــتيات والنقل تزيد من الربط فيما بينها وتســـــهم في النمو واالزدهار في المجال االقتصـــــادي. و 
سبق تحقيقها في هذا المجال تحسين فهم الدول األعضاء لقسباب الكامنة وراء األداء التجاري داخل اإلقليم وخارجه، والخيارات 

 والحلول المتاحة لتحسين الحالة من خلل الدعم التحليلي المقدم من اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا.

ــاهمة في تنفيذ خطة عمل أدي  أبابا على نحو فعال دعمما لخطة عام وبغية الم 22-40  ــد وتقييم  2030سـ ــيقوم البرنامج الفرعي برصـ ، سـ
. 2030التقدم المحرز في النهوض بنتائج تمويل التنمية وكفالة أن تكون خطة تمويل التنمية وســــــــــيلة رئيســــــــــية لتنفيذ خطة عام 

ــيواصــــــــــــل تطوير ي بطاقة أداء تمويل التنمية ف ي المنطقة العربية ي، باعتبارها مجموعة أدوات إقليمية لتقييم تدفقات التمويل وســــــــــ
المباشـــرة الرئيســـية عبر الحدود وتكاليف فرح التمويل غير المباشـــر، وتحديد الثغرات والعقبات والتحديات التي تعترض التنفيذ،  

ــايا الجديدة  ــأن القضـ ــة العامة بشـ ــياسـ ــيات تتناول السـ ــراكة مع وذلك بهدف تقديم توصـ ــيرأ  البرنامج الفرعي، في شـ ــئة. وسـ والناشـ
ــاء على  ــاعدة الدول األعضـ ــا للبلدان والقائم على أطر تقييم تمويل التنمية لمسـ ــيصـ ــمم خصـ جهات أخرى، الدعم التجريبي والمصـ

الســـتراتيجيات رســـم خريطة المشـــهد التمويلي وتعبئة الموارد الضـــرورية لتمويل التنمية المســـتدامة. وســـتوفر هذد األطر األســـا   
التوعية، وتعمل بوصـفها أداة متعددة التخصـصـات لنشـر المعارف، من خلل واجهة إلكترونية مخصـصـة ابوابة تمويل التنميةل،  
دارتهاس وتعبئة الموارد المحليةس وتعزيز التمويل  ــريبية وا  ــة الضــ ــياســ ــين الســ ــوياتهاس وتحســ ــات المالية وتســ ــياســ ــمل تعديلت الســ تشــ

يس وتنشــيط التعاون اإلنمائي الدوليس وتعزيز القدرة التجارية بوصــفها وســيلة لتمويل التنميةس وتحليل القدرة الخاح الدولي والمحل
على تحمل الديون لكفالة أن يظل تمويل الديون خيارا م مجديما لتمويل التنمية. ومن المتوقع أن يســـــــــفر هذا العمل عن تقديم دعم 

ــيا مع خطة عام مكّيف وطنيما من أجل تنفيذ الخطط اإلنما ــلة تمشـــ . وتشـــــمل النتائج التي 2030ئية الوطنية واألهداف ذات الصـــ
ــتدامة المعقود في عام  والذي  2019ســـــــبق تحقيقها في هذا المجال المؤتمر األول الرفيع المســـــــتوى المعني بتمويل التنمية المســـــ

ــفه الموقف العربي ــأن تمويل التنمية بوصــــ ــع  أدى إلى اعتماد توافق آراء بيروت بشــــ ــايا تمويل التنمية، ووضــــ ــأن قضــــ الموحد بشــــ
 خريطة طريق على نطاق المنطقة لكبح التدفقات المالية غير المشروعة اعُتمدت في الدورة األولى للجنة تمويل التنمية.

 
   أولويات النفقات االجتماعية بما يتسق مع السياسة المالية الكلية2021النتيجة المقررة لعام   

ــكل  22-41  ــتدامة المالية الكلية تحديا للمنطقة، بالنظر إلى أن الميزانيات يشـ توجيه النفقات العامة نحو أولويات التنمية االجتماعية واالسـ
العامة تتعرض للضــــــغط بســــــبب حجم الديون وتزايدها، وانخفاض عائدات النفط، وتلبية التطلعات المتزايدة للمواطنين في ســــــياق 

ا فتا البرنامج الفرعي يعمل على تحليل الســـــــــــياســـــــــــات المالية الكلية في المنطقة لتحديد الفرح أهداف التنمية المســـــــــــتدامة. وم
. وأكدت النتائج التي خلصــت إليها ســلســلة من 2030المتاحة أمام إعادة تخصــيح الموارد المحلية للقطاعات دعما لخطة عام 

ة في االعتبار وضــع قواعد مالية لتعزيز النفقات االجتماعية ورقات العمل والمنشــورات أنه يتعين أن تأخذ خيارات الســياســة المالي 
 والحد من عدم المساواة بالتزامن أيضا مع تحقيق االستدامة المالية.



 التنمية االقتصادية واالجتماعية في غربي آسيا 22الباب 

 

20-05938 21/92 

 

 التحدي الداخلي واالستجابة  
ــد النفقات االجتماعية العامة دعمما للميز  22-42  ــاملة لرصــــــــ نة وخيارات يتمثل التحدي الذي يواجهه البرنامج الفرعي في وضــــــــــع آلية شــــــــ

السـياسـات المالية للدول األعضـاء وصـلتها باتسـاق سـياسـات االقتصـاد الكلي. واسـتجابة لذلك، شـرت البرنامج الفرعي في عملية 
مســـح شـــاملة للنفقات االجتماعية العامة في مجاالت تشـــمل التعليم، والصـــحة والتغذية، واإلســـكان والمرافق المجتمعية، وتدخلت 

ــوق العمل وتوليد ف ــة، وحماية البيئة. وفي عامي ســـــــ رح العمل، والحماية االجتماعية واألمن الغذائي، والفنون والثقافة والرياضـــــــ
، ســـــــتنظم اإلســـــــكوا حلقات عمل وطنية في تون  واألردن بهدف تحســـــــين عملية إعادة تخصـــــــيح الموارد في 2021و   2020

االجتماعية التي تنطوي على إمكانات لتحسين األرصدة المالية   نحو االستثمارات  2021صناعة القرارات المتعلقة بالميزانية لعام  
ــاء  ــا العمل مع ثلث دول أعضـــ ــط والطويل. وبدأ البرنامج الفرعي أيضـــ ــواء في األجلين المتوســـ والرعاية االجتماعية على حد ســـ

 إضافية لتكييف مرصد النفقات االجتماعية مع سياقها الوطني.
 

 ، ومقيا  األداءالتقدم المتوقع نحو بلوغ الهدف  
من المتوقع أن يســهم هذا العمل في تحقيق نمو اقتصــادي منصــف، وهو ما ســيتجلى في إنشــاء مرصــد النفقات االجتماعية يوفر  22-43 

معلومات تقتضـيها التغييرات على إعادة التوازن بين أولويات النفقات االجتماعية بما يتسـق مع السـياسـة المالية الكلية في دولتين  
 دول األعضاء.من ال
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 مقياس األداء

2017 2018 2019 2020 2021 
عدم إجراء تحليل شــــــــــــامل      

للنفقـات االجتمـاعيـة يتعلق 
 بالمستفيدين والغرض

عدم إجراء تحليل شــــــــــــامل 
للنفقـات االجتمـاعيـة يتعلق 

 بالمستفيدين والغرض

وضــــــــع مرصــــــــد مشــــــــترك 
ــة  ــاعــيـــــ ــات االجــتــمـــــ لــلــنــفــقـــــ

 العربيةللمنطقة 

ــد للنفقات  ــاء مرصــــــــــ إنشــــــــــ
ــة الثنتين من  ــاعيــــ االجتمــــ
الدول األعضــــــــــــاء مرتبطة 

 بميزانيته

مرصــــــــــــد النفقات االجتماعية 
يوفر معلومــــات تقتضــــــــــــــيهــــا  
ــادة التوازن   التغييرات في إعـــ
ــات  ــات الــــنــــفــــقـــــ بــــيــــن أولــــويـــــ
ــة ـبـين مــيزاـنـيـتي   ــاعـيـــــ االجــتمـــــ

ــامي  في  2022و  2021عـ
 دولتين من الدول األعضاء

  
 التشريعية اتالوالي  

 ترد في القائمة الواردة أدناد جميع الواليات المسندة إلى البرنامج الفرعي. 22-44 

 قرارات الجمعية العامة
دور النقــل وممرات النقــل العــابر في ضــــــــــــــمــان التعــاون الــدولي من أجــل  69/213

 التنمية المستدامة
 نحو إقامة نظام اقتصادي دولي جديد 69/227
 خطة عمل أدي  أبابا الصادرة عن المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية 69/313
 الحق في التنمية  72/167

 متابعة وتنفيذ نتائج المؤتمرات الدولية لتمويل التنمية 72/208
 تعزيز الروابط بين جميع وسائط النقل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 72/212
دور الما  في تأجيج النزاتق قطع الصلة بين المعاملت غير المشروعة  72/267

في الما  الخام والنزاعات المسـلحة باعتبار ذلك مسـاهمة في منع نشـوب 
 النزاعات وفي تسويتها

https://undocs.org/ar/A/RES/69/213
https://undocs.org/ar/A/RES/69/213
https://undocs.org/ar/A/RES/69/227
https://undocs.org/ar/A/RES/69/227
https://undocs.org/ar/A/RES/69/313
https://undocs.org/ar/A/RES/69/313
https://undocs.org/ar/A/RES/72/167
https://undocs.org/ar/A/RES/72/167
https://undocs.org/ar/A/RES/72/208
https://undocs.org/ar/A/RES/72/208
https://undocs.org/ar/A/RES/72/212
https://undocs.org/ar/A/RES/72/212
https://undocs.org/ar/A/RES/72/267
https://undocs.org/ar/A/RES/72/267
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 تحسين السلمة على الطرق في العالم 72/271
 التجارة الدولية والتنمية 74/201
 النظام المالي الدولي والتنمية 74/202
 القدرة على تحمل الدين الخارجي والتنمية 74/203
 الشمول المالي من أجل تحقيق التنمية المستدامة 74/205

تعزيز التعاون الدولي لمكافحة التدفقات المالية غير المشـــــــــــــروعة وتوطيد  74/206
 الممارسات الجيدة بشأن إعادة األصول لتعزيز التنمية المستدامة

 دة في تعزيز التنمية في سياق العولمة والترابطدور األمم المتح 74/228

 التعاون اإلنمائي مع البلدان المتوسطة الدخل 74/231

 تنمية الموارد البشرية 74/236

   2030القضاء على الفقر في الريف من أجل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام   74/237
قرارات ومقررات المجل  االقتصادي واالجتماعي

ــة والعولمـــة  2019/30 ــارجيـ ــارة الخـ ــة بتحرير التجـ ــة المعنيـ ــة الفنيـ ــل اللجنـ تطوير عمـ
 االقتصادية وتمويل التنمية

 
 قرارات اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

إنشــــــــــاء لجنة فنية للهتمام بقضــــــــــايا تحرير التجارة الخارجية والعولمة  ل 19-اد 214
 االقتصادية في دول منطقة اإلسكوا 

تعزيز مؤســــــــــــــســــــــــــــات القطات العام ومواردد لتحقيق األهداف اإلنمائية  ل 26-اد 296
 الوطنية

ــاد الكلي في البلدان   ل 27-اد 303 ــياســــــــات االقتصــــــ األعضــــــــاء في اللجنة تعزيز ســــــ
 االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

 الُبعد اإلقليمي للتنمية ل27-اد 308
تواتر دورات اللجنــة الفنيــة المعنيــة بتحرير التجــارة الخــارجيــة والعولمــة  ل 27-اد 313

 االقتصادية وتمويل التنمية في بلدان منطقة اإلسكوا
الفنيــة المعنيــة بتحرير التجــارة الخــارجيــة والعولمــة تطوير عمــل اللجنــة  ل 30-اد 332

 االقتصادية وتمويل التنمية

  
 2021المنجزات المستهدفة لعام   

ــتهدفة لعام  7-22يعرض الجدول   22-45  ــهم في تحقيق الهدف المذكور  2021قائمة بجميع المنجزات المســــــ أعلد، التي ُيتوّقع أن تســــــ
 مصنفة حسب الفئة والفئة الفرعية.

 
 7-22الجدول 

 ، حسب الفئة والفئة الفرعية2021  المنجزات المستهدفة لعام 3البرنامج الفرعي 

 الفرعيةالفئة والفئة 
الـــــــــمـــــــــقـــــــــرر 

 2019 لعام
الـــــــفـــــــعـــــــلـــــــي 

 2019 لعام
الـــــــــمـــــــــقـــــــــرر 

 2020 لعام
ــرر  ــقـــــــــ ــمـــــــــ الـــــــــ

 2021 لعام
     الحكومية الدولية وهيئات الخبراءتيسير عمل الهيئات  - ألف     

 18    اعدد الوثائقل وثائق الهيئات التداولية  

 6    وثائق لجنة السياسات التجارية - 1  

 6    وثائق لجنة النقل واللوجستيات  - 2  

 6    وثائق لجنة تمويل التنمية - 3  

 32    اعدد االجتماعات التي مدة كل منها ثلث ساعاتل تقديم الخدمات الفنية لالجتماعات  

 4    اجتماعات لجنة السياسات التجارية - 4  

 4    اجتماعات لجنة النقل واللوجستيات - 5  

 4    اجتماعات لجنة تمويل التنمية - 6  
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https://undocs.org/ar/A/RES/74/202
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https://undocs.org/ar/A/RES/74/203
https://undocs.org/ar/A/RES/74/203
https://undocs.org/ar/A/RES/74/205
https://undocs.org/ar/A/RES/74/205
https://undocs.org/ar/A/RES/74/206
https://undocs.org/ar/A/RES/74/206
https://undocs.org/ar/A/RES/74/228
https://undocs.org/ar/A/RES/74/228
https://undocs.org/ar/A/RES/74/231
https://undocs.org/ar/A/RES/74/231
https://undocs.org/ar/A/RES/74/236
https://undocs.org/ar/A/RES/74/236
https://undocs.org/ar/A/RES/74/237
https://undocs.org/ar/A/RES/74/237
https://undocs.org/ar/E/RES/2019/30
https://undocs.org/ar/E/RES/2019/30
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 الفرعيةالفئة والفئة 
الـــــــــمـــــــــقـــــــــرر 

 2019 لعام
الـــــــفـــــــعـــــــلـــــــي 

 2019 لعام
الـــــــــمـــــــــقـــــــــرر 

 2020 لعام
ــرر  ــقـــــــــ ــمـــــــــ الـــــــــ

 2021 لعام
المســتقبلس والمالية العامة والســياســات اجتماعات أفرقة الخبراء الدائمة والمخصــصــة المعنية باقتصــاد  - 7       

المالية الشـاملةس والتجارة والسـياسـة الصـناعيةس والمفاوضـات التجارية وتيسـير التجارةس والربط بشـبكات 
ــتياتس والقدرة اإلنتاجية ألقل البلدان العربية نموامس والتدفقات المالية غير المشـــــــــروعة،  النقل واللوجســـــــ

 20    ل المتصلة بالتنمية االقتصاديةوتمويل التنمية، وسائر المسائ

     توليد المعارف ونقلها - باء

 1    اعدد المشاريعل مشاريع التعاون الميداني والتقني  

 1    المرحلة الثانية -الخطة الوطنية لمستقبل سوريا  - 8  

 3    اعدد المنشوراتل المنشورات  
 3    بالتنمية االقتصاديةمنشورات عن المسائل المتصلة  - 9  

 18    اعدد الموادل المواد التقنية  

ــات  - 10   المواد التقنية والتقارير الموجزة والتقارير المتعلقة باقتصـــــــاد المســـــــتقبلس والمالية العامة والســـــــياســـــ
والربط بشـبكات المالية الشـاملةس والتجارة والسـياسـة الصـناعيةس والمفاوضـات التجارية وتيسـير التجارةس 

ــتياتس والقدرة اإلنتاجية ألقل البلدان العربية نموامس والتدفقات المالية غير المشـــــــــروعة،  النقل واللوجســـــــ
 18    وتمويل التنمية، وسائر المسائل المتصلة بالتنمية االقتصادية

  
 4البرنامج الفرعي   
 اإلحصاءات، ومجتمع المعلومات، والتكنولوجيا  
 الهدف  

ــاءات  22-46  ــائية الرســــمية، وتحســــين نوعية اإلحصــ يتمثل الهدف الذي يســــهم فيه هذا البرنامج الفرعي في تعزيز تطوير األطر اإلحصــ
وتوافرها، والنهوض بمجتمع المعلومات عن طريق التعجيل بإدماج التكنولوجيا واالبتكار من أجل تحقيق التنمية المســــــــــــتدامة في 

 المنطقة العربية.
 

 تيجيةاالسترا  
بغية المســــاهمة في تعزيز وضــــع األطر اإلحصــــائية الرســــمية، ســــيدعم البرنامج الفرعي الدول األعضــــاء في إقامة اســــتراتيجيات  22-47 

نتاج البيانات والمؤشـرات مع تركيز على خطة عام  للتنمية المسـتدامة. كما سـيعزز  2030وطنية لتطوير اإلحصـاءات الرسـمية وا 
ــاءات الرـســــــ  ــد تنفيذ خطة عام اســـــــتخدام اإلحصـــــ ــادر البيانات  2030مية لرصـــــ ومتابعة تنفيذها، باالقتران بزيادة اســـــــتخدام مصـــــ

والتكنولوجيا غير التقليدية في جمع البيانات، وربط المعلومات اإلحصـائية والجغرافية المكانية لتعزيز الفائدة من مصـادر البيانات 
يضـا البنية المؤسـسـية على الصـعيد الوطني تمشـيا مع المبادئ األسـاسـية القائمة في صـنع السـياسـات. وسـيعزز البرنامج الفرعي أ

ل. وبغية تحديد االتجاد االســتراتيجي لبرامج العمل اإلحصــائية وتكييفها مع 68/261لإلحصــاءات الرســمية اقرار الجمعية العامة 
ســيســتخدم البرنامج الفرعي اآللية الحكومية الدولية القائمة التي تتألف من األفرقة االســتشــارية التقنية احتياجات المنطقة العربية، 

المعنية باإلحصـــــــــاءات االقتصـــــــــادية وباإلحصـــــــــاءات الديمغرافية واالجتماعية، وأفرقة الخبراء المشـــــــــتركة بين الوكاالت والمعنية 
ــاءات اإلعاقة، واللجنة حصـ ــانية وا  ــاءات الجنسـ ــتتعهد هذد اآلليات شـــبكات من الخبراء  باإلحصـ ــائية. وعلوة على ذلك، سـ اإلحصـ

ــاق  ــائية وفعالية جمع البيانات. ومن المتوقع أن يؤدي هذا العمل إلى تعزيز اتســــ ــائيين لتعزيز أثر تنمية القدرات اإلحصــــ اإلحصــــ
اإلقليمية لتغطية احتياجات خطة   وتنســــيق األنشــــطة اإلحصــــائية من جانب الدول األعضــــاء، بالتعاون مع الوكاالت اإلحصــــائية

ــبق تحقيقها في هذد المجاالت التقدم  2030عام  ــمل النتائج التي ســــ ــائية الوطنية. وتشــــ ــتنادا إلى األطر اإلحصــــ من البيانات اســــ

https://undocs.org/ar/A/RES/68/261
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المحرز في تكامل المعلومات اإلحصـــائية والجغرافية المكانية في أطر تعداد الســـكان واســـتقصـــاءات األســـر المعيشـــية كما يتجلى 
لك في اســتخدام الحواســب اللوحية واألجهزة المتنقلة إلجراء تعدادات واســتقصــاءات جديدة بمســاعدة منهجية وتقنية من اإلســكوا. ذ

واسـتفادت ثلثة بلدان من المسـاعدة المقدمة من اإلسـكوا في تقييم نظمها اإلحصـائية الوطنية ووضـع اسـتراتيجيات وطنية لتطوير 
 .2030اإلحصاءات تركز على خطة عام 

ــلة  22-48  ــية التقييم التي تدعو البرنامج الفرعي إلى مواصـ ــتجابة لتوصـ ــاءات وتوافرها، واالسـ ــين نوعية اإلحصـ ــاهمة في تحسـ وبغية المسـ
دعم الدول األعضــــــاء ونظمها اإلحصــــــائية، ســــــيقدم البرنامج الفرعي الدعم التقني بشــــــأن إنتاج إحصــــــاءات رســــــمية منســــــقة عن 

جتماعية واالقتصــادية والبيئية والشــاملة بســبل منها جمع البيانات اإللكترونية، والبعد الجغرافي المكاني،  المواضــيع الديمغرافية واال
ــادر المتاحةل،  واســـــــتخدام الســـــــجلت اإلدارية والســـــــجلت العادية ابما في ذلك الســـــــجلت المدنية والتجارية، وغيرها من المصـــــ

ــائية الوطنية في تنفيذ المعاي  ــاعدة النظم اإلحصـ ــيتعهد البرنامج الفرعي نظام ومسـ ــافة إلى ذلك، سـ ــائية الدولية. وباإلضـ ير اإلحصـ
ــفية يتألف من تعاريف عالمية ومحلية باللغتين العربية  ــائية لإلســـــكوا الذي يتضـــــمن مســـــتودعا للبيانات الوصـــ المعلومات اإلحصـــ

ــيقوم البرنامج الفرعي بتحديث محتوى النظام آليما ليكون بمثابة أ ــا  لمركز البيانات العربي لمنظومة األمم واإلنكليزية. وســـــــــــ ســـــــــــ
المتحدة على شــــبكة اإلنترنت. وبذلك، ســــيواصــــل البرنامج الفرعي جمع مجموعات أســــاســــية منســــقة من المؤشــــرات اإلحصــــائية، 

في ذلك المؤشــــــرات ذات الصــــــلة بأهداف التنمية المســــــتدامة من مصــــــادر تقليدية وغير تقليدية. ومن المتوقع أن يؤدي هذا  بما
لى ا ــاقا عن المنطقة، وا  ــيات التي تؤدي إلى توليد بيانات أكثر اتســ ــائية الدولية، والتوصــ لعمل إلى زيادة االمتثال للمعايير اإلحصــ

اســتخدام أكثر فعالية لإلحصــاءات في صــنع الســياســات. وتشــمل النتائج التي تحققت ســابقما في هذد المجاالت قيام غالبية بلدان 
مقدمة من اإلســكوا، بتنفيذ معايير دولية هامة امن قبيل اإلطار األســاســي لنظام الحســابات القومية اإلســكوا، بفضــل المســاعدة ال

ــب 2008لعام  ، ونظام المحاســـبة االقتصـــادية البيئية، وتصـــنيف التجارة الدولية، والمبادئ التوجيهية لإلحصـــاءات المصـــنفة حسـ
في جميع   2008بيل المثال، ُنفذ نظام الحســــــابات القومية لعام نوت الجن ، والمبادئ التوجيهية إلحصــــــاءات اإلعاقةل. فعلى ـســـــ 

 الدول األعضاء في اإلسكوا بفضل الجهود المكثفة التي بذلتها اللجنة لتنمية القدرات.

وســــــــــيقوم البرنامج الفرعي، في تنفيذ برنامج عمله المتعلق باإلحصــــــــــاءات، بالتنســــــــــيق والتعاون على نحو وثيق مع إدارة الشــــــــــؤون  22-49 
االقتصـادية واالجتماعية، واللجان اإلقليمية، وسـائر الوظائف اإلحصـائية داخل منظومة األمم المتحدة، ومع البنك الدولي، وصـندوق  

 النقد الدولي، واالتحاد األوروبي، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، والمؤسسات اإلحصائية اإلقليمية العربية. 

مة في النهوض بمجتمع المعلومات عن طريق التعجيل بإدماج التكنولوجيا واالبتكار من أجل التنمية المســــــتدامة، وبغية المســــــاه 22-50 
سـيسـدي البرنامج الفرعي المشـورة في مجال السـياسـات إلى الدول األعضـاء بشـأن االسـتخدام االسـتراتيجي للتكنولوجيات الحدودية 

لوجية على الصـعيدين الوطني واإلقليمي في المنطقة العربية. وسـيقوم البرنامج الفرعي وتحسـين التكنولوجيا واالبتكار للنظم اإليكو 
ببناء قدرة الدول األعضاء على وضع سياسات واستراتيجيات في مجال االبتكار والتكنولوجيا على الصعيدين الوطني والقطاعي، 

المعرفية بشـأن دور االبتكار والتكنولوجيات الناشـئة الضـوء ويسـدي المشـورة بشـأن جوانبها القانونية والتنظيمية. وسـتسـلط منتجاته 
ــل البرنامج  ــيواصــــ ــدي للتحديات اإلنمائية اإلقليمية في القطاعات ذات األولوية. وســــ ــات المتبعة في التصــــ ــل الممارســــ على أفضــــ

الجارية لنقل التكنولوجيا في  الفرعي ربط المكاتب الوطنية لنقل التكنولوجيا لتشكل شبكة إقليمية لتحسين توجيه وتنسيق المبادرات
المنطقة، والربط فيما بين الباحثين ومختبرات االبتكار وواضـعي سـياسـات االبتكار في البلدان العربية. وسـيواصـل أيضـا االسـتفادة 
من اتفاق لجنة التكنولوجيا من أجل التنمية لإلســـــــهام في المنتدى الســـــــنوي المتعدد أصـــــــحاب المصـــــــلحة المعني بتســـــــخير العلم 
والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض أهداف التنمية المســـــــــتدامة امنتدى العلم والتكنولوجيا واالبتكارل، واللجنة المعنية بتســـــــــخير العلم 
والتكنولوجيا ألغراض التنمية التي تمثل أوضـــــــات المنطقة العربية واحتياجاتها. وبغية تحقيق ما ســـــــلف ذكرد، ســـــــيتعاون البرنامج  

ن وكــاالت األمم المتحــدة ومنظمــاتهــا اإلقليميــة تشــــــــــــــمــل منظمــة األمم المتحــدة للتربيــة والعلم والثقــافــة الفرعي مع عــدد كبير م
دارة الشــــــــــــــؤون  االيونســــــــــــــكول، واالتحـاد الدولي للتصــــــــــــــاالت، ومؤتمر األمم المتحـدة للتجـارة والتنمـية، وجامعـة األمم المتحـدة، وا 
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م المتحدة للتنمية الصناعية، ومختبرات األمم المتحدة للبتكار التكنولوجي، االقتصادية واالجتماعية باألمم المتحدة، ومنظمة األم
والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم التابعة لجامعة الدول العربية، وســيقيم اتصــاالت مع فريق العمل المشــترك بين الوكاالت 

تدامة. ومن المتوقع أن يفضـــي هذا العمل إلى تحســـين الروابط المعني بالعلم والتكنولوجيا واالبتكار من أجل أهداف التنمية المســـ 
بين الجهــات الفــاعلــة في مجــال العلوم والتكنولوجيــا واالبتكــار مــا يحفز على وضــــــــــــــع برامج تنمويــة أكثر فعــاليــة وقوة في مجــال 

تصــادات الرقمية. وتشــمل النتائج  االبتكار والتكنولوجيا تشــجع على ريادة األعمال التكنولوجية في المنطقة العربية والمعارف واالق
التي تحققت ســابقما في هذا المجال إنشــاء مؤســســات وطنية للنهوض بنقل التكنولوجيا في ثماني دول أعضــاء، تؤدي دورا محوريا 
ــك  ــاح والمجتمع المحلي وجمع األموال لتلـ ــات الخـ ــالقطـ ــث بـ ــات ومراكز البحـ ــامعـ ــة التي تربط الجـ في التخطيط للبرامج الوطنيـ

دارتها. البرامج  وا 
 

    نشاء مستودع  قليمي للمعارف والبيانات لتعزيز عمليات صنع القرار الحكومية2021النتيجة المقررة لعام   
ــر المعلومات البالغة األهمية عن خطة عام  22-51  ــتوى من إدارة ونشـــــــ ــل مســـــــ  2030ما فتا البرنامج الفرعي يعمل على تحقيق أفضـــــــ

القرار للدول األعضـــــــاء والجهات الفاعلة اإلنمائية. ومن الصـــــــعب تناول المؤشـــــــرات الكثيرة المتعلقة بهدف دعم عمليات صـــــــنع 
ــورة الوطنية  ــتخبارات التي توفر المعلومات والتشـــــــــــخيح والمشـــــــــ ــادية، والتقارير التحليلية، واالســـــــــ بالتنمية االجتماعية واالقتصـــــــــ

حكوميين على جميع المسـتويات، مما يؤدي إلى فائض كبير، كما يؤدي والمواضـيعية المتصـلة بالتنمية دعمما لصـانعي القرارات ال
ــف الخيارات الكفيلة بتوفير   ــتكشـ ــكل متكرر. وما فتا البرنامج الفرعي يسـ لى معلومات قديمة بشـ ــاربة وا  أحيانا إلى معلومات متضـ

لـتالي تـقديم المســــــــــــــاعدة لـلدول أداة جامعـة تتعلق بالبحـث عن مصــــــــــــــادر البـيانات والمعلومات دعمـما لعملـيات صــــــــــــــنع القرار، وبا
 األعضاء كي يتسنى لها اتخاذ قرارات أكثر استنارة.

 
 التحدي الداخلي واالستجابة  

يتمـثل التحـدي الذي يواجهـه البرنامج الفرعي في أنه يجـب الـبدء من نقطـة الصــــــــــــــفر في إنشــــــــــــــاء النظم اللزمة إلنشــــــــــــــاء مركز  22-52 
لذلك، ســيقوم البرنامج الفرعي، بالتشــاور الوثيق مع أعضــاء فرقة العمل المعنية بإدارة  للمعلومات يكون متكامل وذكيا. واســتجابة

المعــارف التــابعــة لبرنـامج التعــاون اإلقليمي، بتطوير مســــــــــــــتودت المعــارف والبيــانـات التــابع للمنظومـة اإلنمــائيــة اإلقليميــة العربيــة 
ت الموثوقة في الوقت الحقيقي وعلى نحو شـامل ومنطقي لصـانعي بوصـفه المنصـة الرئيسـية على اإلنترنت المعنية بتوفير البيانا

. وســــــيبدأ مســــــتودت المعارف والبيانات اإلقليمي كمنصــــــة وموارد رقمية للبحث 2030القرارات الحكوميين دعمما لتنفيذ خطة عام 
لها وتوليفها وتصــــوريها بيانيما  بكفاءة عن المعلومات ذات الصــــلة بالتنمية المتاحة على الصــــعد الوطني واإلقليمي والعالمي وتحلي 

ورصــدها، بما في ذلك ما يتصــل بالتنمية الوطنية من خطط واســتراتيجيات وتقارير ودراســات وتشــريعات وأنظمة وبيانات ودورات 
 تدريبية وأي مواد أخرى متاحة بسهولة يمكن استخدامها لدعم القرارات والبحوث.

 
 ومقيا  األداءالتقدم المتوقع نحو بلوغ الهدف،   

ــتدامة في المنطقة العربية، وهو  22-53  ــهم هذا العمل في التعجيل بإدماج التكنولوجيا واالبتكار من أجل التنمية المســـ من المتوقع أن يســـ
 ما ستثبته الدول األعضاء في اإلسكوا التي تستخدم مستودت المعارف للسترشاد به في وضع السياسات القطاعية.

 



 التعاون اإلقليمي ألغراض التنمية الجزء الخامس

 

26/92 20-05938 

 

 8-22الجدول 
 اس األداءمقي

2017 2018 2019 2020 2021 
يطلــــــب األمين العــــــام،  • ال ينطبق •     

في تقريرد عن إعـــــــادة 
ــة األمم  تنظيم منظومـــــ
المتحــدة اإلنمــائيــة، إلى 
اللجـــــــان اإلقليميـــــــة أن 
تنشــــــــــــا مســــــــــــتودعات 

 إقليمية للمعارف

ــانــــات منظومــــة األمم  • كيــ
ــائيـــــة في   المتحـــــدة اإلنمـــ
الـمـنـطـقـــــــة تـطـلـــــــب إلـى 

قيادة فرقة العمل اإلسكوا 
ــة بـــإدارة المعـــارف  المعنيـ
التـــــابعـــــة لمنبر التعـــــاون  
اإلقليمي لوضــــع تصــــور 
لـمســــــــــــــتـودت الـمـعـــــــارف  

 اإلقليمي العربي 

موافقــــــة فرقــــــة العمــــــل  •
عـلـى اـلـنمـوذج األوـلي 

 لمستودت المعارف

نشـــــــر مســـــــتودت المعارف  •
ليتــــاح للجمهور بــــاعتبــــارد 

 مصدر منفعة إقليمية

عدد الدول األعضاء التي  •
تستخدم مستودت المعارف 
للســترشــاد بها في وضــع 

 السياسات القطاعية

  
 التشريعية اتالوالي  

 ترد في القائمة الواردة أدناد جميع الواليات المسندة إلى البرنامج الفرعي. 22-54 
 

 قرارات الجمعية العامة
 المبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية 68/261
طرائق اســــــــــــــتعراض الجمعية العامة الشــــــــــــــامل لتنفيذ نتائج القمة العالمية  68/302

 لمجتمع المعلومات
 تسخير تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية 69/204
 إطار مرجعي جيوديسي عالمي لخدمة التنمية المستدامة 69/266
 اليوم العالمي لإلحصاء  69/282
خطة عمل أدي  أبابا الصــادرة عن المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية  69/313

 اخطة عمل أدي  أبابال

الوثيقــة الختــاميــة للجتمــات الرفيع المســــــــــــــتوى للجمعيــة العــامــة بشـــــــــــــــأن   70/125
 االستعراض العام لتنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات

 أهداف التنمية المستدامةأثر التغير التكنولوجي السريع على تحقيق  72/242
 دور العلم والتكنولوجيا في سياق األمن الدولي ونزت السلح 74/35
 مةتسخير تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية المستدا 74/197
 متابعة وتنفيذ نتائج المؤتمرات الدولية لتمويل التنمية 74/207
 تسخير العلم والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض التنمية المستدامة 74/229

 
 قرارات ومقررات المجل  االقتصادي واالجتماعي

 تعزيز القدرة اإلحصائية 2006/6
 لجنة الخبراء المعنية بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية على الصعيد العالمي  2011/24
 المبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية 2013/21
 إطار مرجعي جيوديسي عالمي لخدمة التنمية المستدامة 2014/31
إنشـاء لجنة حكومية دولية معنية بتسـخير التكنولوجيا ألغراض التنمية في  2014/35

 لغربي آسيا اللجنة االقتصادية واالجتماعية
تقرير فريق خبراء األمم المتحدة المعني باألســـــــــــــماء الجغرافية عن أعمال  2014/240

والعشــرين، ومواعيد انعقاد دورته التاســعة والعشــرين ومكانها دورته الثامنة  
 وجدول أعمالها المؤقَّت

ــماء  2014/241 تعديل على النظام الداخلي لفريق خبراء األمم المتحدة المعني باألســــــــ
 الجغرافية

ــانيـــة على  2014/251 تقرير لجنـــة الخبراء المعنيـــة بـــإدارة المعلومـــات الجغرافيـــة المكـ
العــالمي عن دورتهــا الرابعــة، وجــدول األعمــال المؤقــت للــدورة الصــــــــــــــعيــد 

 الخامسة للجنة، ومواعيد انعقادها
 2020البرنامج العالمي لتعداد السكان والمساكن لعام  2015/10
األربعين وجدول تقرير اللجنة اإلحصــــــائية عن أعمال دورتها الســــــادســــــة و  2015/216

 األعمال المؤقت للدورة السابعة واألربعين للجنة ومواعيد انعقادها
 إعادة النظر في التنمية االجتماعية وتعزيزها في العالم المعاصر 2016/8
 2030أعمال اللجنة اإلحصائية المتعلقة بخطة التنمية المستدامة لعام  2017/7
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تعزيز المســــــــــــــاعـدة التقنـية وبـناء الـقدرات لـتدعيم الـتدابير الوطنـية والتـعاون  2019/19
 تبادل المعلوماتالدولي في مجال مكافحة الجريمة السيبرانية، بما يشمل 

تقييم التقـــدم المحرز في تنفيـــذ نتـــائج القمـــة العـــالميـــة لمجتمع المعلومــات  2019/24
 ومتابعتها

 التنمية تسخير العلم والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض 2019/25
 

قرارات اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا
 اإلسكوا تعزيز القدرات اإلحصائية في منطقة (24-)د 276
التزام بلــــدان منطقــــة اإلســــــــــــــكوا بــــالمعــــايير الــــدوليــــة لتعزيز األنظمـــة  (25-)د 283

 اإلحصائية الوطنية
 إحصاءات النوت االجتماعي ألغراض المساواة وتمكين المرأة (25-)د 286
 تعزيز القدرات اإلحصائية بهدف صنع السياسات المرتكزة على األدلة  (25-)د 287

 إنشاء مركز اإلسكوا للتكنولوجيا (26-)د 294
ــد التقدم المحرز في تنفيذ األهداف   (26-)د 297 اإلنمائية لقلفية في المنطقة رصــــــــ

 العربية ألغراض التقدم المجتمعي
تطوير عملية المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت ومواصـــــلة الجهود في  (27-)د 306

 مجال تطوير أسماء النطاقات العربية
  

 المنجزات المستهدفة  
ــتهدفة لعام قائمة   9-22يعرض الجدول   22-55  ــهم في تحقيق الهدف المذكور أعلد،  2021بجميع المنجزات المســــــ التي ُيتوّقع أن تســــــ

 مصنفة حسب الفئة والفئة الفرعية.
 

 9-22الجدول 
 ، حسب الفئة والفئة الفرعية 2021  المنجزات المستهدفة لعام 4البرنامج الفرعي 

 الفرعيةالفئة والفئة 
الـــــــــمـــــــــقـــــــــرر 

 2019 لعام
الـــــــفـــــــعـــــــلـــــــي 

 2019 لعام
الـــــــــمـــــــــقـــــــــرر 

 2020 لعام
ــرر  ــقـــــــــ ــمـــــــــ الـــــــــ

 2021 لعام
     تيسير عمل الهيئات الحكومية الدولية وهيئات الخبراء - ألف     

 38    اعدد االجتماعات التي مدة كل منها ثلث ساعاتل تقديم الخدمات الفنية لالجتماعات  

 2    للتكنولوجيااجتماعات المجل  االستشاري لمركز اإلسكوا  - 1  

 2    اجتماعات اللجنة التقنية لمركز اإلسكوا للتكنولوجيا - 2  

 2    اجتماعات مكتب اللجنة اإلحصائية لإلسكوا - 3  

اجتمـاعـات مجموعـات العمـل التـابعـة للجنـة اإلحصـــــــــــــــائيـة المعنيـة بـاإلحصـــــــــــــــاءات االقتصـــــــــــــــاديـة   - 4  
 10    واالجتماعية واإلعاقة في سياق أهداف التنمية المستدامةواإلحصاءات الديمغرافية 

اجتماعات فرقة العمل المعنية ببيانات أهداف التنمية المســـــــــــــتدامة التابعة لمنبر التنســـــــــــــيق اإلقليمي  - 5  
 4    للدول العربية

المعلومـات الجغرافيـة المكـانيـة على اجتمـاعـات اللجنـة اإلقليميـة لمبـادرة األمم المتحـدة بشـــــــــــــــأن إدارة  - 6  
 4    الصعيد العالمي فيما يتعلق بالدول العربية

اجتماعات جامعة الدول العربية بشـــأن حوكمة اإلنترنتس والنظم اآللية للشـــبكات الرقميةس واالقتصـــاد   - 7  
ــات االبتكـارس وتعزيز التعـاون في مجـال تكنولوجيـا المعلومـات   ــاالتس الرقميس وســــــــــــــيـاســــــــــــ واالتصــــــــــــ

واســــــــتراتيجية تكنولوجيا المعلومات واالتصــــــــاالتس والعلم والتكنولوجيا واالبتكارس وتســــــــخير تكنولوجيا 
 4    المعلومات واالتصاالت ألهداف التنمية المستدامة، والمحتوى الرقمي باللغة العربية وريادة األعمال

المعنية بالتطوير الرقمي العربيس والقواعد التنظيمية اجتماعات أفرقة الخبراء الدائمة والمخصــــــــصــــــــة  - 8  
والتشريعات اللزمة لتعزيز مجتمع المعلوماتس وحوكمة اإلنترنتس وسياسات االبتكارس والتكنولوجيات 
الرائدةس وريادة األعمال التكنولوجيةس ونقل التكنولوجياس واالبتكار وســــائر المســــائل المتصــــلة بتســــخير 

 التنميةالتكنولوجيا ألغراض 

   

10 

     توليد المعارف ونقلها - باء

 2    اعدد المشاريعل مشاريع التعاون الميداني والتقني  

https://undocs.org/ar/E/RES/2019/19
https://undocs.org/ar/E/RES/2019/19
https://undocs.org/ar/E/RES/2019/24
https://undocs.org/ar/E/RES/2019/24
https://undocs.org/ar/E/RES/2019/25
https://undocs.org/ar/E/RES/2019/25
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 الفرعيةالفئة والفئة 
الـــــــــمـــــــــقـــــــــرر 

 2019 لعام
الـــــــفـــــــعـــــــلـــــــي 

 2019 لعام
الـــــــــمـــــــــقـــــــــرر 

 2020 لعام
ــرر  ــقـــــــــ ــمـــــــــ الـــــــــ

 2021 لعام
     

 1    مركز اإلسكوا للتكنولوجيا - 9  

 1    بشأن مؤشر أسعار االستهلك، في جملة أمور برنامج المقارنات الدولية - 10  

 4    المنشورات )عدد المنشورات(  

ابما في ذلك المنشـــورات اإللكترونيةل بشـــأن اإلحصـــاءات والمؤشـــراتس والمصـــادر غير  المنشببورات - 11  
ومتابعتهاس   2030التقليدية للبياناتس والحســــــــــــابات القوميةس ورصــــــــــــد خطة التنمية المســــــــــــتدامة لعام  
 4    والتطور الرقمي العربيس وتسخير التكنولوجيا واالبتكار ألغراض التنمية المستدامة

 9    المواد التقنية )عدد المواد(  

المواد التقنية والتقارير الموجزة والتقارير المتعلقة باإلحصــاءات والمؤشــراتس والمصــادر غير التقليدية  - 12  
ومتابعتهاس والتطور الرقمي   2030للبياناتس والحسـابات القوميةس ورصـد خطة التنمية المسـتدامة لعام  

 8    التكنولوجيا واالبتكار ألغراض التنمية المستدامةالعربيس وتسخير 

ــرات ذات  - 13   ــحة ودقيقة لقهداف الوطنية والمؤشـــ ــا  واضـــ ــع منهجية واختبارها لتحديد خطوط أســـ وضـــ
 1    الصلة

     المنجزات المستهدفة الفنية - جيم

     نظام المعلومات اإلحصائية اإللكتروني لإلسكواقواعد البيانات والمواد الرقمية الفنية    

 المنجزات المستهدفة في مجال االتصال - دال

اإلحصــاءات الجنســانيةس ونشــرة نشــرة أخبارية نصــف ســنوية عن إحصــاءات األســعارس ونشــرة إخبارية نصــف ســنوية عن التوعية والمناسببات الخاصبة والمواد اإلعالمية    
 إخبارية سنوية عن اإلحصاءات

  
 5البرنامج الفرعي   
 وأهداف التنمية المستدامة 2030تنسيق خطة التنمية المستدامة لعام   
 الهدف  

ــتدامة في الم 22-56  ــهم فيه البرنامج الفرعي في التعجيل بإحراز تقدم نحو تحقيق التنمية المسـ ــيا يتمثل الهدف الذي يسـ نطقة العربية تمشـ
، والنهوض بالتعاون بين بلدان المنطقة واتبات نهج متعدد أصـحاب المصـلحة إزاء قضـايا 2030مع خطة التنمية المسـتدامة لعام 

 التنمية المستدامة اإلقليمية ودون اإلقليمية الرئيسية.
 

 االستراتيجية  
التنمية المســــــتدامة في المنطقة العربية، ســــــيدعم البرنامج الفرعي مواءمة خطط التنمية  بغية المســــــاهمة في التعجيل بالتقدم نحو  22-57 

ومبادئها، ويدعو إلى اتبات نهج متكامل إزاء تحقيق أهداف التنمية المســــــتدامة  2030الوطنية مع خطة التنمية المســــــتدامة لعام 
في الســــنوات األربع الماضــــية، بما في ذلك   2030عام   ومتابعتها واســــتعراضــــها. واســــتنادا إلى نتائج أنشــــطة اللجنة بشــــأن خطة

المنتدى العربي السـنوي للتنمية المسـتدامة والتقرير العربي للتنمية المسـتدامة، سـيواصـل البرنامج الفرعي إظهار ضـرورة اتبات نهج  
ا، من خلل منتدياته ومتابعتها واســـــــتعراضـــــــه 2030متكامل وقيمته المضـــــــافة تمســـــــك بزمامه الجهات الوطنية لتنفيذ خطة عام 

واجتماعات خبرائه ومنتجاته المعرفية. وســـــــيقدم الدعم التقني للبلدان بشـــــــأن المواءمة واإلدماج، بما يكفل االســـــــترشـــــــاد بالمبادئ 
في وضــــع خطط واســــتراتيجيات التنمية الوطنية واالســــتعراضــــات الوطنية الطوعية وغيرها من آليات  2030الرئيســــية لخطة عام 

بلغ. ومن المتوقع أن يؤدي هذا العمل إلى تحسـين التنسـيق المؤسـسـي والسـياسـات والعمليات الوطنية المرتكزة على التخطيط واإل
األدلـة التي تعك  فهم المبـادئ الرئيســــــــــــــيـة المتمثلـة في عـدم ترك أحـد يتخلف عن الركـب، والنهج القـائم على الحقوق والمتعـدد 
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اغة استراتيجيات وأهداف أكثر تكامل في إطار جميع أهداف التنمية المستدامة. أصحاب المصلحة إزاء التنمية المستدامة، وصي 
ــتراتيجيات الخاصـــــــة  وتشـــــــمل النتائج التي ســـــــبق تحقيقها في هذد المجاالت المواءمة الواســـــــعة بين خطط التنمية الوطنية واالســـــ

كما يتضــــــــح من الرؤى الطويلة األجل الجديدة بقطاعات معينة في عدد أكبر من البلدان العربية مع أهداف التنمية المســــــــتدامة، 
ــياغتها وغير ذلك من وثائق التخطيط. وقد حددت عدة بلدان عربية، من قبيل األردن والعراق ودولة فلســـــــــــــطين،  أو المعاد صـــــــــــ

الثغرات واألولويات في الســـياســـات الوطنية ووضـــعت خطط عمل وأدوات للرصـــد بغية قيا  التقدم المحرز في معالجتها، بطرق 
منها تحديدما تكييف المؤشـــرات الوطنية مع مؤشـــرات أهداف التنمية المســـتدامة والبدء في التصـــدي للتحديات في ســـياق البيانات. 
مكانية الوصـــــــــــول إليها، كما تم وضـــــــــــع وحدات نموذجية ومبادرات لبناء   وتم أيضـــــــــــا تعزيز توافر األدوات المعرفية والتعليمية وا 

ــر المنبثقة عنهاي   2030جية المعنونة يتعريف بخطة عام القدرات، من قبيل الوحدة النموذ ــبعة عشـ ــتدامة السـ وأهداف التنمية المسـ
ــبق تحقيقها في هذا المجال بالذات ما يليق تبادل  ــمل النتائج التي ســـ ــتفيدين من الحكومات وخارجها. وتشـــ لتلبية احتياجات المســـ

، ومواءمة 2030ة، والترتيبات المؤســـــســـــية لتنفيذ خطة عام الخبرات والدرو  المســـــتفادة بشـــــأن االســـــتعراضـــــات الوطنية الطوعي 
ــتدامة 2016الخطط اإلنمائية بين الحكومات وطائفة واســـعة من أصـــحاب المصـــلحة. ومنذ عام  ، جمع المنتدى العربي للتنمية المسـ

وقدمت تقريرام إلى المنتدى مشــاركام ســنويام، وارتفع عدد البلدان العربية التي أجرت عملية اســتعراض وطني طوعية  250ما متوســطه  
 . 2019بلدام في عام  16إلى    2016بلدما في عام   22السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة من بلدين فقط من أصل  

ــايا التنمية   22-58  وبغية المســـــاهمة في النهوض بالتعاون داخل المنطقة وفي وضـــــع نهج قائم على تعدد أصـــــحاب المصـــــلحة إزاء قضـــ
ضـافة أخرى جديدة لتعزيز بناء  ا لمسـتدامة اإلقليمية ودون اإلقليمية الرئيسـية، سـيقوم البرنامج الفرعي بتحسـين المنصـات القائمة وا 

توافق اآلراء والتعلم من األقران ونقل المعارف بين البلدان العربية. وســـــيقوم أيضـــــا ببناء قدرات مجموعة متوســـــعة من أصـــــحاب 
ــيما البرلم ــلحة، وال سـ ــاركة  2030انيين والمجتمع المدني، وكذلك القطات الخاح واألكاديميين، لكفالة فهم خطة عام المصـ والمشـ

ــا تدريبية لمختلف  ــينظم البرنامج الفرعي منتديات وحلقات عمل ويهيا فرصـــ معها ومع الهيئات المنفةذة. وتحقيقما لهذا الغرض، ســـ
قع أن يؤدي ذلك إلى زيادة قدرة أصـحاب المصـلحة من داخل . ومن المتو 2030مجموعات أصـحاب المصـلحة بشـأن خطة عام 

ومتابعتها واسـتعراضـها في البلدان العربية، وزيادة الفرح المتاحة   2030الحكومات وخارجها على المشـاركة في تنفيذ خطة عام 
لعالمية. وتشـــــــمل النتائج  لمختلف المجموعات للمشـــــــاركة مع بعضـــــــها البعض في المنتديات الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية وا

ــتدامة. وقد جمع هذا المنبر   ــأن التنمية المسـ ــاء منبر إقليمي لمنظمات المجتمع المدني بشـ التي ســـبق تحقيقها في هذا المجال إنشـ
بين منظمات المجتمع المدني وشــــــــبكات منظمات المجتمع المدني لمناقشــــــــة التحديات اإلقليمية الماثلة أمام التنمية المســــــــتدامة، 

يل مبدأ الشـراكة من أجل تحقيق أهداف التنمية المسـتدامة، وبناء موقف مشـترك بشـأن كيفية التعجيل بالتقدم. وأتاح المنتدى وتحل
العربي للتنمية المســــتدامة فرصــــة ســــنوية للمنبر ليثري مناقشــــات أوســــع نطاقما بين أصــــحاب المصــــلحة المتعددين والمشــــاركة مع 

ئج التي تحققــت في اعتمــاد البرلمــانيين من جميع أنحــاء المنطقــة العربيــة لخــارطــة طريق ممثلي الحكومــات. وتمثلــت إحــدى النتــا
ــادية  ــريعية في تحقيق األهداف اإلنمائية لقلفية. وبدعم من اللجنة االقتصـــــ ــات التشـــــ ــســـــ ــاركة المؤســـــ تهدف إلى زيادة فعالية مشـــــ

ــرف التنم ــيا، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ومصــ ــر على واالجتماعية لغربي آســ ــملت خارطة الطريق عناصــ ــلمي، شــ ية اإلســ
الصـــــــــعيدين الوطني واإلقليمي، وأدت إلى إذكاء الوعي لدى البرلمانيين العرب بالكيفية التي يمكن بها للوظائف المنوطة بهم في 

 مجاالت التمثيل والتشريعات والميزنة والرقابة أن تخدم على نحو أفضل تحقيق التنمية المستدامة.

يســــتفيد البرنامج الفرعي، في جميع األنشــــطة، من الخبرات الموجودة في اإلســــكوا بشــــأن مختلف أهداف التنمية المســــتدامة، وـســـ  22-59 
ويواصـــــــــل إشـــــــــراك جامعة الدول العربية وكيانات األمم المتحدة اإلقليمية وأفرقة األمم المتحدة القطرية حيثما كان ذلك مناســـــــــبا. 

ــراكات مع يأبطالي خط ــا شــــــــ ــيقيم أيضــــــــ ــبكات المجتمع المدني  2030ة عام وســــــــ من بين برلمانيي المنطقة، ومع منظمات وشــــــــ
 اإلقليمية، ومع القطات الخاح والشبكات األكاديمية تدريجيا.

 



 التعاون اإلقليمي ألغراض التنمية الجزء الخامس

 

30/92 20-05938 

 

   التعلم من األقران وبناء القدرات للجيل الجديد من االستعراضات الوطنية الطوعية 2021النتائج المقررة لعام   
للدول األعضاء حافزا كي تتمكن من تقديم تقارير قوية ومرتكزة على األدلة عن التقدم   2030المستدامة لعام هيأت خطة التنمية  22-60 

الذي تحرزد صـوب تحقيق تنمية منصـفة ومسـتدامة. وما فتا البرنامج الفرعي يعمل على الجمع بين البلدان لتقييم التقدم المحرز 
والتحديات التي تعترض التنفيذ،    2030اإلنجازات التي تحققت في تنفيذ خطة عام   بشـأن األولويات اإلقليمية الرئيسـية، ومشـاطرة

ــتدامة بحلول عام  ــأن الفرح المتاحة لتحقيق أهداف التنمية المســـ ــترك بشـــ والعوائق التي تعترض   2030وبناء موقف إقليمي مشـــ
رعي أيضا على التوعية في سياق االستعراضات ذلك. ومن خلل إسداء المشورة للدول األعضاء وبناء قدراتها، عمل البرنامج الف

 الوطنية الطوعية بوصفها عامل تمكينيا لتحديد األولويات وتنفيذها ومتابعتها واستعراضها.
 

 التحدي الداخلي واالستجابة  
انتظـامـا لتبـادل   يتمثـل التحـدي الـذي يواجهـه البرنـامج الفرعي في تزايـد توقعـات الـدول األعضــــــــــــــاء بـإتـاحـة فرح على نحو أكثر 22-61 

الخبرات بشـــأن االســـتعراضـــات الوطنية الطوعية والتعلم من بعضـــها البعض. وأجرى البرنامج الفرعي تحليل للســـتعراضـــات في 
جميع أنحاء المنطقة العربية حدد فيه االتجاهات المشتركة والثغرات في القدرات وأكد أن الدعم التقني المقدم إلى الدول األعضاء 

األولى من االســتعراضــات لم يكن كافيا. ومما يؤكد ذلك هو الزيادة في عدد طلبات المســاعدة التقنية المقدمة على   خلل الجولة
الصـــــــعيد القطري ودعوة جماعية أطلقتها الدول األعضـــــــاء لتعزيز جهود بناء القدرات على الصـــــــعيد اإلقليمي. واســـــــتجابة لذلك، 

القطري ويدعم إنشـاء جماعة إقليمية للممارسـين بشـأن االسـتعراضـات الوطنية  سـيوسـع البرنامج الفرعي نطاق عمله على الصـعيد
الطوعية بهدف إتاحة الحصـــــــــول على المعلومات وتبادل المعارف وتلقي دعم األقران وتنمية القدرات. وســـــــــيســـــــــتند إلى الخبرات 

مســـــــتفادة من بلدان المنطقة العربية الواســـــــعة في جميع أنحاء المنطقة، واالســـــــتعراضـــــــات الوطنية الطوعية الســـــــابقة والدرو  ال
ــتفادة من منصــــة ســــهلة االســــتخدام توفر الموارد والخبرات والخيارات اللزمة للدفع بعملية  وخارجها، لتمكين الممارســــين من االســ
 دينـاميـة تتمثـل في تقييم التقـدم المحرز وابتكـار حلول للضــــــــــــــائقـات المحـددة، وتحقيق أقصــــــــــــــى قـدر من التـأثير، ومن ثم تحقيق

 األهداف الوطنية.
 

 التقدم المتوقع نحو بلوغ الهدف، ومقيا  األداء  
ــيا مع خطة  22-62  ــتدامة في المنطقة العربية تمشــــــ ــهم هذا العمل في التعجيل بإحراز تقدم نحو تحقيق التنمية المســــــ من المتوقع أن يســــــ

ــتدامة لعام  ــايا التنمية  ، وفي النهوض بالتعاون بين بلدان المنطقة وبنه2030التنمية المســ ــلحة إزاء قضــ ــحاب المصــ ج متعدد أصــ
ــيتجلى في التفاعل المعزز والمثمر بين الجهات المعنية الحكومية  ــية، وهو ما ســــــــــ ــتدامة اإلقليمية ودون اإلقليمية الرئيســــــــــ المســــــــــ

عداد التقارير الوطنية عن أهداف التنمية المسـتدامة. وسـ  يتجسـد تأثير  المسـؤولة عن تنسـيق عملية االسـتعراض الوطني الطوعي وا 
ــات  ــتعراضـــــ ــتركة لإلبلغ الطوعي عن االســـــ ــاملة تتماشـــــــى مع المبادئ التوجيهية المشـــــ المبادرة في األجل الطويل في عملية شـــــ

 الوطنية الطوعية.
 

 10-22الجدول 
 مقياس األداء

2017 2018 2019 2020 2021 
ــة العامة  •      إحاطة الجلســــــ

للمنتـدى العربي للتنميـة  
 المستدامة

تنظيم دورة اســـــــــــــتثنائية   •
ــافـة إلى حوار  ـباإلضــــــــــــ
رفيع المســــــــتوى بشــــــــأن 

الدول األعضــــــاء تدعو  •
إلـى ـتعـزـيز الــتعـلـم مـن 
األقــــــــــــران بشـــــــــــــــــــــــــأن 

إطــــــــلق شـــــــــــــــــــــبــــــــكــــــــة  •
ــافة  ضــــــــ الممارســــــــــين وا 
محتوى لمنصـــــــــــــة على 

اعــل على نحو معزز التفــ  •
ومثمر بين أصــــــــــــــحــــــاب 
المصــــــــــــــلحـــــــة الحكوميين 
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2017 2018 2019 2020 2021 
االســتعراضــات الوطنية      

ــدرو   ــة والـــــ الـــطـــوعـــيـــــ
 المستفادة من العملية

االســتعراضــات الوطنية 
الطوعية خلل المنتدى 
ــة   ــيـــــ ــمــ ــنــ ــتــ ــلــ ــي لــ ــربــ ــعــ الــ
المســتدامة، المعقود في 

ــان/أبريل  ، 2019نيســــــــ
ــنـــــــة  ــجــ ــلــ ــات الــ ــمـــــ ــتــ واجــ
التنفيـــــذيـــــة المعقود في 

 2019حزيران/يونيه 

حلقة عمل إقليمية لبناء  •
الــــــــقــــــــدرات بشــــــــــــــــــــــأن 
االســتعراضــات الوطنية 
الطوعيــة في تشــــــــــــــرين  

 األول/أكتوبر

ــة اإلنـتـرنـــــــتس   شــــــــــــــبـكـــــ
واإلســكوا تيســر التفاعل 
ــبكة  ــاء شـــــــــ بين أعضـــــــــ

 الممارسين

ــة  ــذين ينســــــــــــــقون عمليــ الــ
ــتــعــراض الــوطــنــي  االســـــــــــــ
الطوعي ويعــدون التقــارير  
ــداف  ــة عــن أهـــــ الــوطــنــيـــــ

 التنمية المستدامة

تعليقـات إيجـابيـة بشـــــــــــــــأن  •
ــبكة الممارســــــين  فعالية شــــ
جـــــــمـــــــع مـــــــن خـــــــلل  اتـــــــُ
 االستقصاءات المنتظمةل

ــدول  •   ــاق بــيــن الـــــ االتــفـــــ
األعضـــــاء على إنشـــــاء 
شـبكة للممارسـين تتولى  

 اإلسكوا تنسيقها

  

  
 الواليات التشريعية  

 ترد في القائمة الواردة أدناد جميع الواليات المسندة إلى البرنامج الفرعي. 22-63 
 

 قرارات الجمعية العامة
مشــــــــروت الوثيقة الختامية لمؤتمر قمة األمم المتحدة العتماد خطة التنمية  69/315

 2015لما بعد عام 
 2030تحويل عالمناق خطة التنمية المستدامة لعام  70/1
 2030أعمال اللجنة اإلحصائية المتعلقة بخطة التنمية المستدامة لعام  71/313

 
قرارات ومقررات المجل  االقتصادي واالجتماعي

إعادة تشـــــــــــكيل هيكل مؤتمرات اللجنة االقتصـــــــــــادية واالجتماعية آلســـــــــــيا  2015/30
 2015مع خطة التنمية الناشئة لما بعد عام  والمحيط الهادئ للتكيف

 
اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسياقرارات 

 المنتدى العربي للتنمية المستدامة ل28-اد 314
 االلجنة التنفيذية 322
 االجتمات الثانيل -

اسـتراتيجية اإلسـكوا وخطة العمل لخطة التنمية المسـتدامة لعام 
2030 

 آليات عمل المنتدى العربي للتنمية المستدامة ل29-اد 327

 

https://undocs.org/ar/A/RES/69/315
https://undocs.org/ar/A/RES/69/315
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/71/313
https://undocs.org/ar/A/RES/71/313
https://undocs.org/ar/E/RES/2015/30
https://undocs.org/ar/E/RES/2015/30
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 المنجزات المستهدفة  
التي ُيتوّقع أن تســـــهم في تحقيق الهدف المذكور أعلد،  2021قائمة بجميع المنجزات المســـــتهدفة لعام   11-22يعرض الجدول   22-64 

 مصنفة حسب الفئة والفئة الفرعية.
 

 11-22الجدول 
 ، حسب الفئة والفئة الفرعية2021المستهدفة لعام   المنجزات 5البرنامج الفرعي 

 الفرعيةالفئة والفئة 
الـــــــــمـــــــــقـــــــــرر 

 2019 لعام
الـــــــفـــــــعـــــــلـــــــي 

 2019 لعام
الـــــــــمـــــــــقـــــــــرر 

 2020 لعام
ــرر  ــقـــــــــ ــمـــــــــ الـــــــــ

 2021 لعام
     تيسير عمل الهيئات الحكومية الدولية وهيئات الخبراء - ألف     

 13    اعدد االجتماعات التي مدة كل منها ثلث ساعاتلتقديم الخدمات الفنية لالجتماعات   

 9    اجتماعات المنتدى العربي للتنمية المستدامة - 1  

 4    2030اجتماعات أفرقة الخبراء الدائمة المعنية بخطة عام  - 2  

     توليد المعارف ونقلها - باء

 4    اعدد األيامل الدراسية وحلقات العمل والمناسبات التدريبيةالحلقات   
 4    2030المنتدى البرلماني اإلقليمي العربي بشأن خطة عام  - 3  

 2    اعدد الموادل المواد التقنية  

 2    ورقات تقنية وتقارير موجزة ونشرات عن التنمية المستدامة - 4  

     المستهدفة الفنيةالمنجزات  -جيم 

ســداء المشــورة إلى األحداث العالمية واإلقليمية بشــأن تنفيذ خطة التنمية المالتشبباور والمشببورة والدعوة      ســتدامة إســداء المشــورة إلى المنتدى العربي للتنمية المســتدامةس وا 
 .واستعراضها ومتابعها 2030لعام 

  
 6البرنامج الفرعي   
 نشوب النزاعاتالحوكمة ومنع   
 الهدف  

ــبة  22-65  ــيما بالنســ ــاملة للجميع، وال ســ ــلمية وشــ يتمثل الهدف، الذي يســــهم فيه هذا البرنامج الفرعي، في النهوض بمجتمعات عادلة وســ
لقشــــــــــــــخـاح اـلذين يعيشــــــــــــــون تحـت االحتلل أو في حـاالت النزات أو في حـاالت مـا بعـد النزاتس وتحســــــــــــــين الحوكمـة وتعزيز 

 المؤسسات العامة الفعالة والكفؤة والخاضعة للمساءلةس وتعزيز تقديم الخدمات.
 

 االستراتيجية  
بغية المســــــاهمة في النهوض بمجتمعات عادلة وســــــلمية وشــــــاملة للجميع، وال ســــــيما بالنســــــبة لقشــــــخاح الذين يعيشــــــون تحت  22-66 

ركز البرنامج الفرعي على منع نشــــوب النزات. وســــيقّيم دوريا أثر االحتلل أو في حاالت النزات أو في حاالت ما بعد النزات، ســــي 
النزات واالحتلل في القدرة على تحقيق أهداف التنمية المســــتدامة، ويحدد خيارات اســــتراتيجية تتعلق بوضــــع نهج متكامل بشــــأن 

ل األعضــاء، بســبل منها نقل المعارف، التنمية البشــرية والتماســك االجتماعي. وســيقدم البرنامج الفرعي المســاعدة التقنية إلى الدو 
وبناء المؤســـــــســـــــات والقدرات، والتطبيقات القائمة على التكنولوجيا، ودعم الحوارات الوطنية الشـــــــاملة. وفي هذا الصـــــــدد، ســـــــيقّيم 

لك البرنامج الفرعي المخـاطر المرتبطـة بالتحـديات العـابرة للحـدود والتحـديات الـناشـــــــــــــــئة الـناجمـة عن عوامل الضــــــــــــــعف، بمـا في ذ
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التشـريد القسـري وتغير المناخ. وسـتعمل مع الدول األعضـاء، ومراكز الفكر، والكيانات اإلقليمية، واألوسـاط األكاديمية على تنقيح  
رســـــاء األســـــا  ألســـــاليب نوعية تدعم تحقيق الغايات المنبثقة عن  منهجية تقييم المخاطر، ومواصـــــلة ضـــــبط األدوات النوعية، وا 

ذات الصـــلة بالمجتمعات الســـلمية والعادلة والشـــاملة للجميع. ويعتزم البرنامج الفرعي النهوض بتخطيط أهداف التنمية المســـتدامة 
دارتها داخل المؤسـسـات الوطنية عن طريق بناء قدرات موظفي الخدمة المدنية والمؤسـسـات. وسـيضـع أيضـا سـياسـات  المخاطر وا 

لل اإلســــــــرائيلي على آفاق التنمية وتحقيق أهداف التنمية ويعزز قدرات المؤســــــــســــــــات الفلســــــــطينية على التخفيف من أثر االحت 
ــعف ودوافعه وتعزيز منع  ــادر الضـ ــاء لمصـ ــتدامة. ومن المتوقع أن يؤدي هذا العمل إلى التخفيف من تعرض الدول األعضـ المسـ

تي ســبق تحقيقها نشــوب النزاعات من خلل إدارة المخاطر المرتكزة على األدلة من جانب واضــعي الســياســات. وتشــمل النتائج ال
ــيا وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي   ــادية واالجتماعية لغربي آســــــ ــاء فريق عامل، بدعم من اللجنة االقتصــــــ في هذد المجاالت إنشــــــ

، يضـــــم ممثلين عن األردن، وتون ، ودولة فلســـــطين، والعراق، ومصـــــر، يقوم حاليا بوضـــــع منهجية لدعم المركز الدولي لقمنو 
ــور  16الترابط بين الهدف   ــات ثنائية ومنشــــــ ــفرت مناقشــــــ والغايات األخرى المنبثقة عن األهداف، في إطار الخدمة المدنية. وأســــــ

ــاء في تحســــــــــــين الوقاية من  ــيدعم الدول األعضــــــــــ واجتمات لفريق الخبراء عن تقديم دليل على مفهوم إلطار لتقييم المخاطر ســــــــــ
دارة المخاطر. وســاهمت في هذا العمل كيانات تابعة ل قمم المتحدة امكتب تنســيق الشــؤون اإلنســانية، وبرنامج األمم المخاطر وا 

ــلو لبحوث الســــلم ومعهد االتحاد األوروبي   ــية وبناء الســــلمل، ومراكز فكر امعهد أوســ ــياســ دارة الشــــؤون الســ المتحدة اإلنمائي، وا 
 ي لندن، وجامعة أوبساالل.للدراسات األمنيةل، وأوساط أكاديمية االجامعة األمريكية في بيروت، ويونيفرسيتي كوليدج ف

وبغية المسـاهمة في تحسـين الحوكمة وتعزيز المؤسـسـات العامة المتسـمة بالفعالية والكفاءة والخاضـعة للمسـاءلة، سـيعمل البرنامج  22-67 
الدول  الفرعي على زيادة الوعي ودعم تبادل المعارف بشـأن الترابط بين المكاسـب اإلنمائية ونوعية المؤسـسـات. ومن خلل تزويد

ســداء المشــورة العملية في مجال الســياســات، ســيســعى البرنامج الفرعي إلى تحســين  األعضــاء بالمســاعدة التقنية وبناء القدرات وا 
الفعالية المؤسـسـية وتحديد أفضـل الخيارات السـياسـاتية لزيادة نوعية المؤسـسـات وشـموليتها وخضـوعها للمسـاءلة. وسـيروج البرنامج 

الدينامية وييســـــر التعاون فيما بين الدول األعضـــــاء والكيانات اإلقليمية والشـــــركاء اآلخرين العاملين في الفرعي أيضـــــا لقســـــواق  
مجال المنافسـة وحماية المسـتهلك. وهو يخطط لنشـر المعارف وأفضـل الممارسـات بغية إنشـاء إطار إقليمي للمنافسـة يتماشـى مع 

لشاملة للجميع من خلل زيادة القدرة التنافسية واالستثمارات اإلنتاجية واالبتكار  المعايير الدولية، واإلسهام في التنمية المستدامة ا
ومبادرات إصـلحية   16في اقتصـادات الدول األعضـاء. ومن المتوقع أن يسـفر هذا العمل عن مؤسـسـات أقوى في سـياق الهدف 

منها تحســين األحكام المؤســســية ذات الصــلة. أقوى تملك زمامها وتقودها الجهات الوطنية من أجل منافســة أكثر إنصــافا، بســبل 
وتشـــــــــمل النتائج التي ســـــــــبق تحقيقها في هذد المجاالت قيام موظفي الخدمة المدنية الوطنية، بدعم من البرنامج الفرعي، بإعداد 

ألعضــــــاء خرائط طريق لبناء المؤســــــســــــات في مرحلة ما بعد النزات لليبيا واليمن، فضــــــل عن التعاون االســــــتراتيجي بين الدول ا
والمنظمة العربية للتنمية اإلدارية، وهي منظمة خاصـــــــة تابعة لجامعة الدول العربية، في مجال إصـــــــلح اإلدارة العامة. وســـــــاهم 
إنشــاء منتدى عربي ســنوي للمنافســة، بدعم من البرنامج الفرعي، ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة التعاون والتنمية  

صـادي، في بناء القدرات اإلقليمية وفي التبادل المنتظم للخبرات القطرية في مجاالت المنافسـة وسـياسـة المنافسـة في الميدان االقت 
 وحماية المستهلك.

وبغية المســـاهمة في تعزيز تقديم الخدمات العامة، ســـيســـدي البرنامج الفرعي المشـــورة إلى الدول األعضـــاء في مجال الســـياســـات  22-68 
المعارف وبناء القدرات في مجال التحول واالبتكار الحكومي الرقمي. وســـــوف يوفر أدوات قيا  لتقييم التقدم المحرز في ونشـــــر 

ــيبني البرنامج   التحول الرقمي وتوجيه النهوض بالخدمات الحكومية الرقمية. وعلى أســـــا  اإلطار الحكومي المفتوح لإلســـــكوا، ســـ
ــع اســـ  ــاء على وضـ ــر المعرفة المتعلقة بأثر الحكومة المفتوحة على الفرعي قدرة الدول األعضـ ــينشـ تراتيجيات حكومية مفتوحة. وسـ

التنمية االجتماعية واالقتصـــادية ويعزز أفضـــل الممارســـات المتعلقة بتحقيق أهداف التنمية المســـتدامة، وال ســـيما الغايات المنبثقة 
مم المتحدة األخرى، وال سـيما إدارة الشـؤون االقتصـادية . وسـينسـق البرنامج الفرعي أنشـطته مع هيئات األ17و   16عن الهدفين 
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واالجتماعية، ومع المنظمات الدولية واإلقليمية. ومن المتوقع أن يســفر هذا العمل عن تحســين الخدمات التي تقدمها المؤســســات 
ع القرار الحكومي. وتشـــــمل العامة، مع تعزيز األداء والمســـــاءلة وزيادة االنفتاح والشـــــفافية، وتعزيز مشـــــاركة المواطنين في صـــــن 

النتائج التي ســبق تحقيقها في هذد المجاالت صــياغة خطط وطنية للتحول الرقمي واســتراتيجيات ومبادرات للبيانات المفتوحة في 
ــاعدت  ــتحداث أداة قيا  ســ ــودان، واســ ــورية، ودولة فلســــطين، والســ ــد  12األردن، والجمهورية العربية الســ ــوا على رصــ دولة عضــ

ــادية واالجتماعية على دعم بدء 2018ها اإللكترونية منذ عام خدمات حكومات  ــؤون االقتصـ ــا مع إدارة الشـ ــكوا أيضـ . وعملت اإلسـ
 .2020الدراسة االستقصائية للحكومة اإللكترونية لعام 

 
   تسخير نتائج السياسة العامة لخدمة المنطقة العربية من خالل المنافسة الفعلية 2021النتيجة المقررة لعام   

تمثل المنافسـة الفعلية وسـياسـة المنافسـة عوامل تمكينية رئيسـية لتحقيق النمو االقتصـادي المسـتدام، ألنها تشـجع على االبتكار في  22-69 
األســـــواق وفي الشـــــركات من أجل توفير ســـــلع وخدمات أفضـــــل جودة ومســـــعَّرة بكفاءة. ويســـــتفيد المســـــتهلكون، من ناحيتهم، من 

ــتعمال إمكانية االختيار على أســــا    ــّرفات المخلة بالمنافســــة، مثل التعســــف في اســ الفرق في الجودة والســــعر. وبالتصــــدي للتصــ
ــة بإزالة الحواجز التي تعرقل الدخول إلى  ــمح إنفاذ قوانين المنافسـ ــركات، يسـ ــلطة من ق بل االحتكارات أو التواطؤ فيما بين الشـ السـ

فضــــــلم عن تحســــــين الفرح المتاحة للســــــتثمار. ولم ينفك األســــــواق، وهكذا يســــــهم في خلق فرح للعمل، وإلطلق مشــــــاريع، 
البرنامج الفرعي عن دعم البلدان األعضــــــاء في اإلســــــكوا من خلل جهود الدعوة وبناء القدرات من أجل تعزيز فعالية المنافســــــة 

تحسـين مسـتويات المعيشـة. والتنظيم اللذين يكتسـيان أهمية حاسـمة لرفع مسـتوى النمو االقتصـادي والقدرة اإلنتاجية واالسـتثمار ول
، أعد البرنامج الفرعي قاعدة أدلة بإجراء بحوث وتحليلت بشأن المنافسة في المنطقة العربية أفضت إلى إجراء 2015ومنذ عام 

ــة في لبنان وفي دولة  ــأن مشـــرت قانون المنافسـ ــبيل المثال بشـ ــارية اعلى سـ ــتشـ ــاريع تعاون تقني وخدمات اسـ تقييمات متعمقة ومشـ
ــطينل. ــات حاالت فردية متعّمقة ألقطار معينة، حدد   فلســــ جراء دراســــ ــة وا  ــات ولوائح المنافســــ ــياســــ ومن خلل التقييم اإلقليمي لســــ

ــة دعمام لتنفيذ   ــلة بالمنافســـ ــات المتصـــ ــســـ البرنامج الفرعي الفرح والفوائد التي يتيحها اتبات نهج متكامل إزاء بناء القدرات والمؤســـ
أقام البرنامج الفرعي أيضــا شــراكات رســمية مع مؤســســتين من المؤســســات الخبيرة في هذا . و 2030خطة التنمية المســتدامة لعام 

 المجال، وهما منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي واألونكتاد، إلنشاء منتدى المنطقة العربية للمنافسة.

 
 التحدي الداخلي واالستجابة  

فرعي في عدم التركيز بشـــكل كافل على أهمية ســـياســـة المنافســـة الفعلية وحماية المســـتهلك  تمّثل التحدي الذي واجهه البرنامج ال 22-70 
من أجل تحقيق التنمية المســــتدامة. ويعود ذلك إلى أن الحكومات والمؤســــســــات الدولية تطلق مبادرات مســــتقلة ولي  هناك منبر 

إلى أن الموضوت أصبح يستقطب اهتمام ودعم مؤسسات   إقليمي لتبادل المعارف أو لبناء القدرات. ولمواجهة هذا التحدي، ونظرا
أخرى، مثل البنك الدولي والمصــــــرف األوروبي لإلنشــــــاء والتعمير، ســــــيكّثف البرنامج الفرعي الجهود المبذولة وســــــيحشــــــد الموارد 

ــكوا ــراكة القائمة بين اإلسـ ــيع نطاق الشـ ــة بغية توسـ ــة المنافسـ ــياسـ ــاء في مجال سـ واألونكتاد ومنظمة  التعاونية لفائدة الدول األعضـ
التعاون والتنمية في الميدان االقتصــــــــادي. وســــــــيواصــــــــل البرنامج الفرعي الدعوة إلى توحيد الجهود المؤســــــــســــــــية من أجل زيادة 
االعتراف بأهمية المنافســـــــــــة النزيهة في الســـــــــــياســـــــــــة العامة ولتحقيق نتائج إنمائية إيجابية من خلل ما يليق األ تنظيم المنتدى 

 2020ســة في المنطقة العربية الذي ُيرتقب أن تســتضــيفه الدول األعضــاء، على أســا  التناوب، اعتبارا من ســنة الســنوي للمناف
ــياغة  ــاديس اجل وصـ جراء تقييمات للمنافســـة الوطنية مع األونكتاد ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصـ ــاعداس ابل وا  فصـ

الفعال ألطر المنافسـة، والمنافسـة على العمل، والمنافسـة والمسـائل الجنسـانية، وتنفيذ مشـاريع مكرسـة لمجاالت من قبيل التصـميم 
 والمنافسة من أجل فعالية المشتريات العامة، والمنافسة باعتبارها مساهمة في الحكم الرشيد.
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 التقدم المتوقع نحو بلوغ الهدف، ومقيا  األداء  

كمة وتعزيز المؤســــــســــــات العامة الفعالة والكفؤة والخاضــــــعة للمســــــاءلة، وهو من المتوقع أن يســــــهم هذا العمل في تحســــــين الحو  22-71 
ســيتضــح من تصــديق البلدان العربية على مجموعة من التوصــيات المتعلقة بتقييم المنافســة التي تســتند إلى المبادئ التوجيهية  ما

للمنطقـة العربـية وكـذـلك المـبادئ واألهـداف لمنظمـة التعـاون والتنمـية في المـيدان االقتصــــــــــــــادي لكي تعك  االحتـياجـات اإلنمـائـية 
 .2030المكرسة في خطة عام 

 
 12-22الجدول 

 مقياس األداء

2017 2018 2019 2020 2021 
ال يوجد نهج منســـــق لتقييم       

ــة في المنطقــــة  المنــــافســـــــــــــــ
 العربية

ال يوجد نهج منســـــق لتقييم  
ــة في المنطقــــة  المنــــافســـــــــــــــ

 العربية

ال يوجد نهج منســـــق لتقييم  
ــة في المنطقــــة  المنــــافســـــــــــــــ

 العربية

إجراء عـدد أكبر من الـدول 
األعضــــــــــــاء في اإلســــــــــــكوا 
تقييمات للمنافســــة وســــعيها  
إلى وضــــــــــــــع مجموعـة من  
ــأن  ــيات العربية بشــــ التوصــــ
تقييم المنافســـــــــــــة بدعم من  
اإلسـكوا واألونكتاد ومنظمة 
ــة فــي  ــاون والــتــنــمــيـــــ الــتــعـــــ

 الميدان االقتصادي

تصــــــديق البلدان العربية على 
مجموعــــة من التوصــــــــــــــيــــات 
المتعلقة بتقييم المنافســـــة التي 
ــتند إلى المبادئ التوجيهية  تســ
لمنظمــة التعــاون والتنميــة في 

 الميدان االقتصادي

  
 الواليات التشريعية  

 ترد في القائمة الواردة أدناد جميع الواليات المسندة إلى البرنامج الفرعي. 22-72 
 

 قرارات الجمعية العامة
 االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث  68/211
تعزيز دور الوســـــــاطة في تســـــــوية المنازعات بالوســـــــائل الســـــــلمية ومنع   68/303

 النزاعات وحلهانشوب 
ــباب النزات في   69/291 ــيات الواردة في تقرير األمين العام عن أســــ تنفيذ التوصــــ

 أفريقيا وتحقيق السلم الدائم والتنمية المستدامة فيها
ــاءلة من أجل   69/327 ــعة للمســ ــاملة للجميع والخاضــ تعزيز الخدمات العامة الشــ

 تحقيق التنمية المستدامة
 استعراض هيكل األمم المتحدة لبناء السلم  70/262
السـيادة الدائمة للشـعب الفلسـطيني في األرض الفلسـطينية المحتلة، بما   72/240

فيها القد  الشـرقية، وللسـكان العرب في الجوالن السـوري المحتل على 
 مواردهم الطبيعية

 اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف   74/10
 تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية  74/11
 الجوالن السوري  74/14
 متابعة تنفيذ اإلعلن وبرنامج العمل المتعلقين بثقافة السلم  74/21
 تشجيع الحوار والتفاهم والتعاون بين األديان والثقافات من أجل السلم  74/23
 إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية في الشرق األوسط  74/30
 تعزيز األمن والتعاون في منطقة البحر األبيض المتوسط 74/77
 تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني  74/117
 حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير  74/139

     

https://undocs.org/ar/A/RES/68/211
https://undocs.org/ar/A/RES/68/211
https://undocs.org/ar/A/RES/68/303
https://undocs.org/ar/A/RES/68/303
https://undocs.org/ar/A/RES/69/291
https://undocs.org/ar/A/RES/69/291
https://undocs.org/ar/A/RES/69/327
https://undocs.org/ar/A/RES/69/327
https://undocs.org/ar/A/RES/70/262
https://undocs.org/ar/A/RES/70/262
https://undocs.org/ar/A/RES/72/240
https://undocs.org/ar/A/RES/72/240
https://undocs.org/ar/A/RES/74/10
https://undocs.org/ar/A/RES/74/10
https://undocs.org/ar/A/RES/74/11
https://undocs.org/ar/A/RES/74/11
https://undocs.org/ar/A/RES/74/14
https://undocs.org/ar/A/RES/74/14
https://undocs.org/ar/A/RES/74/21
https://undocs.org/ar/A/RES/74/21
https://undocs.org/ar/A/RES/74/23
https://undocs.org/ar/A/RES/74/23
https://undocs.org/ar/A/RES/74/30
https://undocs.org/ar/A/RES/74/30
https://undocs.org/ar/A/RES/74/77
https://undocs.org/ar/A/RES/74/77
https://undocs.org/ar/A/RES/74/117
https://undocs.org/ar/A/RES/74/117
https://undocs.org/ar/A/RES/74/139
https://undocs.org/ar/A/RES/74/139
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 قرارات ومقررات المجل  االقتصادي واالجتماعي
االنعكاســــــــــــات االقتصــــــــــــادية واالجتماعية للحتلل اإلســــــــــــرائيلي على  2019/29 حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة إليها 2019/28

الفلســطيني في األرض الفلســطينية المحتلة، األحوال المعيشــية للشــعب  
 بما فيها القد  الشرقية، وللسكان العرب في الجوالن السوري المحتل

 
 قرارات اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

ــكوا في معالجة   ل24-اد 271 ــتقرار في إطار تعزيز دور اإلســـ آثار النزات وعدم االســـ
 التنمية االجتماعية واالقتصادية

التخفيف من آثار النزات واالحتلل وعدم االســــــــــــــتقرار على التنمية في  ل 25-اد 282
 البلدان األعضاء في اإلسكوا

ــايا الناشــــئة والنزاعات في اإلســــكوا إلى مســــتوى شــــعبة  ل 26-اد 292 رفع قســــم القضــ
نشاء لجنة حك  ومية ُتعنى بالقضايا الناشئة والتنمية في األزماتوا 

 تعزيز مؤسسات القطات العام ومواردد لتحقيق األهداف اإلنمائية الوطنية  ل 26-اد 296
 دعم الشعب الفلسطيني ل30-اد 330

 
 قرارات مجل  األمن

 بناء السلم بعد انتهاء النزات ل2010ا 1947
  

 المنجزات المستهدفة   

المذكور أعلد، التي ُيتوّقع أن تســـــهم في تحقيق الهدف  2021قائمة بجميع المنجزات المســـــتهدفة لعام   13-22يعرض الجدول   22-73 
 مصنفة حسب الفئة والفئة الفرعية.

 
 13-22الجدول 

 ، حسب الفئة والفئة الفرعية2021  المنجزات المستهدفة لعام 6البرنامج الفرعي 

 الفرعيةالفئة والفئة 
الـــــــــمـــــــــقـــــــــرر 

 2019 لعام
الـــــــفـــــــعـــــــلـــــــي 

 2019 لعام
الـــــــــمـــــــــقـــــــــرر 

 2020 لعام
ــرر  ــقـــــــــ ــمـــــــــ الـــــــــ

 2021 لعام
     الهيئات الحكومية الدولية وهيئات الخبراءتيسير عمل  - ألف     

 1    اعدد الوثائقل وثائق الهيئات التداولية  

مذكرة من األمين العام مقدَّمة إلى الجمعية العامة والمجل  االقتصــادي واالجتماعي بشــأن االنعكاســات   - 1  
ــادية واالجتماعية للحتلل اإلســــرائيلي على األحوال   ــية للشــــعب الفلســــطيني في األرض  االقتصــ المعيشــ

 1    الفلسطينية المحتلة، بما فيها القد  الشرقية، وللسكان العرب في الجوالن السوري المحتل 

 16    اعدد االجتماعات التي مدة كل منها ثلث ساعاتل تقديم الخدمات الفنية لالجتماعات  

والمخصـــــــــصـــــــــة المعنية بمرحلة ما بعد النزات والســـــــــلم المســـــــــتدامس اجتماعات أفرقة الخبراء الدائمة   - 2  
وتقييمات جوانب الضعف والتخفيف من حدة المخاطرس وبناء المؤسسات لتعزيز القدرة على الصمود 
واألداء وتقـديم الخـدمـاتس واالبتكـار في القطـات العـامس وتقـديم الخـدمـات العـامـةس والحكومـة المفتوحـةس 

والتخفيف من أثر االحتلل والحوار بشــــــأن الســــــياســــــات والمســــــائل المتعلقة والحوكمة االقتصــــــاديةس 
 12    بالتنمية المستدامة في البلدان المتضررة من النزاعات والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية

 4    سكوا االجتمات الرفيع المستوى المشترك بين جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتنمية اإلدارية واإل  - 3  

     توليد المعارف ونقلها - باء

 5    اعدد األياملالحلقات الدراسية وحلقات العمل والمناسبات التدريبية   

 5    منبر للتدريب المتبادل بشأن المنافسة في المنطقة - 4  

 2    اعدد المنشوراتل المنشورات  

 2    النزاعاتبشأن الحوكمة ومنع نشوب منشورات  - 5  

https://undocs.org/ar/E/RES/2019/28
https://undocs.org/ar/E/RES/2019/28
https://undocs.org/ar/E/RES/2019/29
https://undocs.org/ar/E/RES/2019/29
https://undocs.org/ar/S/RES/1947(2010)
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 الفرعيةالفئة والفئة 
الـــــــــمـــــــــقـــــــــرر 

 2019 لعام
الـــــــفـــــــعـــــــلـــــــي 

 2019 لعام
الـــــــــمـــــــــقـــــــــرر 

 2020 لعام
ــرر  ــقـــــــــ ــمـــــــــ الـــــــــ

 2021 لعام
 8    اعدد الموادل المواد التقنية       

مواد تقنية وتقارير موجزة وتقارير بشــــأن الســــلم المســــتدامس وتقييمات جوانب الضــــعف والتخفيف من  - 6  
حدة المخاطرس وبناء المؤســـســـات لتعزيز القدرة على الصـــمود واألداء وتقديم الخدماتس واالبتكار في 

والحكومــة المفتوحــةس والحوكمــة االقتصـــــــــــــــاديــةس والتخفيف من أثر االحتللس وتحقيق القطــات العــامس 
 8    التنمية المستدامة في البلدان المتضررة من النزاعات والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية

     الفنيةالمنجزات المستهدفة  -جيم 

االجتمات الوزاري لقونكتاد والمنتدى العالمي المعني بالمنافسة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، يم مساهمة موضوعية في تقد  التشاور والمشورة والدعوة   
 .وتنظيم منتدى المنطقة العربية للمنافسة سنويا

 المنجزات المستهدفة في مجال االتصال - دال

مناســبة جانبية على هاما الدورة الموضــوعية للمجل  االقتصــادي واالجتماعيس واالحتفال باليوم الدولي للتضــامن مع  برامج التوعية والمناسببات الخاصبة والمواد اإلعالمية    
ينيس وكتيبات ومنشـورات عن الحوكمة ومنع نشـوب النزاعات الشـعب الفلسـطينيس ولوحة حائطية عن أثر النزات واالحتلل على التنمية االجتماعية واالقتصـادية للشـعب الفلسـط 

 . وأثر االحتلل اإلسرائيلي على النتائج اإلنمائية 
 بوابة إلكترونية عن الحكومة المفتوحة والبيانات المفتوحة في المنطقة العربية.  المنصات الرقمية والمحتوى المتعدد الوسائط  
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 المرفق 

 ل 1ا 2019البرنامجي لعام األداء    
 

 1البرنامج الفرعي   

 اإلدارة المتكاملة للموارد الطبيعية من أجل التنمية المستدامة  

 الهدف  

الهدف الذي يســــــــــــــهم هذا البرنامج الفرعي في تحقيقه هو اإلدارة المتكاملة للموارد الطبيعية مما يؤدي إلى تحســــــــــــــين أمن الغذاء  1-ميم 
دماج أهداف التنمية المســــــتدامة في عمليات وضــــــع الســــــياســــــات والمياد  والطاقة، وتعزيز القدرة على التكّيف مع تغّير المناخ، وا 

 الوطنية واإلقليمية.

 
 مقابل النتيجة المقررة 2019األداء البرنامجي في عام   

الدول األعضـاء والمجتمعات المحلية الضـعيفة على مواجهة ، المتمثلة في تعزيز قدرة  2019تحققت بالكامل النتيجة المقررة لعام  2-ميم 
، 2019-2018تغير المنــاخ والكوارث الطبيعيــة، على النحو المشـــــــــــــــار إليــه في الميزانيــة البرنــامجيــة المقترحــة لفترة الســــــــــــــنتين 

ولية والقرارات ، في عدد التوصــــــــــــيات الحكومية الد2019في عام  16إلى  2017في عام   13تبرهن على ذلك الزيادة، من  كما
والمراســــــــــيم التي تعتمدها الدول األعضــــــــــاء في مختلف القطاعات والتي تهدف لتنســــــــــيق الجهود الرامية للتكيُّف مع تغيُّر المناخ 

 والتدابير المتخذة للتخفيف من وطأته وللحد من مخاطر الكوارث.

 
   اعتماد  طار عربي لرصد األمن الغفائي2019األداء البرنامجي في عام   

ــعيدين القطري  3-ميم  ــافرا من جانب الجهات المعنية من عدة قطاعات على الصــ يثير األمن الغذائي تحديات معقدة تتطلب عمل متضــ
واإلقليمي. ومن المهم للمنطقة العربية، التي تواجه صــــعوبات في إنتاج األغذية وشــــرائها، أن ترصــــد وضــــع األمن الغذائي فيها. 

ة المياد واألراضــــــي الصــــــالحة للزراعة، في حين تشــــــهد تزايدا في أعداد الســــــكان في خضــــــم تغير وتعاني المنطقة أيضــــــا من ندر 
المناخ، كما تعتمد بشــــــكل متزايد على الواردات الغذائية. ومع ذلك، عادة ما تركز ســــــياســــــات واســــــتراتيجيات األمن الغذائي على 

لهذا تشدد أقل على العناصر األخرى النعدام األمن الغذائي، وهي زيادة إنتاج األغذية لتحقيق االكتفاء الذاتي اتوفير األغذيةل، و 
، ونتيجة للعمل الذي قام به البرنامج الفرعي، 2019إمكانية الحصـــــــــول على األغذية واالســـــــــتخدام واالســـــــــتقرار. وفي أيار/مايو 

لى تتبع تقدمها نحو تحقيق اعتمدت البلدان العربية إطارا إقليميا جديدا لرصــــــــــــــد األمن الغذائي يتضــــــــــــــمن معايير تســــــــــــــاعدها ع
من أهداف التنمية المســــتدامة. وقد وضــــعت اإلســــكوا هذا اإلطار بعد مشــــاورات مكثفة أجريت  12و  8و   6و  2و  1 األهداف

جراء اســـــــتعراض شـــــــامل للمؤلفات المتاحة بشـــــــأن األطر المعرفية   200على مدى أربع ســـــــنوات شـــــــارك فيها ما يناهز  خبير، وا 
ــعة والتقييمية القائمة  ــة عن كثب مجموعة واســ ــعيد العالمي واإلقليمي والوطني. كما تمت دراســ المتعلقة باألمن الغذائي على الصــ

من االســـــــتراتيجيات والخطط على الصـــــــعيد القطري وعلى نطاق المنطقة بأكملها لتحديد العوامل ذات الصـــــــلة المحتمل أن تؤثر 
ــاءات في جميع  70الفرعي بتدريب  على األمن الغذائي. وعقب اعتماد اإلطار، قام البرنامج خبيرا من إدارات الزراعة واإلحصـــــــــ

أنحاء المنطقة على اســـــتخدام اإلطار، وأعّد البرنامج الفرعي، باالشـــــتراك مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، أول تقرير إقليمي 
 رئيسية. عن رصد األمن الغذائي وأصدر تحليل خاصا بأقطار معينة يتضمن إجراءات سياساتية

__________ 

. ولهــذا الســــــــــــــبــب، ترد المعلومــات 2021، يعك  هــذا التقرير تغييرا في الهيكــل البرنــامجي لعــام 4-22على النحو المبين في الفقرة  ل1ا 
 .2019في هذا المرفق، الذي يتبع الهيكل البرنامجي لعام  2019المتعلقة باألداء البرنامجي لعام 
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 التقدم نحو بلوغ الهدف، ومقيا  األداء  

ــاهم هذا العمل في تحقيق اإلدارة المتكاملة للموارد الطبيعية مما أدى إلى تحســــين األمن الغذائي، كما يتضــــح ذلك من اعتماد  4-ميم  ســ
التاســـــــــــع واألربعين للمنظمة العربية إطار إقليمي لقمن الغذائي يتضـــــــــــمن اعترافا باألبعاد األربعة لقمن الغذائي أثناء االجتمات 

للتنمية الزراعية، وهي هيئة فرعية تابعة لجامعة الدول العربية. ويمّكن هذا اإلطار واضــعي الســياســات العرب ومن بينهم وزارات 
يقي، التخطيط والزراعة والمياد واالقتصـــــــــــاد والتجارة والصـــــــــــحة، من رصـــــــــــد جميع الركائز األربع لقمن الغذائي في الوقت الحق

 يساعد اإلطار على الكشف المبّكر عن المجاالت الحاسمة التي تتطلب تدخلت سياساتية لتعزيز األمن الغذائي. كما

 
 من المرفق 1الجدول 

 مقياس األداء

2015 2016 2017 2018 2019 
الــتــقــريــر الســــــــــــــــنــوي عــن       

أوضــــــــــــــــات األمن الغــذائي 
العربي الذي تعدد المنظمة 

ــة العربيــــة  للتنميــــة الزراعيــ
يركز على بعـــد واحـــد من 

 أبعاد األمن الغذائي

ــياســــــــات  إعداد مســــــــح لســــــ
ــات األمــن  واســـــــــــــــتــراتــيــجــيـــــ
ــذائــي فــي الــمــنــطــقـــــــة  الــغـــــ

 العربية

عقد اجتماعين تشـــــــــاوريين  
إقليميين بشــأن إطار رصــد 

 األمن الغذائي

اســــــــــتعراض إطار رصــــــــــد 
األمن الغـذائي أثنـاء الـدورة 
الخامسة والثلثين للجمعية 
العــــامــــة للمنظمــــة العربيــــة  

 للتنمية الزراعية 

اعتماد إطار إقليمي لرصـــــــــــد 
ل 6/49األمن الغذائي االقرار  

أثناء الدورة التاسعة واألربعين  
ــة ـلـلـتـنمـيـــــــة  ــة اـلعـرـبيـــــ ـلـلمــنظـمـــــ

 الزراعية

  
 المستهدفةالمنجزات   

التي أســــــــــهمت في تحقيق الهدف المذكور أعلد،   2019من المرفق قائمة بجميع المنجزات المســــــــــتهدفة لعام  2يعرض الجدول   5-ميم 
 مصّنفة حسب الفئة والفئة الفرعية.

 
 من المرفق 2الجدول 

 ، حسب الفئة والفئة الفرعية2019  المنجزات المستهدفة لعام 1البرنامج الفرعي 

 الفرعيةالفئة والفئة 
الـــــــــمـــــــــقـــــــــرر 

 2019 لعام
الـــــــفـــــــعـــــــلـــــــي 

 2019 لعام
الـــــــــمـــــــــقـــــــــرر 

 2020 لعام
ــرر  ــقـــــــــ ــمـــــــــ الـــــــــ

 2021 لعام
     تيسير عمل الهيئات الحكومية الدولية وهيئات الخبراء - ألف     

   6 6 اعدد الوثائقل وثائق الهيئات التداولية  

   2 3 للجنة الطاقةتقارير مقّدمة إلى الدورة الثانية عشرة  - 1  

   4 3 تقارير مقّدمة إلى الدورة الثالثة عشرة للجنة الموارد المائية - 2  

   66 66 اعدد االجتماعات التي مدة كل منها ثلث ساعاتل تقديم الخدمات الفنية لالجتماعات  

   4 4 اجتماعات لجنة الموارد المائية - 3  

   4 4 اجتماعات لجنة الطاقة - 4  

   2 2 اجتماعات المجل  االستشاري لمركز اإلسكوا للتكنولوجيا - 5  

ــانـــه الفنيـــة المعنيـــة بـــالكهربـــاء في  - 6   اجتمـــات المكتـــب التنفيـــذي للمجل  الوزاري العربي للكهربـــاء ولجـ
   10 10 المنطقة العربية والمعنية بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة
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 الفرعيةالفئة والفئة 
الـــــــــمـــــــــقـــــــــرر 

 2019 لعام
الـــــــفـــــــعـــــــلـــــــي 

 2019 لعام
الـــــــــمـــــــــقـــــــــرر 

 2020 لعام
ــرر  ــقـــــــــ ــمـــــــــ الـــــــــ

 2021 لعام
   8 8 الوزاري العربي للمياد واجتماعات لجنته الفنية العلمية االستشاريةدورة المجل   - 7       

دورة مجل  الوزراء العرب المعنيين باألرصــــــــــــاد الجوية والمناخ، ولجنته الدائمة لقرصــــــــــــاد الجوية،  - 8  
   10 10 واجتمات اللجنة الفرعية إلدارة معلومات مخاطر الطق  والمناخ

ــتركة المعنية بالبيئة  دورة مجل    - 9   ــؤون البيئة، ودورة اللجنة المشــــــــ ــؤولين عن شــــــــ الوزراء العرب المســــــــ
   8 8 والتنمية في المنطقة العربية

اجتماعات أفرقة الخبراء المتخصــــــــــــصــــــــــــة في مجاالت المياد والطاقة واألمن الغذائي وتغيُّر المناخ،  - 10  
   20 20 الموارد الطبيعية من أجل التنمية المستدامةوغير ذلك من المسائل المتصلة بإدارة 

     توليد المعارف ونقلها - باء

   3 3 اعدد المنشوراتل المنشورات  

   1 1 منشور عن المياد - 11  

   1 1 منشور عن الطاقة - 12  

   1 1 منشور عن األمن الغذائي - 13  

   7 7 اعدد الموادل المواد التقنية  

   3 3 مبادئ توجيهية ومواد فنية وتقارير عن الموارد المائية - 14  

   2 2 مواد تقنية وتقارير عن األمن الغذائي - 15  

   1 1 تقارير تقنية عن تغير المناخ - 16  

   1 1 التنمية المستدامةمواد تقنية عن مسائل متعّلقة بإدارة الموارد الطبيعية من أجل  - 17  

     المنجزات المستهدفة الفنية - جيم

ــاهمة فنية لمنتدى فيينا للطاقةسالتشبببباور والمشببببورة والدعوة   ــخير الطاقة ألغراض التنميةس وتقديم مســــ ــر المعني بتســــ  ق تقديم الخدمات الفنية للمنتدى الدولي الحادي عشــــ
 .سياق إعادة تنظيم منظومة األمم المتحدة اإلنمائية بشأن المرحلة األولى من إعادة الترتيب اإلقليمي في 72/279ووضع إطار لتنفيذ القرار 

 .ق المركز اإلقليمي للمعارف المتعلقة بتغير المناخقواعد البيانات والمواد الفنية الرقمية  

 المنجزات المستهدفة في مجال االتصال - دال

ــاد التدويرس برامج التوعية والمناسبببات الخاصببة والمواد اإلعالمية     ــراء للتكّيف مع تغّير المناخس واقتصـ ــأن تغير المناخس والتكنولوجيا الخضـ ــحائف وقائع وكتيبات بشـ إعداد صـ
دارة الطاقة، ومسائل أخرى متعّلقة بإدارة ا  دارة المواردس والزراعة واألمن الغذائيس وا   . لموارد الطبيعية من أجل التنمية المستدامة في المنطقة العربية واألمن المائي وا 

  
 2البرنامج الفرعي   

 التنمية االجتماعية  

 الهدف  

ــاء على اعتماد َنهجل قائمل على الحقوق لتحقيق  6-ميم  ــاعدة الدول األعضــــــ ــهم هذا البرنامج الفرعي في تحقيقه هو مســــــ الهدف الذي يســــــ
 .2030االجتماعية المنصفة والشاملة للجميع والقائمة على المشاركة من أجل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام التنمية 

 
 مقابل النتيجة المقررة 2019األداء البرنامجي في عام   

لة االجتماعية إزاء التخطيط ، المتمثلة في زيادة تركيز الدول األعضاء على نهج للعدا2019تحققت بالكامل النتيجة المقررة لعام  7-ميم 
- 2018اإلنمائي القائم على المســــــاواة واإلنصــــــاف والمشــــــاركة، على النحو المشــــــار إليه في الميزانية البرنامجية المقترحة للفترة 

https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
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ــات الحكومية وغير 2019في عام  24إلى   2013في عام  16، كما تبرهن على ذلك الزيادة، من 2019 ــســــــــ ، في عدد المؤســــــــ
 ي تطبق األدوات التي تتيحها اإلسكوا لوضع السياسات من أجل تعزيز العدالة االجتماعية للجميع.الحكومية الت 

 
   تشكيل فريق عامل مشترك بين الوزارات للتصدي لعدم المساواة2019األداء البرنامجي في عام   

، التزمت حكومة تون   2019امج الفرعي في عام بفضـــــــــل برنامج بناء القدرات المتواصـــــــــل والدؤوب والدعم التقني الذي قدمه البرن  8-ميم 
لى اعتماد خريطة طريق وطنية لهذا  ــياســـــات العامة وا  ــاواة في الســـ ــاء فريق عامل مشـــــترك بين الوزارات يهدف إلى تعميم المســـ بإنشـــ

االجتماعية ووزارة  الغرض. ويضـــــم الفريق العامل جهات إدارية عليا من مختلف الوزارات الرئيســـــية مثل وزارة التعليم ووزارة الشـــــؤون 
ــاورات التي أجرتها   ــرة للمشــ ــكيل الفريق العامل نتيجة مباشــ ــات. ومّثل تشــ ــياســ ــعي الســ ــاد وعدد كبير من واضــ ــحة ووزارة االقتصــ الصــ
ــّكل ذلك تتويجا لعدد من األنشــــــطة التي اضــــــطلع بها   حكومة تون  مع العديد من الجهات المعنية والتي يســــــرتها اإلســــــكوا. وقد شــــ

عي تلبيةم لطلب حكومة تون  التي دعت إلى بناء قدرة واضــعي الســياســات والمســؤولين الحكوميين التونســيين على بلورة البرنامج الفر 
ــتخدام البيانات   ــاواة القائمة باســ ــكال عدم المســ ــات وبرامج وطنية قائمة على األدلة بهدف الحد من أشــ ــياســ ــياغة وتنفيذ وتقييم ســ وصــ

في مجـال قـيا  عـدم  2019واالقتصــــــــــــــادـية. وتمثـّل جهود بـناء الـقدرات المـبذوـلة في عـام المـتاحـة عن عـدم المســــــــــــــاواة االجتمـاعـية 
 2018و    2016المســاواة االجتماعية ووضــع ســياســات اجتماعية تراعي المســاواة تتمة ألربع حلقات عمل ســبق تنظيمها بين عامي 

رض أحدث األدوات واألسـاليب المتاحة لقيا  عدم ينصـّب انتباد واضـعي السـياسـات التونسـيين على الحد من عدم المسـاواة ولع  لكي 
 المساواة، وكان ذلك بغية تعزيز القدرة على وضع سياسات وبرامج عامة تركز على تحقيق المساواة. 

 
 التقدم نحو بلوغ الهدف، ومقيا  األداء   

التنمية االجتماعية المنصـــــــــفة والشـــــــــاملة للجميع ســـــــــاهم هذا العمل في اعتماد الدول األعضـــــــــاء لَنهجل قائمل على الحقوق لتحقيق  9-ميم 
ــاركة من أجل تنفيذ خطة عام  ــترك بين الوزارات في 2030والقائمة على المشــ ــكيل الفريق العامل المشــ ، كما يبرهن على ذلك تشــ

طاقا على تون  لمناقشــــة التغييرات الهيكلية المطلوبة واعتماد خريطة طريق رســــمية كخطوة أولى في إطار عملية تحول أوســــع ن 
الصــــــــعيد الوطني. وتجري مســــــــاتل مماثلة مع ممثلين عن وزارة التضــــــــامن االجتماعي ووزارة القوى العاملة ووزارة االقتصــــــــاد في 

 مصر، وكذلك في دولة فلسطين والسودان وعمان والمغرب.

 
 من المرفق 3الجدول 

 مقياس األداء 

2015 2016 2017 2018 2019 
بموجب تكليف اإلســـــــكوا  •     

إعلن تون  بشــــــــــــــــــــأن 
ــة  ــاعيــــ ــة االجتمــــ ــدالــــ العــــ
بوضــــــــــــــع جــدول أعمــال 
للعــدالــة االجتمــاعيــة في 

 المنطقة العربية

ــل  • ــامـــ ــد فريق عـــ ال يوجـــ
رفـيع المســـــــــــــــتوى معــني 
بأشــــــــكال عدم المســــــــاواة  

 في المنطقة العربية

ــل   • ــامــ ــد فريق عــ ال يوجــ
رفيع المســــــــــــــتوى معني  
ــاواة  بأشــــــكال عدم المســــ

 في المنطقة العربية

ال يوجـد فريق عـامـل رفيع  •
المســــــتوى معني بأشــــــكال 

في المنطقة  المســاواة عدم 
 العربية

تون  تجري مشـــــــــــــــاورات  •
رفيعة المســــــــــــتوى تضــــــــــــم 
العديد من الجهات المعنية  
مـن الـوزارات ومــنظـمـــــــات 

 المجتمع المدني 

ــاء أول فريق عــامــل  • إنشـــــــــــــ
مشترك بين الوزارات معني  
ــدم  ــال عـ ــة أشــــــــــــــكـ ــافحـ بمكـ
المســـــــــــــــــــاواة في المنطقـــــة 

 ربية اتون لالع
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 المنجزات المستهدفة  

التي أســــــــــهمت في تحقيق الهدف المذكور أعلد،   2019من المرفق قائمة بجميع المنجزات المســــــــــتهدفة لعام  4يعرض الجدول   - 10-ميم 
 مصنفة حسب الفئة والفئة الفرعية.

 
 من المرفق 4الجدول 

 ، حسب الفئة والفئة الفرعية2019  المنجزات المستهدفة لعام 2البرنامج الفرعي 

 الفرعيةالفئة والفئة 
الـــــــــمـــــــــقـــــــــرر 

 2019 لعام
الـــــــفـــــــعـــــــلـــــــي 

 2019 لعام
الـــــــــمـــــــــقـــــــــرر 

 2020 لعام
ــرر  ــقـــــــــ ــمـــــــــ الـــــــــ

 2021 لعام
     تيسير عمل الهيئات الحكومية الدولية وهيئات الخبراء - ألف     

   3 3 اعدد الوثائقل وثائق الهيئات التداولية  

   3 3 مقّدمة إلى اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسياتقارير  - 1  

   41 45 اعدد االجتماعات التي مدة كل منها ثلث ساعاتل تقديم الخدمات الفنية لالجتماعات  

   4 4 اجتماعات لجنة التنمية االجتماعية - 2  

   9 9 اجتماعات المنتدى العربي للتنمية المستدامة - 3  

ــيخوخةس واإلعاقةس والهجرةس والعدالة االجتماعية  - 4   ــة المعنية بالشـــ ــصـــ اجتماعات أفرقة الخبراء المتخصـــ
   28 32 وغير ذلك من القضايا االجتماعية 2030والمشاركةس وخطة التنمية المستدامة لعام 

     توليد المعارف ونقلها -باء 

   5 5 اعدد المنشوراتل المنشورات  

   1 1 منشور عن التنمية االجتماعية - 5  

   1 1 منشور عن الحماية االجتماعية - 6  

   1 1 منشور عن الهجرة - 7  

   1 1 منشور عن السكان - 8  

   1 1 منشور عن التنمية المستدامة - 9  

   17 16 اعدد الموادل المواد التقنية  

   2 2 ونشرات عن التنمية االجتماعية وغيرها من القضاياورقات تقنية وتقارير موجزة  - 10  

   1 1 ورقات تقنية عن الحماية االجتماعية - 11  

   3 3 ورقات تقنية وتقارير موجزة ونشرات عن العدالة االجتماعية - 12  

   3 3 ورقات تقنية وتقارير موجزة ونشرات عن التنمية المستدامة - 13  

   1 1 تقنية عن التنمية الحضريةورقة  - 14  

   4 2 ورقات تقنية وتقارير عن السكان - 15  

   1 2 ورقات تقنية وتقارير موجزة عن الشيخوخة - 16  

   2 2 تقارير موجزة ونشرات عن الهجرة - 17  

 المستهدفة الفنيةالمنجزات  - جيم

سداء الم التشاور والمشورة والدعوة      شورة لفريق  إسداء المشورة أثناء االجتماعات المشتركة بين الوكاالت، بما في ذلك متابعة الخطة الحضرية الجديدة لموئل األمم المتحدةس وا 
ســـــــداء المشـــــــورة إلعداد تقر  ســـــــداء المشـــــــورة أثناء دورة لجنة التنمية الدعم المشـــــــترك بين الوكاالت المعني باتفاقية حقوق األشـــــــخاح ذوي اإلعاقةس وا  ير حالة المدن العربيةس وا 

ســــداء المشــــورة أثناء المناســــبات العالمية واإلقليمية المتعلقة بتنفيذ خطة الت 2020االجتماعية لعام  ــتدامةس وا  ســــداء المشــــورة للمنتدى العربي للتنمية المســ ــتدامة لعام  س وا  نمية المســ
 ومتابعتها واستعراضها.   2030

 .المركز العربي اإلقليمي للمعارف المتعلقة بتغير المناخقواعد البيانات والمواد الفنية الرقمية    
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 3البرنامج الفرعي   

 التنمية والتكامل االقتصادي  

 الهدف  

ــي الئق للجميع في الدول  11-ميم  ــتوى معيشــــــ ــهم هذا البرنامج الفرعي فيه هو تحقيق مســــــ ــاء، من خلل تنمية الهدف الذي يســــــ األعضــــــ
 اقتصادية مطردة وأكثر شموال في منطقة أكثر تكاملم.

 
 مقابل النتيجة المقررة 2019األداء البرنامجي في عام   

، المتمثلة في زيادة فعالية الدول األعضــاء في ســد الفجوة التمويلية وجمع األموال من 2019تحققت بالكامل النتيجة المقررة لعام  12-ميم 
ــنتين  ال ــار إليه في الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة الســ ــادر التقليدية والمبتكرة لتنفيذ خطط التنمية الدولية، على النحو المشــ مصــ

، في عــدد الــدول 2019إلى دولتين في عــام  2017، كمــا تبرهن على ذلــك الزيــادة، من دولــة واحــدة في عــام 2018-2019
الموارد المالية ألغراض التنمية عمل بخطة عمل أدي  أبابا الصـــــــــادرة عن المؤتمر الدولي األعضـــــــــاء التي نفذت تدابير لتعبئة 

 الثالث لتمويل التنمية.

 
  ن ام المعلومات الجغرافية المتاح علح اإلنترنت لشببببببببكات ومرافق النقل  2019األداء البرنامجي في عام   

 في المنطقة العربية

أداة تتمثل في نظام معلومات جغرافية متاح على اإلنترنت ُتســــــــــــتخدم لجمع البيانات عن ُبعد  ، أطلقت اإلســــــــــــكوا2019في عام  13-ميم 
ــا، نّظم البرنامج   ــاســ ــلمي للتنمية وبتمويل منه أســ ــراكة مع البنك اإلســ ــبكات ومرافق النقل اإلقليمية. وفي إطار شــ ــد أداء شــ ورصــ

وزارة للنقل على اســـــــــــــتخدام األداة ووظائفها.  14لتخطيط من مســـــــــــــؤوال عن ا 27الفرعي حلقة عمل تدريبية إقليمية لبناء قدرات  
وخلل حلقة العمل، تم تدريب جهات التنسيق على ملء األداة بالخاصيات التقنية االنوت والحجم والقدرة على التصميمل والسمات 

ــيانة، وحجم حركة المرور، وحدود الســـــرعة، والســـــلمة، ومســـــتوى الخدماتل لشـــــب  كات ومرافق النقل. ومن التشـــــغيلية احالة الصـــ
المتوّقع أن تساعد هذد اإلمكانات التي تم تطويرها حديثا جهات التنسيق على إجراء تحليل قائم على األدلة، وسيساعد ذلك بدورد 

إلى ويســتند هذا العمل واضــعي الســياســات على اتخاذ قرارات مســتنيرة في مجال النقل تعود بالفائدة على ســكان المنطقة العربية. 
التعاون الجاري بين اإلســـــكوا والبنك اإلســـــلمي للتنمية واللجنة االقتصـــــادية ألوروبا ومركز دراســـــات النقل في غرب البحر األبيض  

 المتوسط بشأن إنشاء نظام معلومات جغرافية لشبكات ومرافق النقل في أوروبا، وآسيا، وغربي المتوسط، والمنطقة العربية. 

 
 ، ومقيا  األداءالتقدم نحو بلوغ الهدف  

سـاهم هذا العمل في تحقيق مسـتوى معيشـي الئق للجميع في الدول األعضـاء من خلل تنمية اقتصـادية مطردة وأكثر شـموال في  14-ميم 
ــبكات النقل في المنطقة العربية،   ــية لشــ منطقة أكثر تكاملم، كما تبرهن على ذلك قدرة الممثلين على رؤية مؤشــــرات األداء الرئيســ

مســــــتوى الخدمات وســــــلمة البنى التحتية والمرافق القائمة المســــــتخَدمة للنقل، وكذلك تدفقات الســــــلع داخل بلدان المنطقة  وتحديد
وبينها، مما يتيح تحديد الثغرات في شـــــــبكات ومرافق النقل الوطنية واإلقليمية. وســـــــيكون لبدء العمل بنظام النقل المتعدد األنماط 

قل األشـخاح وعلى التجارةق إذ سـيؤدي إلى تقليح وقت السـفر وتكلفة نقل األشـخاح والبضـائع،  بعد اكتماله أثر مباشـر على تن 
 فضل عن تعزيز سلمة الطرق والسكك الحديدية والموانا والمطارات.

 



 التعاون اإلقليمي ألغراض التنمية الجزء الخامس

 

44/92 20-05938 

 

 من المرفق 5الجدول 

 مقياس األداء

2015 2016 2017 2018 2019 
ثناء الدورة الســـــــــــادســـــــــــة أ •     

عشرة للجنة النقل، تطلب 
اللجنة إلى اإلسـكوا إعداد 
ــة   ــكــتــرونــيـــــ مــنصــــــــــــــــــــة إل
ــل  ــام النقــــ ــات نظــــ لمكونــــ
المتكـــــــامـــــــل بين الـــــــدول 
العربية انظام إتســــــــــــا ل 
وتوافق على المفهوم في 
وقت الحق من ذلك العام 

 (E/ESCWA/EDID/2

015/IG.3/6/Report ) 

وضـــــــــــــــع نــمــوذج أولــي  •
ــات  ــلـــومـــــ ــام الـــمـــعـ لـــنـــظـــــ

افية الســــــــــــــتخدامه الجغر 
ــا   ــام إتســــــــــــــــــ في نظـــــ
ــاون مع قوة األمم  ــالتعـ بـ
ــة ـفي  ــدة اـلمـؤـقتـــــ اـلمــتحـــــ

 لبنان

تنظيم حلقة عمل تدريبية   •
بشــــــــــــــأن النموذج األولي 
ــات   ــومـــــ ــلـ ــعـ ــمـ ــام الـ ــظـــــ ــنـ لـ
الجغرافـية الخـاح بنظـام 

ــا  لفـاـئدة  دول  7إتســــــــــــ
 أعضاء

أثناء الدورة السـابعة عشـرة   •
للجـنة النقـل، ـتدعو اللجـنة  

نطاق  اإلسـكوا إلى توسـيع 
ــراكاتها مع المنظمات  شـــــــــ
اإلقــــلــــيــــمــــيـــــــة والـــــــدولــــيـــــــة  
ــتفــادة من التكــامــل   للســـــــــــ

 على النحو األمثل 

ــة  • ــاق بين اللجنــ إبرام اتفــ
ــا   ــة ألوروبـ االقتصـــــــــــــــــاديـ
ــات النقـل  ومركز دراســــــــــــ
في غرب البحر األبيض  
ــنـــــــك   ــبـ ــوســــــــــــــــط والـ ــتـ ــمـ الـ
ــأن  ــلمي للتنمية بشـ اإلسـ
ــرات  مجموعة من المؤشــــ
ــة لــجــمــيــع   الــمشــــــــــــــــتــركـــــ
ــة  ــادرات اإلقــلــيــمــيـــــ الــمــبـــــ

ــام ا ــة بــــنــــظـــــ لــــمــــتــــعــــلــــقـــــ
 المعلومات الجغرافية

إطلق نظــــــام المعلومــــــات  •
الخــــاح بنظــــام  الجغرافيــــة
 إتسا 

دولة من  14تمكين ممثلي  •
ــاء من  الـــــــدول األعضــــــــــــــــــ
اســـــــــتخدام نظام المعلومات 
الجغرافيــــة الخــــاح بنظــــام 
إتســــــــــا  ألغراض التحليل 
ــار دعمما التخاذ  ــتفســــ واالســــ

 القرارات

  
 المنجزات المستهدفة  

التي أســــــــــهمت في تحقيق الهدف المذكور أعلد،   2019من المرفق قائمة بجميع المنجزات المســــــــــتهدفة لعام  6يعرض الجدول   15-ميم 
 مصنفة حسب الفئة والفئة الفرعية.

 
 من المرفق 6الجدول 

 ، حسب الفئة والفئة الفرعية2019  المنجزات المستهدفة لعام 3البرنامج الفرعي 

 الفرعيةالفئة والفئة 
الـــــــــمـــــــــقـــــــــرر 

 2019 لعام
الـــــــفـــــــعـــــــلـــــــي 

 2019 لعام
الـــــــــمـــــــــقـــــــــرر 

 2020 لعام
ــرر  ــقـــــــــ ــمـــــــــ الـــــــــ

 2021 لعام
     تيسير عمل الهيئات الحكومية الدولية وهيئات الخبراء - ألف     

   11 11 اعدد الوثائقل وثائق الهيئات التداولية  

   3 2 تقارير مقّدمة إلى اإلسكوا - 1  

   5 5 وثائق مقّدمة إلى اللجنة الفنية المعنية بتحرير التجارة الخارجية والعولمة االقتصادية وتمويل التنمية - 2  

   3 4 وثائق لجنة النقل واللوجستيات - 3  

   38 42 اعدد االجتماعات التي مدة كل منها ثلث ساعاتل قديم الخدمات الفنية لالجتماعاتت  

   4 4 اجتماعات لجنة النقل واللوجستيات - 4  

   4 4 اجتماعات لجنة تمويل التنمية - 5  

   4 4 اجتماعات لجنة السياسات التجارية - 6  
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 الفرعيةالفئة والفئة 
الـــــــــمـــــــــقـــــــــرر 

 2019 لعام
الـــــــفـــــــعـــــــلـــــــي 

 2019 لعام
الـــــــــمـــــــــقـــــــــرر 

 2020 لعام
ــرر  ــقـــــــــ ــمـــــــــ الـــــــــ

 2021 لعام
ــة المعنية بتمويل التنمية  - 7        ــتدامة وغير ذلك اجتماعات أفرقة الخبراء المتخصـــــصـــ وأهداف التنمية المســـ

   26 30 من المسائل المتصلة بالتنمية والتكامل االقتصادي

     توليد المعارف ونقلها - باء

   1 1 اعدد المشاريعل مشاريع التعاون الميداني والتقني  

   1 1 المرحلة الثانية -الخطة الوطنية لمستقبل سوريا  - 8  

   4 4 اعدد المنشوراتل المنشورات  

   1 2 منشورات عن أهداف التنمية المستدامة - 9  

   2 2 استقصاءات ومنشورات بشأن مسائل متنوعة متصلة بالتنمية والتكامل االقتصادي - 10  

   1 –  منشور عن الجمهورية العربية السورية - 11  

   27 27 اعدد الموادل المواد التقنية  

   1 1 خلصة وافية عن تمويل التنمية - 12  

   2 2 ورقات عمل وورقات معلومات أساسية عن أهداف التنمية المستدامة - 13  

   24 24 ورقات تقنية عن التنمية، وتمويل التنمية، وغير ذلك من المسائل المتصلة بالتنمية والتكامل االقتصادي  -   14  

  
 4البرنامج الفرعي   

 التكنولوجيا من أجل التنمية والتكامل اإلقليمي  

 الهدف  

الهدف الذي يسـهم هذا البرنامج الفرعي في تحقيقه هو تسـخير تطوير التكنولوجيا ونقلها وتعميمها ونشـرها لتعزيز التنمية الشـاملة  16-ميم 
 للجميع والمستدامة.

 
 النتيجة المقررة مقابل 2019األداء البرنامجي في عام   

، المتمثـلة في زـيادة التعـاون اإلقليمي من أجـل تشــــــــــــــجيع تطوير التكنولوجـيا واالبتكـار  2019تحقـقت ـبالكـامـل النتيجـة المقررة لعـام  17-ميم 
ن ، كما تبره2019-2018ألغراض التنمية المســــتدامة، على النحو المشــــار إليه في الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة الســــنتين 

على ذلـك الزيـادة في عـدد المبـادرات اإلقليميـة الهـادفـة لتعزيز التعـاون في مجـال العلم والتكنولوجيـا واالبتكـار من ثلث مبـادرات 
. وخلل تلـك الفترة، ُأطلقـت مبـادرات جـديـدة أو تلقـت مبـادرات قـائمـة دعمـا 2019إلى ســــــــــــــبع مبـادرات في عـام  2015في عـام 

ــمنت تل ــكوا. وتضـ ــرا من اإلسـ ــوج الخدمات الحكومية اإللكترونية والنقالة، وعملية التنمية الرقمية في مباشـ ــر نضـ ك المبادرات مؤشـ
المنطقة العربية، ومشــــروت الحكومة المفتوحة في المنطقة العربيةس ومبادرة اســــتعراض وتطوير المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت، 

 غيرة والمتوسطة الحجم في المنطقة العربية.والمنصة اإللكترونية للتمكين الهادفة لدعم المشاريع الص

 
   خدمات الحكومة اإللكترونية في المنطقة العربية المراعية للعمالء2019األداء البرنامجي في عام   

، ســــــــــــــّلط التحليــل القــائم على األدلــة الــذي أجراد البرنــامج الفرعي الضــــــــــــــوء على وجود تفــاوت في مــدى وعي 2019وفي عــام  18-ميم 
ين بخدمات الحكومة اإللكترونية المتاحة وفي قدرتهم على الحصـــــول عليها واســـــتخدامها. وكشـــــف التحليل أيضـــــا عن المســـــتخدم

دولة عضـوا  12ضـرورة عرض تطبيقات نقالة أسـهل اسـتخداما. واسـتند التحليل إلى تقييم ذاتي لتقديم الخدمات اإللكترونية أجرته  
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لسـياسـات على قيا  التطور الرقمي، وتقييم خدمات الحكومة اإللكترونية المقّدمة باسـتخدام أداة طورتها اإلسـكوا تسـاعد واضـعي ا
وقيا  التقدم المحرز على الصـعيد الوطني نحو التحول الرقمي. ويكمن العنصـر المسـتجد في مؤشـر نضـوج الخدمات الحكومية 

ل توفر الخــدمــات العــامــة من خلل البوابــات اإللكترونيــة والنقــالــة في الجمع بين التقييمــات التقليــديــة القــائمــة على العرض مثــ 
اإللكترونية والقنوات المتاحة على الجوال، والمؤشــرات القائمة على الطلب المتصــلة بتجربة المســتخدم، ونضــج الخدمات، ورضــا 

ــك ــوج الخدمات الحكومية اإللكترونية والنقالة، نظمت اإلسـ ــر نضـ ــافة إلى العمل المعياري المتعلق بمؤشـ ضـ ــتخدم. وا  وا حلقات المسـ
ــ   وقدمت خدمات استشارية على الصعيدين الوطني واإلقليمي. وركزت حلقات  12عمل لبناء القدرات في تلك الدول األعضاء الــــ

العمل على التعاون فيما بين بلدان الجنوب مع تســليط الضــوء على الممارســات الجيدة المتبعة على الصــعيدين اإلقليمي والدولي 
ية المتعلقة بالتحول الرقمي للحكومات، وعرضـــــــت اســـــــتخدام مؤشـــــــر نضـــــــوج الخدمات الحكومية لوضـــــــع وتحديث الخطط الوطن 

ــياغة  ــاء صـــــــ اإللكترونية والنقالة لقيا  التقدم المحرز. وبفضـــــــــل المســـــــــاعدة التقنية المقدمة من اللجنة، أنهت ثلث دول أعضـــــــ
 باعتبارد أداة لقيا  التقدم.خططها الوطنية الرامية إلحداث تحول رقمي، مع مراعاة مؤشر نضوج الخدمات 

 
 التقدم نحو بلوغ الهدف، ومقيا  األداء  

ســــــــــــاهم هذا العمل في إحراز تقدم نحو تســــــــــــخير تطوير التكنولوجيا ونقلها وتعميمها ونشــــــــــــرها لتعزيز التنمية الشــــــــــــاملة للجميع  19-ميم 
ء جولة ثانية من التقييمات بشأن جدوى وفعالية على إجرا 12والمستدامة، كما يبرهن على ذلك اتفاق جميع الدول األعضاء الـــــــــ  

 خدمات الحكومة اإللكترونية مما يتيح رصد التقدم المحرز مع التركيز على تجربة المستخدم.

 
 من المرفق 7الجدول 

 مقياس األداء

2015 2016 2017 2018 2019 
توصـــــــــــــــل الـدول العربيـة   • ال ينطبق •     

إلـــى تـــوافـــق فـــي اآلراء 
تقييم جدوى بشــأن أهمية 

وفعالية مجموعة خدمات 
ــة  ــة اإللـكــتروـنيـــــ الـحـكـومـــــ
ــا من وجهـــة  ــدمهـ التي تقـ
نظر المســــــتخدم ورضــــــا  

 المستخدم

ــدول األعضــــــــــــــــاء في  • الـ
اإلســــــــكوا تعتمد مؤشــــــــر 
ــدمـــــــات  نضـــــــــــــــــوج الــــخـــــ
الحكوميـــــــة اإللكترونيـــــــة  
والنقـــــالـــــة بـــــاعتبـــــارد أداة 
ــاق  تــــقــــيــــيــــم عــــلــــى نــــطـــــ
المنطقــة بــأكملهــا لقيــا  
جــدوى وفعــاليــة خــدمــات 

 اإللكترونيةالحكومة 

ــدول  12 • ــة مــن الـــــ دولـــــ
األعضـــــــــاء تجري تقييما  
كـامل لخـدمـات الحكومـة 
اإللكترونيــة التي تقــدمهــا  
باســتخدام مؤشــر نضــوج 

 الخدمات

قيــــــام دولــــــة واحــــــدة من   •
الدول األعضـــاء بوضـــع 
ــة ـلـلـتحـول  ــة وطــنيـــــ خـطـــــ

 الرقمي

ــاء على  • اتفاق الدول األعضـ
تقييم خـدمـاتهـا مرة ـثانـية من  

تهدف أجل وضــــع إجراءات  
ــات  ــاء دفــع لــلــعــمــلــيـــــ إلعــطـــــ
ــادفــــة إلحــــداث  الوطنيــــة الهــ
تــحــول رقــمــي مــن مــنــظــور 

 المستخدمين

ــاء   2قيام  • من الدول األعضـــــــ
بوضـع خطط وطنية إلحداث  
تحول رقمي باســتخدام مؤشــر 
نضــوج الخدمات كأداة لقيا  

 التقدم المحرز 
  

 المنجزات المستهدفة  

التي أســــــــــهمت في تحقيق الهدف المذكور أعلد،   2019بجميع المنجزات المســــــــــتهدفة لعام من المرفق قائمة  8يعرض الجدول   20-ميم 
 مصنفة حسب الفئة والفئة الفرعية.
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 من المرفق 8الجدول 

 ، حسب الفئة والفئة الفرعية2019  المنجزات المستهدفة لعام 4البرنامج الفرعي 

 الفرعيةالفئة والفئة 
الـــــــــمـــــــــقـــــــــرر 

 2019 لعام
الـــــــفـــــــعـــــــلـــــــي 

 2019 لعام
الـــــــــمـــــــــقـــــــــرر 

 2020 لعام
ــرر  ــقـــــــــ ــمـــــــــ الـــــــــ

 2021 لعام
     تيسير عمل الهيئات الحكومية الدولية وهيئات الخبراء - ألف     

   1 1 اعدد الوثائقل وثائق الهيئات التداولية  

   1 1 تقرير مقّدم للجنة التكنولوجيا من أجل التنمية - 1  

   26 23 اعدد االجتماعات التي مدة كل منها ثلث ساعاتل تقديم الخدمات الفنية لالجتماعات  

   3 3 اجتمات لجنة التكنولوجيا من أجل التنمية - 2  

ــاد   - 3   ــبكات الرقميةس واالقتصــــــ ــأن حوكمة اإلنترنتس والنظم اآللية للشــــــ اجتماعات جامعة الدول العربية بشــــــ
تكنولوجيا المعلومات واالتصــاالتس واســتراتيجية  الرقميس وســياســات االبتكارس وتعزيز التعاون في مجال  

تكنولوجيــا المعلومــات واالتصـــــــــــــــاالتس وتســـــــــــــخير العلم والتكنولوجيــا واالبتكــار وتكنولوجيــا المعلومــات  
   – 1 واالتصاالت لتحقيق أهداف التنمية المستدامةس والمحتوى الرقمي باللغة العربية وريادة األعمال 

الخبراء حول تنفيــذ اســــــــــــــتراتيجيــات حمــايــة حقوق الملكيــة الفكريــة لتعزيز االبتكــار في اجتمــات فريق  - 4  
   4 4 المنطقة العربية

اجتمات فريق الخبراء حول الميزة التنافســــية لقطاعات تكنولوجيا المعلومات واالتصــــاالت في المنطقة  - 5  
   4 – العربية لتحقيق نمو االقتصاد الرقمي والتكامل اإلقليمي

ــياءل على  - 6   ــطناعي والثورة التكنولوجية األخيرة اإنترنت األشــــ اجتمات فريق الخبراء حول أثر الذكاء االصــــ
   4 4 مهام اإلنتاج، والهياكل االقتصادية، والقدرة اإلنتاجية في الصناعة التحويلية والقطاعات األخرى 

   4 4 2030واالبتكار، مع التركيز على خطة التنمية المستدامة لعام  اجتمات فريق الخبراء حول التكنولوجيا  - 7  

   7 7 مؤتمر إقليمي حول تسخير التكنولوجيات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة - 8  

     توليد المعارف ونقلها -باء 

   7 7 اعدد المنشوراتل المنشورات  

ــتراتيجيات حماية حقوق   - 9   ــور عن اســــــــــ الملكية الفكرية للبحوث والتكنولوجيا التي يملكها ويمّولها منشــــــــــ
   1 1 القطات العام من أجل تعزيز االبتكار في المنطقة العربية

   1 1 منشور عن تعزيز دور االبتكار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلدان العربية - 10  

لقطاعات تكنولوجيا المعلومات واالتصــــاالت في البلدان العربية لتحقيق منشــــور عن الميزة التنافســــية  - 11  
   1 1 نمو االقتصاد الرقمي والتكامل اإلقليمي

ــاد الرقمي  - 12   ــجيع التحول نحو االقتصـــ ــات العامة لتشـــ ــياســـ ــورة في مجال الســـ ــداء المشـــ ــور عن إســـ منشـــ
   1 1 والمجتمع الذكي

   1 1 اإلنتاجية وتحقيق النمو االقتصادي باستخدام التكنولوجيا في المنطقة العربيةمنشور عن تحسين  - 13  

   1 1 منشور عن تعزيز األطر المؤسسية للقطاعات والصناعات الذكية من أجل التنمية المستدامة - 14  

   1 1 نشرة التكنولوجيا لإلسكوا - 15  

   4 4 اعدد الموادل المواد التقنية  

   1 – ورقة تقنية عن قيا  خدمات الحكومة اإللكترونية في البلدان العربية - 16  

   1 1 ورقة عن الريادة في التكنولوجياق الفرح والمعوقات بالنسبة للشباب والنساء في البلدان العربية - 17  

   – 1 المعلومات واالتصاالتورقة عن تعميم الخدمات المالية الرقمية وقطات تكنولوجيا  - 18  

   1 1 ورقة عن أمن الفضاء اإللكتروني في المنطقة العربية - 19  
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 الفرعيةالفئة والفئة 
الـــــــــمـــــــــقـــــــــرر 

 2019 لعام
الـــــــفـــــــعـــــــلـــــــي 

 2019 لعام
الـــــــــمـــــــــقـــــــــرر 

 2020 لعام
ــرر  ــقـــــــــ ــمـــــــــ الـــــــــ

 2021 لعام
مبادئ توجيهية عملية وبرامج إعلمية افيديول، ورسـوم بيانية لزيادة الوعي بدور االبتكار في تحقيق  - 20       

   1 1 أهداف التنمية المستدامة

 مجال االتصالالمنجزات المستهدفة في  - دال
 .إعداد مواد ترويجية عن تسخير التكنولوجيات الرقمية ألغراض التنمية املصقات ومنشوراتل :برامج التوعية والمناسبات الخاصة والمواد اإلعالمية  
 .نطقة العربيةبوابة إلكترونية عن الحكومة المفتوحة والبيانات المفتوحة في الم  المنصات الرقمية والمحتوى المتعدد الوسائط  
  

 5البرنامج الفرعي   

 اإلحصاءات لوضع سياسات مرتكزة علح األدلة  

 الهدف  

ق جـيدا  21-ميم  ــائي اإلقليمي إلى نظـام فعـال ومنســــــــــــــّ الهـدف اـلذي يســــــــــــــهم هـذا البرـنامج الفرعي في تحقيقـه هو تحوـيل النظـام اإلحصــــــــــــ
 .2030البيانات اإلحصائية الداعمة لخطة التنمية المستدامة لعام لإلحصاءات الوطنية واإلقليمية ليتيح إنتاج وتبادل 

 
 مقابل النتيجة المقررة 2019األداء البرنامجي في عام   

، المتمثـلة في زـيادة توافر البـياـنات اإلحصــــــــــــــائـية عن المنطـقة، اســــــــــــــتـنادام إلى بـياـنات 2019تحقـقت ـبالكـامـل النتيجـة المقررة لعـام  22-ميم 
قليمية، على النحو المشـــــار إليه في الميزانية البرنامجية تجمعها وتنشـــــرها ال دول األعضـــــاء في اإلســـــكوا لتحقيق أهداف وطنية وا 

، كما تبرهن على ذلك الزيادة في عدد المنهجيات اإلحصـــائية ومجموعات البيانات المعدَّة 2019-2018المقترحة لفترة الســـنتين 
امقارنة مع األداء  2019في عام   11إلى  2013إلســــــــــــــكوا من واحد في عام والمعتمدة في إطار اللجنة اإلحصــــــــــــــائية التابعة ل

 ل.2019-2018المستهدف البالغ ثمانية للفترة 

 
  تعزيز القدرات علح  عداد  حصببباءات مراعية لالعتبارات الجنسبببانية في  2019األداء البرنامجي في عام   

 المنطقة العربية

ــائيين على 23-ميم  تحســــين توافر معلومات عالية الجودة وقابلة للمقارنة عن وضــــع المرأة والرجل في المنطقة،  لمســــاعدة الخبراء اإلحصــ
قّدم البرنامج الفرعي الدعم إلعداد أول دورة دراســـية إلكترونية على اإلطلق بشـــأن اإلحصـــاءات الجنســـانية باللغة العربية. وتتيح  

ي شـخح مهتم باإلحصـاءات الجنسـانية لتعزيز قدرتهم على إنتاج الدورة فرصـة أمام الخبراء اإلحصـائيين وواضـعي السـياسـات وأ
ونشـــر واســـتخدام إحصـــاءات تعك  بدقة واقع المرأة والرجل. وفي خم  دورات تدريبية تتم حســـب الوتيرة التي يختارها المتدرب، 

سـياسـات، والقيا ، وتصـوير يتعلم المشـاركون أشـياء عن المسـائل الجنسـانية، واإلحصـاءات الجنسـانية، واألدلة في مجال وضـع ال
البيانات وعرضــــــــها. وُأطلقت الدورة في مناســــــــبة جانبية على هاما االجتمات التاســــــــع واألربعين للجنة اإلحصــــــــائية المعقود في 

. وقـدمـت اإلســــــــــــــكوا الـدعم إلجراء تلـك الـدورة بتنظيم حلقـة عمـل إقليميـة لتـدريـب المـدربين مع المكـاتـب 2018نيويورك في عـام 
ــائية ا ــاهمات عينية مقدَّمة من اإلحصـــــ ــر والمغربل تم تمويلها بمســـــ ــاء ااألردن وتون  والعراق ومصـــــ لوطنية لخم  دول أعضـــــ

الشــركاء ومن مصــادر خارجية أخرى. وأدى ذلك إلى تعزيز اإلشــراف الوطني ومّكن المكاتب اإلحصــائية من دعم أنشــطة التعلم 
ا، ُنظمت حلقات عمل وطنية في األردن والعراق ومصـــــر لمواصـــــلة ، وبدعم من اإلســـــكو 2019اإللكتروني في بلدانها. وفي عام 

الوطنيين لإلحصــاءات المراعية للعتبارات الجنســانية. وبفضــل حلقات العمل، تمّكن المشــاركون في  “المناصــرين”تطوير قدرات  
من تعميقها أكثر. وسمح التأييد  دورة التعلم اإللكتروني الذين أكملوا الدورة وحصلوا على الشهادة من التحقق من صحة معارفهم و 
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القوي للجهات المعنية الوطنية ودون الوطنية، وال ســــــــــــيما في مصــــــــــــر، بالترويج لدورة التعلم اإللكتروني على نطاق واســــــــــــع في 
 الوزارات والمحافظات واألوساط األكاديمية.

 
 التقدم نحو بلوغ الهدف، ومقيا  األداء  

ق جيدا لإلحصـاءات الوطنية واإلقليمية ليتيح إنتاج سـاهم هذا العمل في تحويل الن  24-ميم  ظام اإلحصـائي اإلقليمي إلى نظام فعال ومنسـّ
، كما يتضــــــــــــح ذلك من منح شــــــــــــهادات في مجال 2030وتبادل البيانات اإلحصــــــــــــائية الداعمة لخطة التنمية المســــــــــــتدامة لعام 

ــانية لـــــــــــــــــــ  ــاءات الجنســ ــاء في عام  6  655اإلحصــ ــا من خم  دول أعضــ ــخصــ ــيع نطاق دورة التعلم . 2019شــ ــلة توســ وبمواصــ
اإللكتروني، يعتزم البرنامج الفرعي توطيد قدرة الخبراء اإلحصـــائيين وواضـــعي الســـياســـات على رصـــد وتحليل المكاســـب والثغرات 
ــياســــات مراعية  ــياغة ســ ــاد تطوير القوانين واتخاذ قرارات من أجل صــ ــاواة بين الجنســــين بفعالية، بهدف زيادة إرشــ في مجال المســ

 لعتبارات الجنسانية.ل

 
 من المرفق 9الجدول 

 مقياس األداء

2015 2016 2017 2018 2019 
ــلـــم  •      ــعـ ــد دورة تـ ــوجـــــ ال تـ

ــة عـــــــن   ــيـــــ ــتـــــــرونـــــ إلـــــــكـــــ
اإلحصــاءات الجنســانية 

 باللغة العربية

عمل بقرار اإلســــــــــــــكوا  •
ــت 25-اد 286 ل، اتفقـ

البلـــــدان العربيـــــة أثنـــــاء  
حلقـــــــة عمـــــــل إقليميـــــــة 
عـقدت في اســــــــــــــطنبول 

ــة تــعــزيــز  عــلــى  أهــمــيـــــ
التعــــاون من أجــــل رفع 
مستوى القدرات الوطنية 
وقيــــا  التقــــدم المحرز 
صــوب تحقيق المســاواة 

 بين الجنسين

ــلـــم  • ــعـ ــد دورة تـ ــوجـــــ ال تـ
ــة عـــــــن   ــيـــــ ــتـــــــرونـــــ إلـــــــكـــــ
اإلحصــاءات الجنســانية 

 باللغة العربية

ــداد أول مـنـهـج  • تـم إعـــــ
ــي عـــــــــربـــــــــي   دراســــــــــــــــــــ
 لإلحصاءات الجنسانية

ــلـــم  • ــعـ ــد دورة تـ ــوجـــــ ال تـ
ــة عـــــــن   ــيـــــ ــتـــــــرونـــــ إلـــــــكـــــ
اإلحصــاءات الجنســانية 

 باللغة العربية

ــج  • ــهـ ــنـ ــمـ ــر الـ ــويـ ــطـ ــم تـ تـ
الدراســــــي ليصــــــبح دورة 
تعلم إلكتروني بشــــــــــــــأن  
اإلحصــاءات الجنســانية 

 باللغة العربية

ــلــــم  • ــعــ ــتــ إطــــلق دورة الــ
اإللــكــتــرونــي بشــــــــــــــــــــأن 
اإلحصــاءات الجنســانية 
على الصــــــــعيد العالمي 
أثناء االجتمات التاســـــــع 
واألربــــعــــيــــن لــــلــــجــــنـــــــة 
اإلحصــائية المعقود في 

 نيويورك

تســــــــــــــجيــــــل المكــــــاتــــــب  •
اإلحصـائية الوطنية في 
خمســـــــــــة بلدان ااألردن  
وتون  والعراق ومصــر 
والمغربل للمشاركة في 
 دورة التعلم اإللكتروني

حصــــــــــــــول مـــــا مجموعـــــه  •
شـــــــــــــخصـــــــــــــا من  6 655

ــاء على  خم  دول أعضـــ
ــادات في مجـــــــال  شــــــــــــــهـــــ

 اإلحصاءات الجنسانية

في مصــــــــــــــر، تم الترويج   •
لهـذد األداة واســــــــــــــتخـدامهـا 

ق واســــــــــــــع في على نطـــــا
ــافــظـــــــات  الــوزارات والــمــحـــــ

 واألوساط األكاديمية

  
 المنجزات المستهدفة  

ــتهدفة لعام  10يعرض الجدول   25-ميم  ــهمت في تحقيق الهدف المذكور أعلد،   2019من المرفق قائمة بجميع المنجزات المســــ التي أســــ
 مصنفة حسب الفئة والفئة الفرعية.
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 من المرفق 10الجدول 

 ، حسب الفئة والفئة الفرعية2019  المنجزات المستهدفة لعام 5البرنامج الفرعي 

 الفرعيةالفئة والفئة 
الـــــــــمـــــــــقـــــــــرر 

 2019 لعام
الـــــــفـــــــعـــــــلـــــــي 

 2019 لعام
الـــــــــمـــــــــقـــــــــرر 

 2020 لعام
ــرر  ــقـــــــــ ــمـــــــــ الـــــــــ

 2021 لعام
     تيسير عمل الهيئات الحكومية الدولية وهيئات الخبراء - ألف     

   1 1 اعدد الوثائقلوثائق الهيئات التداولية   

   1 1 وثائق مقّدمة إلى اللجنة اإلحصائية - 1  

   20 24 اعدد االجتماعات التي مدة كل منها ثلث ساعاتل تقديم الخدمات الفنية لالجتماعات  

   4 4 اجتمات اللجنة اإلحصائية - 2  

   2 2 الدولية التي يعقدها مكتب اللجنة اإلحصائية لإلسكوااالجتماعات الحكومية  - 3  

   2 2 اجتمات فريق العمل التابع للجنة اإلحصائية - 4  

   4 4 اجتماعات اللجنة الفنية االستشارية لإلحصاءات االقتصادية - 5  

   4 4 واالجتماعيةاجتماعات الفريق االستشاري التقني المعني باإلحصاءات السكانية  - 6  

   4 4 اجتمات فريق الخبراء المعني بالقضايا الشاملة المتعلقة باإلحصاء - 7  

   – 4 اجتماعات فرقة العمل المعنية ببيانات أهداف التنمية المستدامة التابعة آللية التنسيق اإلقليمي للدول العربية  - 8  

     توليد المعارف ونقلها -باء 

   1 1 اعدد المشاريعل مشاريع التعاون الميداني والتقني  

   1 1 برنامج المقارنات الدولية بشأن مؤشر أسعار االستهلك، في جملة أمور - 9  

   5 4 اعدد المنشوراتل المنشورات  

   1 1 اإلحصاءات والمؤشرات االجتماعية –منشور عن المجتمع العربي  - 10  

   1 – إلكترونية عن إحصاءات التجارةنشرة  - 11  

   1 1 نشرة إلكترونية عن إحصاءات الصناعة - 12  

   1 1 نشرة إلكترونية عن اإلحصاءات الجنسانية - 13  

   1 1 تقرير إحصائي بشأن أهداف التنمية المستدامة - 14  

   6 6 اعدد الموادل المواد التقنية  

   1 1 بالمصطلحات اإلحصائية بشأن مواضيع إحصائية مختارةمسارد  - 15  

   1 1 وثائق معلومات أساسية ووثائق للمناقشة وعروض للمناسبات اإلحصائية العالمية - 16  

   1 1 دراسة منهجية عن اإلحصاءات االقتصادية - 17  

   1 1 مواد تقنية عن توقعات التضخم - 18  

   1 1 تجمعها اإلسكوا عن منتجات البيانات المتكررة واحتياجات محددة للبرامج الفرعية األخرىبيانات  - 19  

   1 1 دراسة عن إحصاءات اللجئين - 20  

     الفنيةالمنجزات المستهدفة  -جيم 

 .لإلسكوانظام المعلومات اإلحصائية اإللكتروني قواعد البيانات والمواد الفنية الرقمية    

 المنجزات المستهدفة في مجال االتصال - دال

نشـرة إخبارية نصـف سـنوية عن إحصـاءات األسـعارس ونشـرة إخبارية نصـف سـنوية عن اإلحصـاءات الجنسـانيةس ونشـرة برامج التوعية والمناسببات الخاصبة والمواد اإلعالمية    
 .دورة التاسعة واألربعين للجنة اإلحصائية إلطلق دورة التعلم اإللكتروني بشأن اإلحصاءات الجنسانية إخبارية سنوية عن اإلحصاءاتس ومناسبة جانبية على هاما ال 
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 6البرنامج الفرعي   
 النهوض بالمرأة  
 الهدف  

يتماشـــــى مع الهدف الذي يســـــهم هذا البرنامج الفرعي في تحقيقه هو تقليل عدم التكافؤ بين الجنســـــين وتحســـــين تمكين المرأة بما  26-ميم 
 االتفاقيات والمؤتمرات الدولية.

 
 مقابل النتيجة المقررة 2019األداء البرنامجي في عام   

، وهي الزـيادة في الرصــــــــــــــد والتقييم من جـاـنب الـدول األعضــــــــــــــاء لللتزامـات 2019تحققـت ـبالكـامـل إحـدى النـتائج المقررة لعـام  27-ميم 
لجنســــين، على النحو المشــــار إليه في الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة الســــنتين  اإلقليمية والمؤســــســــية المتعلقة بالمســــاواة بين ا

ــاء التي ـلديهـا خطط وطنـية لتنفـيذ الهـدف 2018-2019 من أهـداف  5، على نحو مـا دـلت علـيه زـيادة في عـدد اـلدول األعضــــــــــــ
واإلبلغ عن تحقيقها، من صــــفر في  2030التنمية المســــتدامة والغايات المتصــــلة بنوت الجن  في خطة التنمية المســــتدامة لعام 

ل. وعلى وجه التحديد، وضـــعت 2019-2018امقارنةم بعدد ســـت المســـتهدف لفترة الســـنتين   2019في عام   11إلى  2015عام 
الدول األعضـاء أطرا سـياسـاتية، بما في ذلك اسـتراتيجيات للنهوض بالمرأة والمسـاواة بين الجنسـين، واسـتراتيجيات لمكافحة العنف 

 ضد المرأة، وخطط عمل وطنية بشأن المرأة والسلم واألمن.
 

  االسببببتعراض التشبببباركي والشببببامل للتقدم المحرز فيما يتعلق بالمرأة في  2019األداء البرنامجي في عام   
 المنطقة العربية

ادد، نظمت اإلســـــــــــــكوا، ســـــــــــــنة على اعتم 25، ودعمام الســـــــــــــتعراض تنفيذ إعلن ومنهاج عمل بيجين بعد مرور 2019في عام  28-ميم 
باالشــــــــــــــتراك مع هيـئة األمم المتحـدة للمرأة وجامعـة الدول العربـية، حلـقة عمـل إقليمـية لتعريف األجهزة الوطنـية المعنـية بالمرأة من 

مم بــــــــــــــــالمذكرة التوجيهية المتعلقة باالسـتعراضـات الوطنية الشـاملة التي أعدتها اللجان اإلقليمية وهيئة األ 22الدول العربية الــــــــــــــــ  
دولة عضـوا على إعداد اسـتعراضـاتها الوطنية، وقدمت اإلسـكوا أيضـام الدعم لسـت دول  14المتحدة للمرأة. وسـاعدت حلقة العمل  

أعضــاء إضــافية ااألردن والكويت ولبنان وليبيا والمملكة العربية الســعودية وموريتانيال، بناء على طلبها، في إعداد اســتعراضــاتها 
دولة عضــوا اســتعراضــات. وبالتوازي مع ذلك، يســرت اإلســكوا إجراء مشــاورات إقليمية شــملت   20قدمت الوطنية. ونتيجة لذلك، 

شـــابة. وألقت  20من الشـــباب، من بينهم  100من منظمات المجتمع المدني، و  33ســـت مؤســـســـات وطنية لحقوق اإلنســـان، و  
ل بيجين، وأفادت في تسليط الضوء على أولويات تلك المشاورات بين أصحاب المصلحة المتعددين الضوء على تنفيذ منهاج عم

ــانية، وزيادة  ــلحات القانونية المراعية للعتبارات الجنسـ ــان، واإلصـ ــلة بحقوق اإلنسـ ــايا المتصـ المنطقة العربية، بما في ذلك القضـ
دراج صـــوت الشـــباب والمجتمع المدني. ويســـرت ــام  مشـــاركة المرأة وتمثيلها في المجالين االقتصـــادي والســـياســـي، وا  اإلســـكوا أيضـ

إعداد الوثيقة الختامية اإلقليمية التي تعك  آراء الدول األعضـــــــــــــاء ومنظمات المجتمع المدني والمؤســـــــــــــســـــــــــــات الوطنية لحقوق 
اإلنســـان، التي أقرت الدول العربية بصـــحتها في وقت الحق وُقدمت إلى لجنة وضـــع المرأة ليســـترشـــد بها في عملية االســـتعراض 

أمكن تحقيق تلك النتائج بفضـــــل الشـــــراكات الجديدة التي أبرمت لدعم العملية، بما في ذلك مع منظمة  . وقد2020 العالمي لعام
 المرأة العربية، والمعهد الدانمركي لحقوق اإلنسان، والمركز الدانمركي للشؤون الجنسانية والمساواة والتنوت.

 
 التقدم نحو بلوغ الهدف، ومقيا  األداء   

ل في تقليل عدم التكافؤ بين الجنســــــــين وتحســــــــين تمكين المرأة بما يتماشــــــــى مع االتفاقيات والمؤتمرات الدولية، أســــــــهم هذا العم 29-ميم 
ما تثبته المعارف المتولدة من خلل عملية شـــاملة وتشـــاركية غير مســـبوقة على الصـــعيد اإلقليمي من أجل اســـتعراض تنفيذ   وهو



 التعاون اإلقليمي ألغراض التنمية الجزء الخامس

 

52/92 20-05938 

 

ــنة على اع 25إعلن ومنهاج عمل بيجين بعد مرور  ــتعراض اإلقليمي سـ ــان في االسـ ــايا حقوق اإلنسـ تمادد عن طريق إدراج قضـ
 بالنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المنطقة. 2025وفي الوثيقة الختامية، وعن طريق تجديد االلتزامات لعام 

  
 من المرفق 11الجدول 

 مقياس األداء

2015 2016 2017 2018 2019 
العمليــــة اســـــــــــــترشـــــــــــــــــاد  •     

العـــالميـــة الســـــــــــــتعراض  
حـــــــالـــــــة تـنـفـيـــــــذ إعـلن 
ــل بيجين   ــاج عمــــ ومنهــــ

عـامـا    20بعـد مضـــــــــــــي 
ــا   ــمـــــــادهــــمـــــ ــتــ ــى اعــ ــلــ عــ
ــا  ــدمتهـ ــات قـ ــاهمـ بمســــــــــــــ

،  دولـــــــة عـــــــربـــــــيـــــــة 21
ــاركــــــة  من  33بمشـــــــــــــــــ

ــات الــمــجــتــمــع  مــنــظــمـــــ
 المدني

مشـــــــــــــــاركــة مجموعــات  •
شــــــــــــــبــابيــة في مكــافحــة 
ــد المرأة من  العنف ضــــــ
ــابقـــة فنيـــة  خلل مســــــــــــــ
ــكوا بعنوان   نظمتها اإلسـ

حملة الســـــــــــتة عشــــــــــر ”
ــاط  ــام من النشــــــــــــــــــ يومـــــ
ــاهضــــــــــــــــــــة العنف   لمنـــــ

والمشـــــاركة  “الجنســـــاني
ــباب في  النشـــــــــطة للشـــــــ
االحتفــال بــاليوم الــدولي 

 للمرأة

ألول مــــــــرة، تــــــــدمــــــــج  •
ــة  ــاـنيـــــ ــة اـلـلـبنـــــ ــامـعـــــ اـلجـــــ
ــة إعــــــلن   األمــــــريــــــكــــــيـــــ

اج عمــــل بيجين،  ومنهــــ 
باستخدام مواد اإلسكوا، 
في برنامجها للحصــــول 
ــتير  على درجة الماجســــ
في الدراسات الجنسانية 
 المتعددة التخصصات

ــســــات  • تعزز قدرة المؤســ
الوطنية لحقوق اإلنسان 
في المنطقـــــــة العربيـــــــة  
على النهوض بخطـــــــة 
ــاواة بين الجنســــين  المســ
وتمكين المرأة وتنفيــذهــا  
ــا، بــــدعم من  ــابعتهــ ومتــ

ســــــــــــــــكــوا والــمــعــهـــــــد اإل
ــوق  ــقـ ــحـ ــي لـ ــركـ ــمـ ــدانـ الـــــ

 اإلنسان

إجراء اســـــــــــــــتعـراض عـلى  •
ــقـــــــة  ــطــ ــنــ ــمــ ــوى الــ مســـــــــــــــــتــ
ــتعراض تنفيذ إعلن  الســــــــ
ومنهــاج عمــل بيجين بعــد  

ســــــــــــــنــــــة على  25مرور 
ــاركة  من  33اعتمادد بمشـ

ــات الــــمــــجــــتــــمــــع   مــــنــــظــــمـــــ
المدني، وبمشـــــــــاركة ألول 

مؤسسات وطنية  6  مرة لـــــ 
لحقوق اإلنســـــــــــــــــان، ومن 
خــلل مشــــــــــــــــــــاورات مــع 

ــب  اب، ومن مجموعات الشـــ
مشاورات وطنية،   6خلل  

ممـا يـدل على مشــــــــــــــاركـة 
أقوى من جـــــانـــــب الـــــدول 
العربيــــة وزيــــادة شــــــــــــــمول 

 عملية االستعراض

ــدخــــلت  • ــد مـــــ ــوجـــــ ال تــ
ــات  ــسـ محددة من المؤسـ
الوطنية لحقوق اإلنسان 
ــات  أو مــــن مــــجــــمــــوعـــــ

 الشباب

مجموعات الشــباب تبدأ   •
ــاركــــــة في  في المشـــــــــــــــــ
ــة  ــات المتصــــــــــــــلــ العمليــ

والمســاواة بتمكين المرأة  
 بين الجنسين

ــاتــــذة الجــــامعــــات  • أســـــــــــــــ
والـــــــطـــــــلب يـــــــبـــــــدأون  
الدخول في مناقشـــــــــــات 
حول الخطــــة المتعلقــــة 
بـــإعلن ومنهـــاج عمـــل 

 بيجين

عدد من المؤســــــــســــــــات  •
الوطنية لحقوق اإلنسان 
ــد تنفيــذ   يبــدأ في رصـــــــــــــ
إعلن ومنهـــــاج عمـــــل 
ــر فـــي  ــظـ ــنـ ــن ويـ ــيـ ــجـ ــيـ بـ
المشــــــــــــــاركـة في عمليـة 
اســــتعراض تنفيذ إعلن 
  ومنهــــــاج عمــــــل بيجين

ســــــــــــــنــة  25بعــد مرور 
 على اعتمادد  

زيادة ثراء المناقشـات التي  •
ــد  ــعــيـــــ تــجــرى عــلــى صـــــــــــــ
المنطقة بشـــأن اســـتعراض 
تنفـيذ إعلن ومنهـاج عمل 

سنة  25بيجين بعد مرور 
على اعتمـــــادد، مع وجود 
مـدخلت محـددة بشـــــــــــــــأن 
ــائل  ــان والمســ حقوق اإلنســ

 المتصلة بالشباب
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 المنجزات المستهدفة  

ــتهدفة لعام  12يعرض الجدول   30-ميم  ــهمت في تحقيق الهدف المذكور أعلد،   2019من المرفق قائمة بجميع المنجزات المســــ التي أســــ
 مصنفة حسب الفئة والفئة الفرعية.

 
 من المرفق 12الجدول 

 ، حسب الفئة والفئة الفرعية2019  المنجزات المستهدفة لعام 6البرنامج الفرعي 

 الفرعيةالفئة والفئة 
الـــــــــمـــــــــقـــــــــرر 

 2019 لعام
الـــــــفـــــــعـــــــلـــــــي 

 2019 لعام
الـــــــــمـــــــــقـــــــــرر 

 2020 لعام
ــرر  ــقـــــــــ ــمـــــــــ الـــــــــ

 2021 لعام
     تيسير عمل الهيئات الحكومية الدولية وهيئات الخبراء - ألف     

   18 14 اعدد االجتماعات التي مدة كل منها ثلث ساعاتل تقديم الخدمات الفنية لالجتماعات  

   4 4 اجتمات لجنة المرأة - 1  

اجتمات فريق الخبراء بشـــــــأن التقرير المتعلق بوضـــــــع المرأة العربيةق دور إيواء الناجيات من العنفق  - 2  
مكانية الوصول اليها    4 4 توافرها وا 

   4 – اجتمات فريق الخبراء بشأن العدل بين الجنسينق العنف ضد المرأة - 3  

   4 4 سنة على اعتمادهما 25االجتمات الرفيع المستوى بشأن إعلن ومنهاج عمل بيجين بعد مرور  - 4  

   2 2 سلسلة اجتماعات لمناقشة المسائل الجنسانية - 5  

     توليد المعارف ونقلها - باء

   3 – اعدد المشاريعل مشاريع التعاون الميداني والتقني  

   1 – دعم اللجئات من الجمهورية العربية السورية والنساء والفتيات الضعيفات في المجتمعات المضيفة - 6  

   1 – اعتمادد سنة على    25استعراض المنطقة العربية الستعراض تنفيذ إعلن ومنهاج عمل بيجين بعد مرور   - 7  

عـامـا عليـهق نحو تجـدد العمـل على تنفيـذ الخطـة المتعلقـة  20بعـد مرور  1325قرار مجل  األمن  - 8  
   1 – بالمرأة والسلم واألمن في المنطقة العربية

   6 5 اعدد المنشوراتل المنشورات  

   1 1 وزيادة األعدادمنشور عن المرأة في السلطة القضائيةق إزالة الحواجز،  - 9  

   1 1 منشور عن التكنولوجيا كأمل متجدد لتحقيق المساواة بين الجنسين - 10  

منشــــــور عن المرأة والســــــلم واألمنق اآلليات الوطنية المعنية بشــــــؤون المرأة، والنزاعات، واالحتلل،  - 11  
   1 1 واالنتقال في المنطقة العربية

   1 1 المرأة العربيةق دور إيواء الناجيات من العنفمنشور عن وضع  - 12  

   1 1 منشور عن استخدام األوامر الزجرية لتبني نهج شامل للتصدي للعنف الزوجي في المنطقة العربية - 13  

   1 – تقرير عن الوضع االجتماعي واالقتصادي للنساء والفتيات الفلسطينيات - 14  

   4 4 اعدد الموادل المواد التقنية  

   1 1 دليل مفصل لتقدير تكاليف العنف ضد المرأة في المنطقة العربية - 15  

   1 1 ورقة تقنية عن نوت الجن  والتقاطعية - 16  

   1 1 موجزات سياساتية بشأن المرأة والسلم واألمن - 17  

   – 1 والتكنولوجيا والعنف ضد المرأةموجز سياساتي بشأن التوسع الحضري  - 18  

   1 – موجز سياساتي بشأن المرأة واألمن المائي وبناء السلم في المنطقة العربية - 19  
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 الفرعيةالفئة والفئة 
الـــــــــمـــــــــقـــــــــرر 

 2019 لعام
الـــــــفـــــــعـــــــلـــــــي 

 2019 لعام
الـــــــــمـــــــــقـــــــــرر 

 2020 لعام
ــرر  ــقـــــــــ ــمـــــــــ الـــــــــ

 2021 لعام
 المنجزات المستهدفة في مجال االتصال - دال     

بشــأن المرأة والســلم واألمن، والعنف ضــد   2020ثلث مناســبات جانبية خلل الدورة العشــرين للجنة وضــع المرأة لعام  برامج التوعية والمناسببات الخاصبة والمواد اإلعالمية    
مناهضــــــة العنف الجنســــــاني نظمت يهدف تعزيز أفضــــــل  المرأة، والعدل بين الجنســــــينس وحملة إعلمية ومواد ترويجية بشــــــأن مناســــــبة حملة الســــــتة عشــــــر يومام من النشــــــاط ل 

نف ضــد المرأةس ورســوم بيانية عن الممارســاتس ومناســبة بشــأن العدل بين الجنســينس ومناســبات أو حملت إعلمية أو مواد ترويجية بشــأن اليوم الدولي للمرأةس ومواد بشــأن الع 
 . النتائج الرئيسية للمنشورات واجتماعات أفرقة الخبراء 

مســـــابقة فنية للشـــــباب بشـــــأن التصـــــدي للعنف ضـــــد المرأةس وحفل اختتام المناســـــبة المتعلقة بحملة الســـــتة عشـــــر يومامس  القات الخارجية والعالقات مع وسبببائط اإلعالم الع  
 .وتعليقات بشأن العنف ضد المرأة

  
 7البرنامج الفرعي   
 التنمية وتخفيف آثار النزاعات  
 الهدف  

الذي يســــــــهم هذا البرنامج الفرعي في تحقيقه هو التخفيف من أثر األزمات، بما في ذلك االحتلل، والتصــــــــدي للتحديات الهدف   31-ميم 
 اإلنمائية والمؤسسية المرتبطة بالتحوالت الجارية في المنطقة العربية.

 
 مقابل النتيجة المقررة 2019األداء البرنامجي في عام   

ــات الوطنية واإلقليمية بهدف التخفيف من أثر 2019تائج المقررة لعام تحققت بالكامل إحدى الن  32-ميم  ــســ ــلة تطوير المؤســ ، وهي مواصــ
حراز تقدم في الجهود الرامية إلى مســـاعدة الشـــعب الفلســـطيني  االحتلل اإلســـرائيلي على الشـــعب الفلســـطيني والمنطقة العربية، وا 

ــار إليه في الميزانية البرنامجية المقترحة في ضــــمان حقوقه غير القابلة للتصــــرف وتعزيز قدرته على ال صــــمود، على النحو المشــ
ــنتين  ــاعدة التقنية 2019-2018لفترة السـ ــات الوطنية واإلقليمية التي تلقت المسـ ــسـ ، على نحو ما دلت عليه زيادة في عدد المؤسـ

امقارنة بعدد  2019في عام إلى ســــت   2013في مجال بناء القدرات للتخفيف من أثر االحتلل اإلســــرائيلي من صــــفر في عام 
 ل.2019-2018خم  المستهدف لفترة السنتين 

 
   السياسات الشاملة لعدة قطاعات لمنع العنف والقضاء عليه2019األداء البرنامجي في عام   

ــات الرامية إلى منع التطرف العنيف2019في عام  33-ميم  ــياســــــ ــلة من التقييمات لتنفيذ الســــــ ــلســــــ في األردن  ، أجرى البرنامج الفرعي ســــــ
ــاركين من اإلمارات العربية المتحدة وتون  والعراق  ــة إقليمية مع مشــــــ ر إجراء مناقشــــــ ــّ وتون  والجزائر ولبنان والمغرب. كما يســــــ
ولبنان ومصــر بشــأن الجوانب الســياســية واالجتماعية واالقتصــادية لعمليات تغذية نزعة التطرف، فضــل عن تحديد تدابير لحماية 

ــية، ب  ــاســ ــياســــات وخطط الوقاية. وعلى الصــــعيد الوطني، دربت الحقوق األســ ــتراتيجيات وســ ما في ذلك حقوق المرأة، في تنفيذ اســ
مســــؤوال من قطاعات الصــــحة والتعليم والعمل في العراق على إدماج األشــــخاح الذين شــــردهم قســــرا تنظيم الدولة  23اإلســــكوا 

ذلك البلد لمكافحة التطرف العنيف الذي يؤدي إلى اإلرهاب. اإلســــــــــلمية في العراق والشــــــــــام كجزء من االســــــــــتراتيجية الوطنية ل
وساعد البرنامج الفرعي لبنان أيضا في تنفيذ استراتيجيته الوطنية لمنع التطرف العنيف من خلل تقديم المشورة التقنية والمشاركة 

لمواجهـة اإلرهـاب اإللكتروني التي  في تنظيم مؤتمر إقليمي بشــــــــــــــأن الموضــــــــــــــوت. وأخيرا، دعم البرنـامج الفرعي المبـادرة الـدوليـة
وضـعتها اإلمارات العربية المتحدة عن طريق تنفيذ مشـروت بحثي وتنظيم اجتمات إقليمي ثان للخبراء بشـأن منع التطرف العنيف. 
ــاء خلل ــأن اإلنعاا بعد انتهاء النزات التي ُعرضــــت على الدول األعضــ ــكوا بشــ  وكانت تلك األنشــــطة جزءا من تنفيذ رؤية اإلســ

. وُجمةعت النتائج المســتخلصــة من دراســات الحاالت اإلفرادية والمناقشــات 2017االجتمات الرابع للجنة التنفيذية لإلســكوا في عام 



 التنمية االقتصادية واالجتماعية في غربي آسيا 22الباب 

 

20-05938 55/92 

 

ــيدة ومنع نشــــوب  ــية من النتائج ألقت الضــــوء على الصــــلت بين الحوكمة الرشــ اإلقليمية والمشــــورة التقنية تلك في مجموعة رئيســ
 .2020في أوائل عام  تقرير الحوكمة العربية الرابعمنع التطرف العنيف. وسيتم نشرها في النزاعات، مع التركيز على 

 
 التقدم نحو بلوغ الهدف، ومقيا  األداء  

أســــــهم هذا العمل في التخفيف من أثر األزمات وفي التصــــــدي للتحديات اإلنمائية والمؤســــــســــــية المرتبطة بالتحوالت الجارية في  34-ميم 
، وهو ما أثبتته زيادة في عدد الدول األعضـاء التي وضـعت سـياسـات شـاملة لعدة قطاعات لمنع العنف والقضـاء المنطقة العربية

 .2019إلى ثلث في عام  2017عليه، من صفر في عام 
 

 من المرفق 13الجدول 

 مقياس األداء

2015 2016 2017 2018 2019 
ــاء تعترف   • ال ينطبق • ال ينطبق •      الدول األعضــــــــــ

بأهمية معالجة مســألة منع  
التطرف العنيف من أجـــل  
بــنـــــــاء الســــــــــــــلم وتــعــزيــز  
ــاعي   ــاســـــــــــــــــك االجتمــ التمــ

االجــتــمـــــــات الــثـــــــالـــــــث   فــي 
ــنـــــــة  ــلـــــجـــ ــيـــــــذيـــــــة   لـــ ــفـــ ــنـــ ــتـــ الـــ

E/ESCWA/2017/Eا 

C.3/8/Report ل 
ومناقشـــــــــة الموضـــــــــوت في  
اجــــــتــــــمـــــــاعــــــهـــــــا الــــــرابــــــع 

E/ESCWA/2017/Eا 

C.4/9/Report ل 

تقرير الحوكمة العربية   •
يركز على دور   الثالث

بناء المؤســــــســــــات في 
 منع التطرف العنيف

ــة عـــــــلـــــــى  • الـــــــمـــــــوافـــــــقـــــ
اســــــــــــــتراتيجيـــة وطنيـــة 
لمنع التطرف العنيف 

 في لبنان

اإلمــارات العربيــة المتحــدة  •
منهجام دراسـيام يسـتند  تعتمد 

ــة الـتـطـرف  ــافـحـــــ إلـى مـكـــــ
العنيف للحـــــــد من خطر 

 التطرف العنيف

دولتان عضـوان إضـافيتان   •
ــانل ـتعـززان  ااـلعـراق وـلـبنـــــ
قدرتهما على االســـــــــــتجابة 
ــات الــمــرتــبــطـــــــة  ــديـــــ لــلــتــحـــــ
بانتشــــــــار التطرف العنيف 
ــة وعلى تعزيز   في المنطقـ

 سياساتهما

  
 المنجزات المستهدفة  

ــتهدفة لعام  14  الجدوليعرض  35-ميم  ــهمت في تحقيق الهدف المذكور أعلد،   2019من المرفق قائمة بجميع المنجزات المســــ التي أســــ
 مصنفة حسب الفئة والفئة الفرعية.

  

https://undocs.org/en/E/ESCWA/2017/EC.3/8/Report
https://undocs.org/en/E/ESCWA/2017/EC.3/8/Report
https://undocs.org/en/E/ESCWA/2017/EC.4/9/Report
https://undocs.org/en/E/ESCWA/2017/EC.4/9/Report
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 من المرفق 14الجدول 
 ، حسب الفئة والفئة الفرعية2019  المنجزات المستهدفة لعام 7البرنامج الفرعي 

 الفرعيةالفئة والفئة 
ر الـــــــــمـــــــــقـــــــــر 

 2019 لعام
الـــــــفـــــــعـــــــلـــــــي 

 2019 لعام
الـــــــــمـــــــــقـــــــــرر 

 2020 لعام
ــرر  ــقـــــــــ ــمـــــــــ الـــــــــ

 2021 لعام
     تيسير عمل الهيئات الحكومية الدولية وهيئات الخبراء -ألف      

   1 1 اعدد الوثائقل وثائق الهيئات التداولية  

للحتلل اإلسرائيلي على األحوال مذكرة من األمين العام بشأن االنعكاسات االقتصادية واالجتماعية  - 1  
المعيشـــــية للشـــــعب الفلســـــطيني في األرض الفلســـــطينية المحتلة، بما فيها القد  الشـــــرقية، وللســـــكان 

   1 1 العرب في الجوالن السوري المحتل

   28 24 اعدد االجتماعات التي مدة كل منها ثلث ساعاتل تقديم الخدمات الفنية لالجتماعات  

ــات اإلنمائية وبناء   - 2   ــياســــ ــد التقدم المحرز في مجال الحوكمةق الســــ اجتمات فريق الخبراء المعني برصــــ
   4 4 السلم ومنع نشوب النزاعات

اجتمـات فريق الخبراء المعني ببنـاء المؤســــــــــــــســـــــــــــــات في البلـدان المتضــــــــــــــررة من النزاعـاتق الحوار  - 3  
   4 – والمصالحة والعدالة االنتقالية

اجتمات فريق الخبراء المعني بالحوار الســــــياســــــاتي بشــــــأن مكافحة التطرف وتعزيز الحوار والســــــلمق  - 4  
   4 4 وسائط اإلعلم ومنع نشوب النزاعات

   4 4 اجتمات فريق الخبراء المعني بقيا  وتحليل تكلفة االحتلل اإلسرائيلي - 5  

واألزمــة واالحتلل مع التركيز على خطــة التنميــة المســـــــــــــتــدامــة لعــام  اجتمــات فريق الخبراء المعني بــالنزات  - 6  
2030 4 4   

   4 4 االجتمات الرفيع المستوى المشترك بين جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتنمية اإلدارية واإلسكوا  - 7  

   4 4 منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا المؤتمر السنوي لشبكة منتدى معاهد التدريب في مجال الحوكمة في   - 8  

     توليد المعارف ونقلها -باء 

   1 1 اعدد المشاريعل مشاريع التعاون الميداني والتقني  

   1 1 مشروت بشأن المؤسسات الخاضعة للمساءلة والتنمية االجتماعية واالقتصادية المستدامة في ليبيا - 9  

   2 3 اعدد المنشوراتل المنشورات  

   1 1 منشور عن االتجاهات واآلثار في سياقات النزات - 10  

   1 1 منشور عن التحديات التي تواجه التنمية في سياقات النزات الحاليةق أولويات مواضيعية - 11  

   – 1 تقرير عن الحوكمة العربية - 12  

   5 4 اعدد الموادل المواد التقنية  

 ورـقة تقنـية عن إصــــــــــــــلح الحوكمـة في مرحـلة مـا بعـد النزاتق الحوكمـة الرشـــــــــــــــيدة للموارد الطبيعـية/  - 13  
   1 1 اإلصلحات االقتصادية والنزات

   1 – ورقة تقنية عن الظروف االجتماعية االقتصادية في األرض الفلسطينية المحتلة - 14  

   – 1 تقنية عن الصلة بين التنمية اإلنسانية وبناء السلمورقة  - 15  

ورقة عمل بشــــــــأن رصــــــــد تنفيذ القرارات التي اعتمدها مؤتمر األمم المتحدة المعني بأقل البلدان نموا  - 16  
   1 1 ل2011ااسطنبول، تركيا، أيار/مايو 

   1 1 2030خطة التنمية المستدامة لعام تقرير عن النزات واألزمة واالحتلل مع التركيز على  - 17  

   1 – مادة تقنية عن األسباب الجذرية للتطرف العنيف - 18  

 المنجزات المستهدفة الفنية - جيم

 رف العنيف إسداء المشورة إلى حكومة لبنان والمبادرة الدولية لمواجهة اإلرهاب اإللكتروني التي وضعتها اإلمارات العربية المتحدة بشأن منع التط   التشاور والمشورة والدعوة    

 المنجزات المستهدفة في مجال االتصال - دال



 التنمية االقتصادية واالجتماعية في غربي آسيا 22الباب 

 

20-05938 57/92 

 

 الفرعيةالفئة والفئة 
ر الـــــــــمـــــــــقـــــــــر 

 2019 لعام
الـــــــفـــــــعـــــــلـــــــي 

 2019 لعام
الـــــــــمـــــــــقـــــــــرر 

 2020 لعام
ــرر  ــقـــــــــ ــمـــــــــ الـــــــــ

 2021 لعام
مناســـبة جانبية على هاما الدورة الموضـــوعية ذات الصـــلة للمجل  االقتصـــادي واالجتماعيس واالحتفال باليوم الدولي     برامج التوعية والمناسبببات الخاصببة والمواد اإلعالمية        

ــطينيس وبيانات  ــعب الفلســ ــادية للشــ ــطينيس ولوحة حائطية عن أثر النزات واالحتلل على التنمية االجتماعية واالقتصــ ــعب الفلســ ــامن مع الشــ ــبكة األمم  للتضــ ــبكي لشــ للموقع الشــ
واألثر االجتماعي واالقتصـادي للحتلل    لمتحدة لإلدارة العامة تتعلق بالنماذج التدريبية لإلسـكوا بشـأن الحوكمةس وثلثة كتيبات ومنشـورات عن أثر النزات في المنطقة العربية، ا 

 ل. 2020اإلسرائيلي، وانعكاسات االحتلل اإلسرائيلي على النتائج اإلنمائية االمقررة لعام  

 2021االحتياجات المقترحة من الموارد المتصلة بالو ائف والموارد غير المتصلة بالو ائف لعام  -   باء  
 لمحة عامة  

إلى سـتة برامج   2020ة في عام ، يعك  الهيكل البرنامجي لإلسـكوا التغيير المقترح من سـبعة برامج فرعي 4-22تمشـيا مع الفقرة  22-74 
مقترحات بإعادة توزيع الموارد المتصــلة   2021. وبناء على ذلك، تشــمل الميزانية البرنامجية المقترحة لعام 2021فرعية في عام 

عادة ندب وظيفة واحدة، على النحو المب  ين  بالوظائف والموارد غير المتصـلة بالوظائف، على أسـا  عدم التأثير على التكلفة، وا 
 . وتشمل التغيرات المقترحة ما يليق2021إلى الهيكل الجديد لعام  2020، من الهيكل الحالي لعام 15-22في الجدول 

ــتدامة 1البرنامج الفرعي   األ   ق إعادة تســـــــــمية البرنامج الفرعي من اإلدارة المتكاملة للموارد الطبيعية من أجل التنمية المســـــــ
 الطبيعيةس إلى تغير المناخ واستدامة الموارد

نشـــــــــــــــاء 6، التنميــة االجتمــاعيــة، والبرنــامج الفرعي 2ق وقف البرنــامج الفرعي 2البرنبامج الفرعي  ابل   ، النهوض بــالمرأة، وا 
 سالشاملة، العدل بين الجنسين، والسكان، والتنمية 2محلهما برنامج فرعي جديد 

 إلى االزدهار االقتصادي المشتركس والتكامل االقتصاديان ية ق إعادة تسمية البرنامج الفرعي من التنم 3البرنامج الفرعي   اجل  

، 5، التكنولوجيــا من أجــل التنميــة والتكــامــل اإلقليمي، والبرنــامج الفرعي 4ق وقف البرنــامج الفرعي 4البرنبامج الفرعي  ادل  
نشـــــــــاء محلهما برنامج فرعي جديد  ، 4فرعي ، البرنامج ال4اإلحصـــــــــاءات لوضـــــــــع ســـــــــياســـــــــات مرتكزة على األدلة، وا 

 اإلحصاءات، ومجتمع المعلومات، والتكنولوجياس

 وأهداف التنمية المستدامةس 2030، تنسيق خطة عام 5ق إنشاء برنامج فرعي جديد 5البرنامج الفرعي  اهل  

، 6البرنامج الفرعي ، التنمية وتخفيف آثار النزاعات ليصــــبح 7ق إعادة تســــمية وتنظيم البرنامج الفرعي  6البرنامج الفرعي   اول  
 الحوكمة ومنع نشوب النزاعات.

وعلوة على ذلك، وكجزء من إعادة الهيكلة المقترحة للجنة، ســــــيعاد تســــــمية شــــــعبة الخدمات اإلدارية في إطار الدعم البرنامجي  22-75 
ــتنقل وحدتان من الوحدات التنظيمية التابعة لها،  ــعبة إدارة الموارد وتطوير الخدمات، وســــ ــبح شــــ ــم تخطيط البرامج لتصــــ وهما قســــ

والتعاون الفني وقسـم االسـتراتيجية والتقييم والشـراكة، بمهامهما والموارد المتصـلة بالوظائف والموارد غير المتصـلة بالوظائف، إلى 
ــاءلة والنتائج وا ــتراتيجية والتخطيط والمســ ــم االســ ــفهما وحدتين تنظيميتين جديدتين، هما قســ لمعارف التوجيه التنفيذي واإلدارة بوصــ

وقســـم الشـــراكات وتعبئة الموارد. والهدف من عمليات النقل تلك هو دعم عمل اإلســـكوا في المجالين التاليينق األ تعزيز الدينامية 
واالبتكار في نموذج عمل اإلسـكوا واسـتراتيجيتها المتوسـطة األجلس والعمل كمركز تنسـيق إلطار النتائج السـنوية والتطبيقات ذات 

ــلة في نظام  ــاءلة على تحقيق الصـ ــام لعمليات التعلم في إطار المنظمة، وتركيز المسـ ــاسـ ــبح أسـ أوموجاس وتحويل مهمة التقييم لتصـ
ــتراتيجية  ــم االســـــــ ــيتولى قســـــــ دارة التغيير، وهي مهام ســـــــ ــغيلي من خلل عمليات الحد من المخاطر وا  النتائج وكفالة التفوق التشـــــــ

ــؤولية ــاءلة والنتائج والمعارف المسـ ــاعدة  والتخطيط والمسـ عنهاس ابل تعزيز العلقات مع وكاالت التمويل والجهات المانحة، ومسـ
 

= الرتبة المحليةس م ف و = موظف فني وطنيس خ م = الخدمة الميدانيةس  متســـتخدم في الجداول واألشـــكال المختصـــرات التاليةق ر  قملحظة
 م ت = الميزانية العاديةس و أ تق وكيل أمين عامس م خ م = الموارد الخارجة عن الميزانية.
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القادة في بناء وتعزيز استراتيجيات الشراكة المؤسسية اعلى الصعيدين اإلقليمي والعالميل وفي وضع اتفاقات ملزمة قانونا بشأن 
ــر  ــم الشـ ــيتولى قسـ ــأنها، وهي مهام سـ ــراكات ومع الجهات المانحة والتفاوض بشـ ــتظل الشـ ــؤولية عنها. وسـ اكات وتعبئة الموارد المسـ

مهـام الوظـائف التي ســــــــــــــتنقـل من الـدعم البرنـامجي إلى التوجيـه التنفيـذي واإلدارة دون تغيير، ومن المتوقع أن يســــــــــــــتمر الـدعم 
 البرنامجي في تنفيذ والياته بالكامل ودون تعطيل.

، بما في ذلك تفاصــــــيل التغيرات 2021في إطار الميزانية العادية لعام الموارد المقترحة  16-22إلى   14-22وترد في الجداول  22-76 
 في الموارد، حسب االقتضاء.

  
 14-22الجدول 

 الموارد المالية

 ابآالف دوالرات الواليات المتحدةل

 
ــات  ــقـــــــ ــفـــــــ نـــــــ

 2019 عام
ــادات  ــمـــــ ــتـ اعـ

 2020عام 

ــام    التغيرات  ــديـــــرات عـــــ تـــــقـــــ
اقبل إعادة    2021

 تقدير التكاليفل

إعـــــــــــــــــــــــادة 
تــــــــقــــــــديــــــــر  
 التكاليف

ــام  ــرات عـــــ ــديــــ ــقـــــ تــــ
ابعـد إعـادة   2021

 تقدير التكاليفل
ــديلت  التعـــــ

 الفنية
الواليات الجديدة/ 

 الموسعة
الـتـغـيـرات 
 المجموت األخرى

النســـــــبة 
 المئوية

 473,9 31 920,3 553,6 30 – (0,1) (62,4) – 62,3 553,7 30 024,6 30 الموارد المتصلة بالوظائف           

 731,2 24,5 706,7 – – – – – 706,7 593,7 تكاليف الموظفين األخرى

 16,8 0,6 16,2 – – – – – 16,2 – الضيافة

 679,9 22,7 657,2 – – – – – 657,2 533,5 الخبراء االستشاريون

 058,3 1 35,4 022,9 1 – – – – – 022,9 1 28,3 الخبراء

 – – – – – – – – – 5,3 سفر الممثلين

 440,8 8,0 432,8 – – – – – 432,8 451,9 سفر الموظفين

 096,2 1 36,5 059,7 1 – – – – – 059,7 1 221,5 2 الخدمات التعاقدية

 596,3 1 53,4 542,9 1 – – – – – 542,9 1 638,0 1 مصروفات التشغيل العامة

 287,7 9,5 278,2 – – – – – 278,2 78,0 اللوازم والمواد

 256,3 8,6 247,7 – – – – – 247,7 744,8 والمعداتاألثاث 

 – – – – – – – – – 0,8 تحسين أماكن العمل

 – – – – – – – – – 675,6 الزماالت والمنح والمساهمات

 637,4 37 119,5 1 517,9 36 – (0,1) (62,4) – 62,3 518,0 36 995,9 36 المجموع 

  
 15-22الجدول 

 األالو ائفالتغيرات في 

 الرتبة العدد 
 ر م 129م ف و،  4خ م،  1، 2/1-ف 18، 3-ف 32، 4-ف 35، 5-ف 25، 1-مد 8، 2-مد 2و أ ت،  1 255 2020المعتمد لعام    

للعمل كموظف الموَقف، اإلحصـاءات لوضـع سـياسـات مرتكزة على األدلة،   5، خبير إحصـائي في البرنامج الفرعي  3-ف  1 – الوظائف المعاد ندبها 
 ، االزدهار االقتصادي المشترك3للشؤون االقتصادية في البرنامج الفرعي 

 ر م 32م و،  1، 2/1-ف 9، 3-ف 12، 4-ف 14، 5-ف 13، 1-مد 4 – اداخل القسمل الوظائف المنقولة  
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 الرتبة العدد 
 ر م 129م و،  4م، خ  1، 2/1-ف 18، 3-ف 32، 4-ف 35، 5-ف 25، 1-مد 8، 2-مد 2و أ ت،  1 255 2021المقترح لعام    

 
 ترد في المرفق الثالث تفاصيل عن مبررات التغيرات في الوظائف. األ 

  
 16-22الجدول 

 الموارد المتصلة بالو ائف

 الفئة
الــــــمــــــعــــــتــــــمـــــــد 

 2020 لعام
الــــــــــــمــــــــــــقــــــــــــتــــــــــــرح   التغيرات 

 المجموت التغيرات األخرى الواليات الجديدة/الموسعة التعديلت الفنية 2021 لعام
       الفئة الفنية والفئات العليا       

 1 – – – – 1 و أ ت 

 2 – – – – 2 2-مد 

 8 – – – – 8 1-مد 

 25 – – – – 25 5-ف 

 35 – – – – 35 4-ف 

 32 – – – – 32 3-ف 

 18 – – – – 18 2/1-ف 

 121 – – – – 121 المجموع الفرعي 

       األخرى الفئات

 1 – – – – 1 الخدمة الميدانية 

 4 – – – – 4 موظف فني وطني 

 129 – – – – 129 الرتبة المحلية 

 134 – – – – 134 المجموع الفرعي 

 255 – – – – 255 المجموع 

 
 من الرتبة المحليةل. 1، و 3-ف 2، و 4-ف 1وظائف مؤقتة ا 4تشمل  األ 

  
 أوال.-22والشكل  19-22إلى  17-22ويرد توزيع الموارد في الجداول  22-77 

 مــــــا قــــــدرد   2021ل، تبلغ الموارد اإلجمــــــاليــــــة المقترحــــــة لعــــــام 1ا  18- 22ل و 1ا  17- 22وعلى النحو المبين في الجــــــدولين  22-78 
دوالر مـقارـنة ـباالعتمـاد المخصـــــــــــــح   100دوالر قـبل إعـادة تـقدير التكـاليف، ممـا يعك  نقصــــــــــــــاـنا صــــــــــــــافـيا ـقدرد    36 517 900
في الموارد التعديلت الفنية المتصــــلة بالمخصــــح الســــنوي لوظيفة واحدة لموظف فني وطني، أعيد   وتعك  التغيرات  . 2020 لعام 

  74-22وتغيرات أخرى متصـــــــــــــلة بعملية اإلصـــــــــــــلح الداخلي للجنة، على النحو المفصـــــــــــــل في الفقرات   ، 2020 ندبها في عام 
 الواليات تنفيذا تاما يتسم بالكفاءة والفعالية.. ويغطي مستوى الموارد المقترحة تكاليف تنفيذ 80-22 و 79-22 و 75-22و 
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 17-22الجدول 
 تطور الموارد المالية حسب العنصر والبرنامج الفرعي

 ابآالف دوالرات الواليات المتحدةل
 الميزانية البرنامجية ل1ا 

 
نفـقات عـام 

2019 
ــمـــــــادات  ــتـ   اعـ

 2020عام 

  التغيرات 
ــام   ــديـــــرات عـــــ تـــــقـــــ

اقبل إعادة    2021
 التكاليفلتقدير 

ــادة   إعــــــــــــــــــ
ــديـــــــر  ــقـــــ تـــــ
 التكاليف

ـتقـــــــدـيرات عـــــــام  
ــد  2021 ــعـــــ ابـــــ

إعـــــــادة تــقـــــــديــر  
 التكاليفل 

  التـعديلت 
 الفنية

الواليــات الجــديــدة/  
 الموسعة 

ــرات  ــيـ ــغـ ــتـ الـ
 المجموت األخرى

ــبة  النســــــــ
 المئوية

 90,2 2,9 87,3 – – – – – 87,3 77,4 أجهزة تقرير السياسات -ألف            

 988,2 4 139,4 848,8 4 76,9 108,0 2 045,7 2 – 62,3 740,8 2 363,5 2 التوجيه التنفيذي واإلدارة - باء

           برنامج العمل - جيم

      االبرامج الفرعية الموقفةل 2020الهيكل البرنامجي لعام   

 – – – (100,0) (686,8 3) (686,8 3) – – 686,8 3 591,2 3 إدارة الموارد البشرية - 2 

 – – – (100,0) (578,4 1) (578,4 1) – – 578,4 1 521,9 1 خدمات الدعم – 4 

اإلحصــــــــــــــــــــاءات ـلوضــــــــــــــع  -5 
 – – – (100,0) (528,3 2) (528,3 2) – – 528,3 2 526,1 2 سياسات مرتكزة على األدلة 

 – – – (100,0) (655,1 1) (655,1 1) – – 655,1 1 652,2 1 النهوض بالمرأة - 6 

          2021الهيكل البرنامجي لعام   

تغير المنــــاخ واســــــــــــــتــــدامــــة  - 1 
ــابقــا  الموارد الطبيعيــة اســـــــــــــ

، اإلدارة 1البرنــامج الفرعي 
المتكــاملــة للموارد الطبيعيــة 
 592,5 3 95,8 496,7 3 (6,9) (258,9) (258,9) – – 755,6 3 656,5 3 من أجل التنمية المستدامةل 

ــدل بـيـن الـجـنســـــــــــــــيـن،   - 2  الـعـــــ
 485,9 4 110,7 375,2 4 – 375,2 4 375,2 4 – – – – والسكان، والتنمية الشاملة

االزدهار االقتصـادي المشـترك   - 3 
،  3اســـــــــــــابقــا البرنــامج الفرعي 

 722,8 3 102,2 620,6 3 (17,9) (788,0) (788,0) – – 408,6 4 315,1 4 ل والتكامل االقتصاديان التنمية 

اإلحصــــــــــــــــــــاءات، ومجتمع  - 4 
 983,0 3 106,8 876,2 3 – 876,2 3 876,2 3 – – – – المعلومات، والتكنولوجيا

 2030تنســـــــــــــيق خطة عام  - 5 
 817,5 1 44,5 773,0 1 – 773,0 1 773,0 1 – – – – وأهداف التنمية المستدامة

ــة ومــنع نشــــــــــــــوب  - 6  اـلحـوكـمـــــ
ــابقا البرنامج  النزاعات اســــــــــ

التنميـة وتخفيف ، 7الفرعي 
 672,7 2 65,1 607,6 2 19,0 415,8 415,8 – – 191,8 2 837,1 1 آثار النزاعاتل

 274,4 20 525,1 749,3 19 (0,3) (55,3) (55,3) – – 804,6 19 100,2 19 المجموع الفرعي، جيم  

 284,6 12 452,1 832,5 11 (14,8) (052,8 2) (052,8 2) – – 885,3 13 454,8 15 الدعم البرنامجي -دال 

 637,4 37 119,5 1 517,9 36 – (0,1) (62,4) – 62,3 518,0 36 995,9 36 1المجموع الفرعي،   
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 الميزانيةالموارد الخارجة عن  ل2ا 

 
نفقات عام 

2019 
ــادات  ــمـــــ ــتـ اعـ

  2020عام 

ــام  ــديــــرات عـــــ ــقـــــ تــ
ابــــــــــعــــــــــد  2021

ــر  ــديـــ ــقـــــ ــادة تـــ إعـــــ
 التكاليفل

 –  – – السياساتأجهزة تقرير  -ألف      

 100,0  100,0 4,0 التوجيه التنفيذي واإلدارة - باء

     برنامج العمل - جيم

  االبرامج الفرعية الموقفةل 2020الهيكل البرنامجي لعام   

 –  – – إدارة الموارد البشرية - 2 

 –  293,3 – خدمات الدعم – 4 

اإلحصـاءات لوضـع سـياسـات   -5 
 –  152,7 226,4 األدلة مرتكزة على 

 –  225,8 305,5 النهوض بالمرأة - 6 

    2021الهيكل البرنامجي لعام   

تغير المناخ واستدامة الموارد  - 1 
الطبيعيــة اســـــــــــــــابقــا البرنــامج 

، اإلدارة المتكــاملــة 1الفرعي 
ــل  للموارد الطبيعيــــــة من أجـــ

 182,9 1  797,2 3 000,7 2 التنمية المستدامةل

ــدل بــيــن الــجــنســـــــــــــــيــن،  - 2  الــعـــــ
 148,5  – – والسكان، والتنمية الشاملة

ــتصـــــــــــــــــــــادي   - 3  ــار االقـــــ االزدهـــــ
المشـــــــــــترك اســـــــــــابقا البرنامج  

والتكـــامـــل ، التنميـــة 3الفرعي 
 576,0 2  651,3 2 883,1 لاالقتصاديان

اإلحصـــــــــــــــــــــاءات، ومــجــتــمــع  - 4 
 458,9  – – المعلومات، والتكنولوجيا

 2030تنســــــــــــــيق خطــة عــام  - 5 
 –  – – وأهداف التنمية المستدامة

ــة ومــنــع نشـــــــــــــــوب  - 6  الــحــوكــمـــــ
النزاعـات اســـــــــــــــابقـا البرنـامج 

، التنميــــة وتخفيف 7الفرعي 
 962,9 3  332,6 1 594,1 آثار النزاعاتل

 329,2 8  452,9 8 009,8 4 المجموع الفرعي، جيم  

 180,0 1  180,0 1 760,9 الدعم البرنامجي -دال 

 609,2 9  732,9 9 774,7 4 2الفرعي، المجموع   

 246,6 47  250,9 46 770,6 41 المجموع  
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 18-22الجدول 
 تطور الموارد المتصلة بالو ائف حسب العنصر والبرنامج الفرعي

 الميزانية البرنامجية ل1ا 
الــــــمــــــعــــــتــــــمـــــــد  

 2020 لعام
الــــــــــــمــــــــــــقــــــــــــتــــــــــــرح   التغيرات 

 المجموت التغيرات األخرى الواليات الجديدة/الموسعة التعديلت الفنية  2021 لعام
 – – – – – – أجهزة تقرير السياسات - ألف       
 33 14 14 – – 19 التوجيه التنفيذي واإلدارة - باء

       برنامج العمل - جيم

     االبرامج الفرعية المتوقفةل 2020الهيكل البرنامجي لعام   

 – (24) (24) – – 24 االجتماعيةالتنمية  - 2 

ــامـــــل  - 4  التكنولوجيـــــا من أجـــــل التنميـــــة والتكـــ
 – (10) (10) – – 10 اإلقليمي

ــات مرتكزة  - 5  ــياســــــ ــع ســــــ ــاءات لوضــــــ اإلحصــــــ
 – (18) (18) – – 18 األدلة على

 – (11) (11) – – 11 النهوض بالمرأة - 6 

       2021الهيكل البرنامجي لعام   

المنــاخ واســــــــــــــتــدامــة الموارد الطبيعيـــة  تغير  - 1 
، اإلدارة المتكاملة  1اســابقا البرنامج الفرعي 

 23 (1) (1) – – 24 للموارد الطبيعية من أجل التنمية المستدامةل

ــكان، والتنمية  - 2  ــين، والســــــــ العدل بين الجنســــــــ
 29 29 29 – – – الشاملة

ــابقا  - 3  ــترك اســـــــ ــادي المشـــــــ االزدهار االقتصـــــــ
ــامــــــل ، التنميــــــة 3البرنــــــامج الفرعي  والتكــــ

 27 (4) (4) – – 31 لاالقتصاديان

اإلحصـــــــــــــــــــــاءات، ومـجـتـمـع الـمـعـلـومـــــــات،  - 4 
 28 28 28 – – – والتكنولوجيا

ــيق خطة عام  - 5  وأهداف التنمية   2030تنســــــــــ
 10 10 10 – – – المستدامة

النزاعات اســــــــــــابقا الحوكمة ومنع نشــــــــــــوب  - 6 
، التنميـــة وتخفيف آثـــار 7البرنـــامج الفرعي 

 17 2 2 – – 15 النزاعاتل

 134 1 1 – – 133 المجموع الفرعي، جيم  

 88 (15) (15) – – 103 الدعم البرنامجي - دال

 255 – – – – 255 1المجموع الفرعي،   
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 الموارد الخارجة عن الميزانية ل2ا 

 
ــمـــــــد  الــــــمــــــعــــــتـــ

  2020 لعام
ــديـــــــــــــــــرات  ــقـــــــــــــــ تـــــــــــــــ

 2021 عام
 –  – أجهزة تقرير السياسات - ألف    

 –  – التوجيه التنفيذي واإلدارة - باء

    برنامج العمل - جيم

  االبرامج الفرعية المتوقفةل 2020الهيكل البرنامجي لعام   

 –  – التنمية االجتماعية - 2 

ــة  - 4  ــل التنميـــ ــا من أجـــ ــامـــــل التكنولوجيـــ والتكـــ
 –  – اإلقليمي

ــات مرتكزة  - 5  ــياســــــ ــع ســــــ ــاءات لوضــــــ اإلحصــــــ
 –  – األدلة على

 –  – النهوض بالمرأة - 6 

    2021الهيكل البرنامجي لعام   
تغير المناخ واستدامة الموارد الطبيعية اسابقا  - 1 

، اإلدارة المتكـاملـة للموارد  1البرنـامج الفرعي 
 6  6 التنمية المستدامةل الطبيعية من أجل  

 –  – العدل بين الجنسين، والسكان، والتنمية الشاملة  - 2 

االزدهار االقتصـــــــــادي المشـــــــــترك اســـــــــابقا  - 3 
ــامج الفرعي  ــة 3البرنــــ ــامــــــل ، التنميــــ والتكــــ

 5  5 لاالقتصاديان

اإلحصـــــــــــــــــــــاءات، ومـجـتـمـع الـمـعـلـومـــــــات،  - 4 
 –  – والتكنولوجيا

وأهداف التنمية   2030تنســـــــــــــيق خطة عام  - 5 
 –  – المستدامة

ــابقا  - 6  الحوكمة ومنع نشــــــــــــوب النزاعات اســــــــــ
، التنميـــة وتخفيف آثـــار 7البرنـــامج الفرعي 

 4  4 النزاعاتل

 15  15 المجموع الفرعي، جيم 

 13  13 الدعم البرنامجي - دال

 28  28 2المجموع الفرعي،  

 283  283 المجموع 
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 19-22الجدول 
 الموارد المالية والموارد المتصلة بالو ائف حسب الفئةتطور 

 ابآالف دوالرات الواليات المتحدة/عدد الوظائفل

 
ــقـــــــــــات   ــفـــــــــ نـــــــــ

 2019 عام
ــادات  اعــتــمـــــ

 2020عام 

  التغيرات 
 قبـلا  2021تقـديرات عـام 

 إعادة تقدير التكاليفل
ــديلت  التعـ

 الفنية
الواليات الجديدة/ 

 الموسعة
ــيــــــرات  ــغــــ ــتــــ الــــ

 النسبة المئوية المجموت األخرى
       الموارد المالية حسب فئة اإلنفاق الرئيسية         

 553,6 30 – (0,1) (62,4) – 62,3 553,7 30 30 024,6 الموارد المتصلة بالوظائف

 964,3 5 – – – – – 964,3 5 971,3 6 الموارد غير المتصلة بالوظائف

 517,9 36 – (0,1) (62,4) – 62,3 518,0 36 995,9 36 المجموع 

         الموارد المتصلة بالو ائف حسب الفئة

 121 – – – – – 121  الفئة الفنية والفئات العليا

 134 – – – – – 134  فئة الخدمات العامة والفئات المتصلة بها

 255 – – – – – 255  المجموع 

  
 أوال-22الشكل 

 )قبل  عادة تقدير التكاليف( 2021توزيع الموارد المقترحة لعام 

 المتحدةلاعدد الوظائف/بآالف دوالرات الواليات 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1

4

129

18

32

35

25

8

2

1

خ م

م ف و

ر م

2-ف

3-ف

4-ف

5-ف

1-مد

2-مد

و أ ت

247.7 

278.2 

1 542.9 

1 059.7 

432.8 

657.2 

1 022.9 

16.2 

706.7 

 توزيع الو ائف

255 

 توزيع الموارد المالية

517.9 36 

 توزيع الموارد المالية غير المتصلة بالو ائف

964.3 5  

الموارد غير 
 المتصلة بالوظائف

964.3 5 

الموارد المتصلة 
 بالوظائف

553.6 30 
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 تحليل الفروق حسب العنصر والبرنامج الفرعي   
 التغيرات اإلجمالية في الموارد   
 التعديالت الفنية  

دوالر للوظائف في إطار التوجيه  62  300ل، تعك  التغيرات في الموارد زيادة قدرها  1ا  17-22على النحو المبين في الجدول   22-79 
عمل بقرار الجمعية  2020التنفيذي واإلدارة، تتصـل بالمخصـح السـنوي لوظيفة واحدة لموظف فني وطني، أعيد ندبها في عام 

 .74/262العامة 
 

 التغيرات األخرى  

دوالر،  62  400ل، تعك  التغيرات في الموارد نقصــانا صــافيا قدرد  1ا 18-22ل و  1ا  17-22على النحو المبين في الجدولين  22-80 
والواردة   2019ول/ديسمبر كانون األ  21ل المؤرخ 6-ادإ  335يتصل بعملية اإلصلح الداخلي للجنة، المعتمدة في قرار اإلسكوا  

شباط/فبراير  7المؤرخة    “الرؤية االستراتيجية الجديدة للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا”في مذكرة األمين العام المعنونة 
 ، في إطار العناصر والبرامج الفرعية التاليةق75-22و  74-22ل، على النحو المفصل في الفقرتين E/2020/12ا 2020

ــافيــة البــالغــة التوجيبه التنفيبفي واإلدارة األ   دوالر إعــادة التوزيع الــداخلي للموارد من  2 045 700ق تعك  الزيــادة الصـــــــــــــ
ــامجين الفرعيين الموقفين  ــل اإلقليميل و  4البرنـ ــامـ ــة والتكـ ــل التنميـ ــا من أجـ ــدعم االنهوض  6االتكنولوجيـ ــالمرأةل والـ بـ

اتغير المـناخ واســـــــــــــــتدامـة الموارد  1البرـنامجي. وتقـاـبل ذـلك جزئـيا إعـادة التوزيع الخـارجي للموارد إلى البرـنامج الفرعي 
 وأهداف التنمية المستدامةل على النحو التاليق 2030اتنسيق خطة عام  5الطبيعيةل والبرنامج الفرعي الجديد 

ــ  ‘1’    دوالرل، على النحو المفصـــــل في المرفق الثالث، بما في ذلك  1  953 500فة اوظي   15النقل الداخلي لـــــــــــــــــ
ــأـنه أن ـيدعم عمـل الوحـدتين التنظيميتين الجـدـيدتين، وهمـا   14 وظيفـة من اـلدعم البرـنامجي، وهو مـا من شــــــــــــ

لمفصل قسم االستراتيجية والتخطيط والمساءلة والنتائج والمعارف وقسم الشراكات وتعبئة الموارد، على النحو ا
الموقف االتكنولوجيــا من أجــل  4من البرنــامج الفرعي  1-س ووظيفــة واحــدة من الرتبــة مــد75-22في الفقرة 

التنميـة والتكـامـل اإلقليميل، وهو مـا من شـــــــــــــــأنـه أن يـدعم عمـل اللجنـة في مجـال التكنولوجيـا واالبتكـار من 
عمل، وبصـــــــــــرف النظر عن مجال منظور اجتماعي. فالمعلومات والتكنولوجيا تنتشـــــــــــر في جميع مجاالت ال

التركيز، ســــواء كان التنمية االقتصــــادية أو اإلدماج االجتماعي أو المؤتمرات واالجتماعات، فإنها تؤدي دورا 
أســــاســــيا ال في تيســــير تدفق االتصــــاالت والتنســــيق فحســــب، بل أيضــــا في توليد البيانات والمدخلت وتعزيز 

ــيات والحلول التي يمكن ــع التوصــ ــاء. ومع نمو الذكاء  التحليل ووضــ أن تعود بفائدة أكبر على الدول األعضــ
االصـطناعي، والبيانات الضـخمة، والتشـغيل اآللي، والعلوم الحسـابية التطبيقية، وسـرعة تغلغلها في المسـاعي 
اإلنســــــانية بجميع أشــــــكالها، من المهم بصــــــورة حاســــــمة أن تقوم اإلســــــكوا باســــــتمرار بتقييم احتياجات الدول 

ها ورفع مســــتوى عروضــــها بطريقة تحقق االســــتفادة الكاملة من أحدث التطورات في مجال علم األعضــــاء في 
المعلومات والتكنولوجيا. ولهذا الغرض، تحتاج اإلســــــــــــــكوا إلى مدير ومنســــــــــــــق رفيع المســــــــــــــتوى يمكنه تقديم  

ــيق  ــأن التكنولوجيا واالبتكار من منظور اجتماعي، وتنســــ ــمة إلى اإلدارة العليا بشــــ ــتعراض توجيهات حاســــ اســــ
 وتنفيذ أحدث الحلول التكنولوجية في جميع البرامج الفرعية لإلسكواس

https://undocs.org/ar/A/RES/74/262
https://undocs.org/ar/A/RES/74/262
https://undocs.org/ar/E/2020/12
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دوالرل،  21 600إعادة التوزيع الداخلي للموارد غير المتصـلة بالوظائف، بما في ذلك الخبراء االسـتشـاريون ا ‘2’   
ــفر الموظفين ا ــغ 7 700دوالرل، والخدمات التعاقدية ا 20 300وســــــــ ــروفات التشــــــــ يل العامة دوالرل، ومصــــــــ

 دوالرلس 111 600دوالرل، واللوازم والمواد ا 3 200ا

اتغير المنــاخ واســــــــــــــتــدامــة الموارد  1النقــل الخــارجي لوظيفــة واحــدة من الرتبــة المحليــة إلى البرنــامج الفرعي  ‘3’   
د الطبيعـيةل، وهو مـا من شــــــــــــــأـنه أن ـيدعم عمـل البرـنامج الفرعي في المجـاالت المـذكورة في البـند اول من هـذ

عـادة توزيع الموارد غير المتصـــــــــــــــلة ـبالوظـائف تحـت بـند الخبراء ا 69 700الفقرة ا دوالرل  2 500دوالرلس وا 
 وأهداف التنمية المستدامةلس 2030اتنسيق خطة عام  5إلى البرنامج الفرعي الجديد 

 
 االبرامج الفرعية الموقفةل 2020الهيكل البرنامجي لعام   
دوالر إعادة التوزيع الخارجي للموارد  3 686 800ق يعك  النقصـــــــــــــان البالغ تنمية االجتماعية، ال2البرنامج الفرعي   ابل  

 2030اتنســيق خطة عام  5االعدل بين الجنســين، والســكان، والتنمية الشــاملةل و  2إلى البرنامجين الفرعيين الجديدين 
 وأهداف التنمية المستدامةل على النحو التاليق

 دوالرل، على النحو المفصل في المرفق الثالثس 3 137 600وظيفة ا 24نقل  ‘1’   

ــلة بالوظائف، بما في ذلك تكاليف الموظفين األخرى ا ‘2’    دوالرل، والخبراء   400إعادة توزيع الموارد غير المتصـ
دوالرل،  55 500دوالرل، وســـــــــــــفر الموظفين ا  276 900دوالرل، والخبراء ا  134 700االســـــــــــــتشـــــــــــــاريون ا

 دوالرلس 81 700قدية اوالخدمات التعا

دوالر إعادة  1  578 400ق يعك  النقصـان البالغ ، التكنولوجيا من أجل التنمية والتكامل اإلقليمي4البرنامج الفرعي   اجل  
ااإلحصــــاءات، ومجتمع المعلومات،  4التوزيع الخارجي للموارد إلى التوجيه التنفيذي واإلدارة، والبرامج الفرعية الجديدة 

االحوكمة ومنع نشـوب النزاعاتل على  6وأهداف التنمية المسـتدامةل، و   2030اتنسـيق خطة عام  5يال، و والتكنولوج
 النحو التاليق

دوالرل، على النحو المفصــل في المرفق الثالث، بما في ذلك وظيفة واحدة  1 264 400نقل عشــر وظائف ا ‘1’   
مل العنصـــــــــــــر في المجاالت المذكورة في البند األ من إلى التوجيه التنفيذي واإلدارة لدعم ع 1-من الرتبة مد
 هذد الفقرةس

دوالرل،  1 300إعــادة توزيع الموارد غير المتصــــــــــــــلــة بــالوظــائف، بمــا في ذلــك تكــاليف الموظفين األخرى ا ‘2’   
دوالرل،  39 400دوالرل، وســـفر الموظفين ا  164 100دوالرل، والخبراء ا 77  400والخبراء االســـتشـــاريون ا

 دوالرلس 31 800ات التعاقدية اوالخدم

دوالر  2  528 300ق يعك  النقصـــــان البالغ ، اإلحصببباءات لوضبببع سبببياسبببات مرتكزة علح األدلة5البرنامج الفرعي   ادل  
ااإلحصــــاءات، ومجتمع   4ااالزدهار االقتصــــادي المشــــتركل، و   3إعادة التوزيع الخارجي للموارد إلى البرامج الفرعية 

 وأهداف التنمية المستدامةل على النحو التاليق 2030اتنسيق خطة عام  5جيال، و المعلومات، والتكنولو 

 دوالرل، على النحو المفصل في المرفق الثالثس 2 381 800وظيفة ا 17نقل  ‘1’   

دوالرل،  1 600إعــادة توزيع الموارد غير المتصــــــــــــــلــة بــالوظــائف، بمــا في ذلــك تكــاليف الموظفين األخرى ا ‘2’   
ــتشـــــاريون ا دوالرل،  32 900دوالرل، وســـــفر الموظفين ا 77 100دوالرل، والخبراء ا 16 700والخبراء االســـ

 دوالرلس 18 200والخدمات التعاقدية ا
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، لخبير إحصــائي للعمل كموظف للشــؤون االقتصــادية، 3-إعادة الندب المقترحة لوظيفة واحدة من الرتبة ف ‘3’   
ــادي المشـــــتركل، على النحو المفصـــــل في البند احل من هذد الفقرة ااالزدها 3في البرنامج الفرعي  ر االقتصـــ
 وفي المرفق الثالثس

ــان البالغ ، النهوض بالمرأة6البرنامج الفرعي   اهل   دوالر إعادة التوزيع الخارجي للموارد إلى  1 655 100ق يعك  النقصــــــ
االعدل بين   2تصـادي المشـتركل، والبرامج الفرعية الجديدة  ااالزدهار االق 3التوجيه التنفيذي واإلدارة، والبرنامج الفرعي 
 2030اخطة عام  5ااإلحصـاءات، ومجتمع المعلومات، والتكنولوجيال، و  4الجنسـين، والسـكان، والتنمية الشـاملةل، و 

 وتنسيق أهداف التنمية المستدامةل على النحو التاليق

 المفصل في المرفق الثالثس دوالرل، على النحو 1 491 100وظيفة ا 11نقل  ‘1’   

دوالرل،  1 000إعــادة توزيع الموارد غير المتصــــــــــــــلــة بــالوظــائف، بمــا في ذلــك تكــاليف الموظفين األخرى ا ‘2’   
ــاريون ا ــتشـــ ــفر الموظفين ا 95  200دوالرل، والخبراء ا 40 600والخبراء االســـ دوالرل،   11 800دوالرل، وســـ

 دوالرلس 15 400والخدمات التعاقدية ا
 

 2021هيكل البرنامجي لعام ال  
، اإلدارة المتكـامـلة للموارد 1اســــــــــــــابـقا البرنامج الفرعي ، تغير المنباخ واسبببببببببتبدامة الموارد الطبيعيبة 1البرنامج الفرعي   اول  

دوالر النقل الخارجي لوظيفتين، على   258 900يعك  النقصان الصافي البالغ  الطبيعية من أجل التنمية المستدامةلق
ــاءات، ومجتمع المعلومات، والتكنولوجيا 4النحو المفصـــــــــــل في المرفق الثالث، إلى البرنامج الفرعي الجديد  ، اإلحصـــــــــ

النحو المفصل في المرفق  دوالرلس ويقابل ذلك جزئيا النقل الداخلي لوظيفة واحدة من الرتبة المحلية، على  328 600ا
الثالث، من التوجيه التنفيذي واإلدارة لدعم عمل البرنامج الفرعي في عدد من الميادين اإلنمائية الحاســـمة األهمية على 
الصــــعيدين اإلقليمي والعالمي، مثل الطاقة والمياد والبيئة واألمن الغذائي، التي ما فتئت تشــــهد زيادة في مســــتوى عبء 

 دوالرلس 69 700داري اعمل الدعم اإل

دوالر  4  375 200ق تعك  الزيادة البالغة ، العدل بين الجنسبببببين، والسبببببكان، والتنمية الشببببباملة2البرنامج الفرعي   ازل  
 2ااالزدهار االقتصادي المشتركل والبرنامجين الفرعيين الموَقفين  3إعادة التوزيع الداخلي للموارد من البرنامج الفرعي  

 االنهوض بالمرأةل على النحو التاليق 6ماعيةل و االتنمية االجت 

 دوالرل، على النحو المفصل في المرفق الثالثس 3 915 900وظيفة ا 29نقل  ‘1’   

دوالرل،  1 400إعــادة توزيع الموارد غير المتصــــــــــــــلــة بــالوظــائف، بمــا في ذلــك تكــاليف الموظفين األخرى ا ‘2’   
دوالرل،  47  800دوالرل، وسفر الموظفين ا 234 800والخبراء ادوالرل،   133 000والخبراء االستشاريون ا
 دوالرلس 42 300والخدمات التعاقدية ا

لق يعك  والتكامل االقتصــاديان، التنمية 3اســابقا البرنامج الفرعي  ، االزدهار االقتصببادي المشببترك3البرنامج الفرعي   احل  
االعدل  2التوزيع الخارجي للموارد إلى البرنامجين الفرعيين الجديدين دوالر إعادة  788 000النقصـــان الصـــافي البالغ 

وأهداف التنمية المسـتدامةل والبرنامج الفرعي   2030اتنسـيق خطة عام  5بين الجنسـين، والسـكان، والتنمية الشـاملةل و 
الموقف  6ج الفرعي االحوكمــة ومنع نشــــــــــــــوب النزاعــاتلس ويقــابــل ذلــك جزئيــا التوزيع الــداخلي للموارد من البرنــام 6

 االنهوض بالمرأةل على النحو التاليق
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 دوالرل، على النحو المفصل في المرفق الثالثس 886 600النقل الخارجي لخم  وظائف ا ‘1’   

دوالرل  28  200إعادة التوزيع الخارجي للموارد غير المتصـلة بالوظائف، بما في ذلك الخبراء االسـتشـاريون ا ‘2’   
 دوالرلس 8 900قدية اوالخدمات التعا

  دوالرل،   85 600ل ا 3- إعادة الندب المقترحة لوظيفة واحدة لخبير إحصـائي للعمل كموظف للشـؤون االقتصـادية اف  ‘3’   
الموقف ا اإلحصــــــــاءات لوضــــــــع ســــــــياســــــــات مرتكزة على األدلة وضــــــــع  5كان ســــــــابقا في البرنامج الفرعي 

ــأنه أ ــياســـــــــــات القائمة على األدلةل، وهو ما من شـــــــــ ن يدعم عمل البرنامج الفرعي في مجال الشـــــــــــؤون الســـــــــ
يمكن   االقتصادية من أجل تحسين خدمة الدول األعضاء في مجال إدماج جهود التنمية االقتصادية، وهو ما

ا التكنولوجيــــا من أجــــل التنميــــة والتكــــامــــل اإلقليميل  4أن يتحقق بــــإدمــــاج البرنــــامجين الفرعيين الموقفين 
ــا 5 و ــياســــــ ــع ســــــ ــاءات لوضــــــ ــفر عن ازدواجية القدرة في المعارف ااإلحصــــــ ت مرتكزة على األدلةل، مما يســــــ

دارة المعلومات في الرتبة ف  س3-والمهارات في مجال التحليل المتقدم للبيانات وا 

الموقف االنهوض بـالمرأةل  6إعـادة التوزيع الـداخلي للموارد غير المتصــــــــــــــلـة بـالوظـائف من البرنـامج الفرعي  ‘4’   
 دوالرلس 50 100تحت بند الخبراء ا

دوالر إعادة  3  876 200ق تعك  الزيادة البالغة ، اإلحصبباءات، ومجتمع المعلومات، والتكنولوجيا4البرنامج الفرعي   اطل  
 4اتغير المناخ واســــــــــــــتدامة الموارد الطبيعيةل، والبرامج الفرعية الموقفة  1التوزيع الداخلي للموارد من البرنامج الفرعي 

ااإلحصــــــــــــــاءات لوضــــــــــــــع ســـــــــــــــياســــــــــــــات مرتكزة على األدـلةل،  5جـل التنمـية والتكـامـل اإلقليميل، و االتكنولوجـيا من أ
 االنهوض بالمرأةل، والدعم البرنامجي على النحو التاليق 6 و

دوالرل، على النحو المفصــــــــــــــل في المرفق الـثاـلث، بمـا في ذـلك وظيـفة واحـدة  3 559 900وظيـفة ا 28نـقل  ‘1’   
لبرنــامجي، وهو مــا من شـــــــــــــــأنــه أن يعزز الــدعم الفني وتوجيهــات الخبراء التي من الــدعم ا 4-من الرتبــة ف

تقدمها اإلســــــكوا إلى الدول األعضــــــاء فيها في مجال اإلحصــــــاءات. وعلى مدى الســــــنوات القليلة الماضــــــية، 
حدثت زيادة كبيرة في الحلول القائمة على البيانات في عدد من مجاالت التنمية االجتماعية واالقتصــــــــــــــادية، 

قامت الدول األعضــاء في اإلســكوا بتعزيز قدراتها تدريجيا عن طريق بناء قواعد بيانات وطنية بشــأن العديد و 
من العوامل والمؤشــــرات المتعلقة بالنمو والتنمية على الصــــعيد الوطني. وكمنطقة، شــــهدت هذد الدول تحســــنا 

للعديد من التحديات الناشــئة والمنتشــرة. مطردا في االســتفادة من البيانات والنهج القائمة على األدلة للتصــدي 
وتتباين مســتويات النجاح التي تبديها الدول األعضــاء في هذا الصــدد. ولذلك، يتعين على اإلســكوا أن تؤدي 
دورا قياديا في مســــاعدتها على بلوغ مســــتويات متماثلة من النضــــج في التحليل ووضــــع الحلول على أســــا  

ن بـلدان المنطـقة وتكرار الحلول عبر الحـدود الوطنـية، وال ســــــــــــــيمـا عـند البـياـنات من أجـل تعزيز التنســــــــــــــيق بي 
 التصدي للتحديات المشتركة والشائعةس

دوالرل،  2 900إعــادة توزيع الموارد غير المتصــــــــــــــلــة بــالوظــائف، بمــا في ذلــك تكــاليف الموظفين األخرى ا ‘2’   
ــتشـــــاريون ا دوالرل،  59 100، وســـــفر الموظفين ادوالرل 98 100دوالرل، والخبراء ا 94 100والخبراء االســـ

 دوالرلس 62 100والخدمات التعاقدية ا

دوالر  1  773 000ق تعك  الزيادة البالغة وأهداف التنمية المسببتدامة 2030، تنسببيق خطة عام  5البرنامج الفرعي   ايل  
زدهار االقتصــــــــــــادي المشــــــــــــتركل،  ااال 3إعادة التوزيع الداخلي للموارد من التوجيه التنفيذي واإلدارة، والبرنامج الفرعي 

االتكنولوجيـــــا من أجـــــل التنميـــــة والتكـــــامـــــل اإلقليميل،  4ا التنميـــــة االجتمـــــاعيـــــةل و  2والبرامج الفرعيـــــة الموقفـــــة 
 االنهوض بالمرأةل، على النحو التاليق 6ااإلحصاءات لوضع سياسات مرتكزة على األدلةل، و  5 و
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 دوالرل، على النحو المفصل في المرفق الثالثس 1 421 400وظائف ا 10نقل  ‘1’   

دوالرل، والخبراء   70 500إعادة توزيع الموارد غير المتصـــلة بالوظائف، بما في ذلك الخبراء االســـتشـــاريون ا ‘2’   
 دوالرلس 45 600دوالرل، والخدمات التعاقدية ا 30 000دوالرل، وسفر الموظفين ا 205 500ا

، التنمية وتخفيف آثار النزاعاتلق 7اســـــــــــــابقا البرنامج الفرعي  لحوكمة ومنع نشببببببببوب النزاعات، ا6البرنامج الفرعي   اكل  
ااالزدهـار االقتصــــــــــــــادي  3دوالر إعـادة التوزيع اـلداخلي للموارد من البرـنامج الفرعي  415 800تعك  الزـيادة الـبالغـة 

 كامل اإلقليميل على النحو التاليقاالتكنولوجيا من أجل التنمية والت  4المشتركل والبرنامج الفرعي الموقف 

 دوالرل، على النحو المفصل في المرفق الثالثس 385 600نقل وظيفتين ا ‘1’   

دوالرل والخـدمـات التعـاقـدـية  27 300إعـادة توزيع الموارد غير المتصــــــــــــــلـة ـبالوظـائف، بمـا في ذلـك الخبراء ا ‘2’   
 دوالرلس 2 900ا

دوالر إعـادة التوزيع الخـارجي للموارد إلى التوجيـه التنفيـذي  2 052 800البـالغ  ق يعك  النقصـــــــــــــــانالبدعم البرنبامجي الل  
 الجديد ااإلحصاءات، ومجتمع المعلومات، والتكنولوجيال على النحو التاليق 4واإلدارة والبرنامج الفرعي 

ــل في الفقرة   1 894 200وظيفة ا 15نقل  ‘1’    لث، بما في ذلك والمرفق الثا  75-22دوالرل، على النحو المفصــ
وظيفـة إلى التوجـيه التنفـيذي واإلدارة ـلدعم عمـل العنصــــــــــــــر في المجـاالت المـذكورة في البـند األ من هـذد  14

ااإلحصــــــــــــــاءات، ومجتمع المعلومـات،  4إلى البرـنامج الفرعي الجـدـيد  4-الفقرة، ووظيـفة واحـدة من الرتـبة ف
 ‘ من هذد الفقرةس1المذكورة في البند ’والتكنولوجيال لدعم عمل البرنامج الفرعي في المجاالت 

دوالرل، وســــفر  21 600إعادة توزيع الموارد غير المتصــــلة بالوظائف، بما في ذلك الخبراء االســــتشــــاريون ا ‘2’   
ــديـــة ا 17 600الموظفين ا ــاقـ ــدمـــات التعـ ــامـــة  4 600دوالرل، والخـ دوالرل، ومصــــــــــــــروفـــات التشــــــــــــــغيـــل العـ

 دوالرل. 111 600دوالرل، واللوازم والمواد ا 3 200ا
 

 الموارد الخارجة عن الميزانية  

ل، تتلقى اإلســـــــــــــكوا مســـــــــــــاهمات نقدية تكمل موارد الميزانية العادية 2ا 18-22ل و  2ا  17-22على النحو المبين في الجدولين  22-81 
دوالر،  9 609 200البـالغـة ، ســــــــــــــتـدعم الموارد الخـارجـة عن الميزانيـة المتوقعـة 2021وتظـل حيويـة لتنفيـذ واليـاتهـا. وفي عـام 

وظيفـة، مـا يليق األ العمـل الجـاري لتعزيز تعميم مراعـاة قضـــــــــــــــايـا المنـاخ واالســــــــــــــتثمـار في المنطقـة العربيـةس  28في ذلـك  بمـا
المرحلة الثالثة من برنامج الخطة الوطنية لمســتقبل ســورياس اجل المرحلة الثانية من مشــروت للحوار االجتماعي واالقتصــادي  ابل
بياس ادل الرؤية اليمنية لإلنعاا والتنمية المســتدامة وبناء القدرات المؤســســيةس اهل تقديم الدعم للشــعب الفلســطيني من أجل في لي 

 في المائة من مجموت الموارد لهذا البرنامج. 20,3تحقيق التنمية المستدامة. وتمثل الموارد الخارجة عن الميزانية 
  

 أجهزة تقرير السياسات  
تغطي الموارد المقترحـة في إطـار هـذا العنصــــــــــــــر االحتيـاجـات المتعلقـة بـاألجهزة الحكوميـة الـدوليـة الـدائمـة والعمليـات الحكوميـة  22-82 

ــة. ويتفق  ــؤولية توفير الخدمات لها، والتي ُيرى أنها تتطلب اعتمادات خاصــ ــات بمســ ــياســ ــطلع أجهزة تقرير الســ الدولية، التي تضــ
ة الدولية والعمليات الحكومية الدولية مع النظام الداخلي لإلســـــــــكوا الذي اعُتمد في الدورة تخصـــــــــيح اعتمادات للهيئات الحكومي 

 158ل و 13-اد 153ل و 12-اد 133ل، والذي يتضــــــمن تعديلت اعتمدتها اللجنة في قراراتها  E/ESCWA/9األولى للجنة ا
 ل.17-اد 196ل و 16-اد 178و  ل14-اد 159ل و 14-اد

https://undocs.org/ar/E/ESCWA/9
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وترفع اإلســكوا تقاريرها إلى المجل  االقتصــادي واالجتماعي، وتقدم دوراتها التوجيه العام لعمل أمانتها. وُتعقد الدورة الوزارية كل  22-83 
 .2021، لن ُتعقد في عام 2020سنتين، لمدة أربعة أيام عادة وفي مقر اإلسكوا. وبما أنها ُعقدت في عام 

وتجتمع اللجنة التنفيذية مرة واحدة في الســــــنوات التي تعقد فيها الدورات ومرتين في الســــــنوات األخرى للضــــــطلت بمســــــؤوليات  22-84 
اإلسـكوا بين الدورات الوزارية. وتوجه األمانَة بشـأن المسـائل البرنامجية، بما في ذلك برنامج العمل المقترح، وتنفيذ برنامج العمل، 

، ومتابعة قرارات اإلســــــــكوا، وتحديد المســــــــائل االقتصــــــــادية واالجتماعية اإلقليمية الناشــــــــئة لكي تنظر فيها اللجنة. وتعبئة الموارد
 .2021وستعقد اللجنة التنفيذية اجتماعيها الثامن والتاسع في عام 

وتجتمع جميع اللجان مرة كل  وتضـم اإلسـكوا تسـع لجان حكومية دولية فرعية متخصـصـة، تجتمع لمدة يومين بين دورات اللجنة. 22-85 
 ، ستعقد ثماني لجان حكومية دولية متخصصة.2021سنتين، باستثناء لجنة النقل واللوجستيات، التي تجتمع سنويا. وفي عام 

ــمن الجدول   22-86  ــل بها من االحتياجات من  20-22ويتضــــ معلومات عن الهيئات الحكومية الدولية وهيئات الخبراء الدائمة وما يتصــــ
 وارد في إطار الميزانية العادية.الم

 
 20-22الجدول 

 أجهزة تقرير السياسات

 ابآالف دوالرات الواليات المتحدةل

ــاز تـــــقـــــريـــــر  جـــــهـــــ
 معلومات إضافية البيان السياسة

ــادا اعــتــمـــــ
ت عــــــــام  

2020 

تـــــــقـــــــديـــــــرات عـــــــام  
اقبــل إعــادة   2021

 تقدير التكاليفل
ــئت اللجنة   اللجنة التنفيذية      ــكوا واألمانة أنشـــ ــاء اإلســـ ــاور بين أعضـــ التنفيذية لتطوير التفاعل والتشـــ

بشــــــأن المســــــائل اإلنمائية الجوهرية. وهي تيســــــر االتصــــــال المباشــــــر وفي الوقت 
المناسـب مع الدول األعضـاء وتقدم القرارات إلى المجل  االقتصـادي واالجتماعي 

 في ما بين الدورات الوزارية لإلسكوا.

 ل 28-اد 320وا الواليةق قرار اإلسك
 مسؤوال حكوميا 20العضويةق 

ــام  ــدورات في عــ ــدد الــ ق دورتــــان  2021عــ
 ااالجتماعان الثامن والتاسعل 

25,3 25,3 

تشـــــــارك لجنة الطاقة في تخطيط برنامج عمل اإلســـــــكوا في مجال الطاقة وتطويرد  لجنة الطاقة
ــدد. وـقد أنشـــــــــــــــئت لمـتابعـة التطورات في قطـات الطـاـقة وأثرهـا على التنمـية  ورصــــــــــــ
ــاء. وتكفل اللجنة التعاون اإلقليمي  ــادية في الدول األعضــــــــــ االجتماعية واالقتصــــــــــ

ــاء لتعزيز ـقدرتهـا على إدارة ــادر الطـاـقة بكـفاءة  الوثيق بين اـلدول األعضــــــــــــ مصــــــــــــ
 وفعالية واستخدام الطاقة المتجددة في تحقيق التنمية المستدامة. 

ل، 18-اد 204الواليـــةق قرار اإلســــــــــــــكوا 
بصــــيغته التي أقرها المجل  االقتصــــادي 

 1995/25واالجتماعي في قرارد 

 مسؤوال حكوميا 20 قالعضوية

دورة واحـدة   :2021عـدد اـلدورات في عـام 
 االدورة الثالثة عشرةل

8,0 8,0 

ــوارد  ــمــ ــة الــ ــنـــــ ــجــ لــ
 المائية

تشــــــــارك لجنة الموارد المائية في تخطيط برنامج عمل اإلســــــــكوا في ميدان الموارد 
المائية وتطويرد ورصــــــــــــدد. وقد أنشــــــــــــئت لمتابعة التطورات اإلقليمية والعالمية في 

ــاء. قطات المياد، وأثرها على التنمية االجتماعية واال ــادية في الدول األعضــــــ قتصــــــ
ــاء لتعزيز ـقدرتهـا على  وتكـفل اللجـنة التعـاون اإلقليمي الوثيق بين اـلدول األعضــــــــــــ

 إدارة مصادر المياد بكفاءة وفعالية من أجل تحقيق التنمية المستدامة. 

ل، 18-اد 205الواليـــةق قرار اإلســــــــــــــكوا 
بصــــيغته التي أقرها المجل  االقتصــــادي 

  1995/26واالجتماعي في قرارد 

 مسؤوال حكوميا 20 :العضوية

دورة واحـدة   :2021عـدد اـلدورات في عـام 
 االدورة الرابعة عشرةل

9,0 9,0 

ــة  ــة الــتــنــمــيـــــ لــجــنـــــ
 االجتماعية

تشــــارك لجنة التنمية االجتماعية في تحديد أولويات البرامج واألنشــــطة االجتماعية 
التنمية االجتماعيةس ورصـــد وفي صـــياغة وتطوير برنامج عمل اإلســـكوا في مجال  

التقدم المحرز في البرامج واألنشــطة االجتماعية في الدول األعضــاء في اإلســكواس 
واعتماد توصيات لتعزيز عمليات التنمية االجتماعية اإلقليميةس ومتابعة المؤتمرات 
الــــدوليــــة واإلقليميــــة وتنســــــــــــــيق الجهود اإلقليميــــة لتنفيــــذ القرارات والتوصــــــــــــــيــــات 

 ا.عنه الناتجة

ل، 17-اد 198الواليـــةق قرار اإلســــــــــــــكوا 
بصــــيغته التي أقرها المجل  االقتصــــادي 

  4199/27واالجتماعي في قرارد 

 مسؤوال حكوميا 20 :العضوية

دورة واحـدة   :2021عـدد اـلدورات في عـام 
 االدورة الثالثة عشرةل

10,0 10,0 
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ــاز تـــــقـــــريـــــر  جـــــهـــــ
 معلومات إضافية البيان السياسة

ــادا اعــتــمـــــ
ت عــــــــام  

2020 

تـــــــقـــــــديـــــــرات عـــــــام  
اقبــل إعــادة   2021

 تقدير التكاليفل
لجنة الســــــياســــــات      

ــة فــــي  ــاريـــــ الــــتــــجـــــ
الدول األعضــــــــــاء 
فـــــــي الـــــــلـــــــجـــــــنـــــــة 
ــة   االقـــتصـــــــــــــــــــــاديـــــ
ــة  ــيـــــ ــاعــ ــتــــمـــــ واالجــ

 لغربي آسيا

ُكلفت لجنة الســــــــــياســــــــــات التجارية في الدول األعضــــــــــاء في اللجنة االقتصــــــــــادية  
ــة األولويــات المتعلقــة ببرامج عمــل اللجنــة  واالجتمــاعيــة لغربي آســــــــــــــيــا بمنــاقشـــــــــــــ
االقتصــــــادية واالجتماعية وخطط عملها المتوســــــطة األجل في مجال الســــــياســــــات 

في الدول األعضاء في مجال السياسات التجارية   التجاريةس ومتابعة التقدم المحرز
ــأنس ومـتابعـة التطّورات في المنـتدـيات والمؤتمرات  عـداد التوصـــــــــــــــيات بهـذا الشــــــــــــ وا 
والعمليات اإلقليمية والدولية فيما يتعلق بالســـــــــياســـــــــات التجارية، وتنســـــــــيق الجهود 

 اإلقليمية من أجل تنفيذ ما يصدر عنها من قرارات وتوصيات.

ل، 30-اد 332اإلســــــــــــــكوا  الواليـــةق قرار
بصــــيغته التي أقرها المجل  االقتصــــادي 

  2019/30واالجتماعي في قرارد 

 مسؤوال حكوميا 20 :العضوية

دورة واحـدة   :2021عـدد اـلدورات في عـام 
 االدورة الثانيةل

8,0 8,0 

ــل  ــويـــــ ــمـ ــة تـ ــنـــــ ــجـ لـ
التنميــة في الــدول 
األعضـــــــــــــــــــاء في 

  ةاالقتصادياللجنة  
ــة  ــيـــــ ــاعــ ــتــــمـــــ واالجــ

 لغربي آسيا

واالجتماعية  ةاالقتصـــاديُكلفت لجنة تمويل التنمية في الدول األعضـــاء في اللجنة 
لغربي آســــــــــــــيـا بمنـاقشـــــــــــــــة األولويـات المتعلقـة ببرامج عمـل اللجنـة االقتصـــــــــــــــاديـة 

جــل لتمويــل التنميــةس ومتــابعــة التقــدم واالجتمــاعيــة وخطط عملهــا المتوســــــــــــــطــة األ
عداد التوصيات  المحرز في الدول األعضاء فيما يتعلق بسياسات تمويل التنمية وا 
بهــذا الشـــــــــــــــأنس ومتــابعــة التطّورات في المنتــديــات والمؤتمرات والعمليــات اإلقليميـة 
ا واـلدولـية فيمـا يتعلق بتموـيل التنمـية، وتنســــــــــــــيق الجهود اإلقليمـية من أجـل تنفـيذ مـ 

 يصدر عنها من قرارات وتوصيات.

ل، 30-اد 332الواليـــةق قرار اإلســــــــــــــكوا 
بصــــيغته التي أقرها المجل  االقتصــــادي 

  2019/30واالجتماعي في قرارد 

 مسؤوال حكوميا 20 :العضوية

دورة واحـدة   :2021عـدد اـلدورات في عـام 
 االدورة الثانيةل

10,0 10,0 

بمتـــابعـــة المؤتمرات العـــالميـــة واإلقليميـــة التي تتنـــاول النهوض ُكلفـــت لجنـــة المرأة  لجنة المرأة
بالمرأة، وتيســـــير مشـــــاركة الدول األعضـــــاء في المناقشـــــات العالمية ذات الصـــــلة. 
 وهي مكلفة أيضا بتنسيق الجهود اإلقليمية الرامية إلى تنفيذ القرارات والتوصيات.

ل، 22-اد 240الواليـــةق قرار اإلســــــــــــــكوا 
المجل  االقتصــــادي بصــــيغته التي أقرها 
  2003/9واالجتماعي في قرارد 

 مسؤوال حكوميا 20 :العضوية

دورة واحـدة   :2021عـدد اـلدورات في عـام 
 االدورة العاشرةل

9,0 9,0 

ــة الــــنــــقـــــــل  لــــجــــنـــــ
 واللوجستيات

تسـاهم لجنة النقل واللوجسـتيات في وضـع وصـياغة أولويات برامج العمل والخطط 
النقل واللوجسـتيات. وترصـد التطورات في مجال النقل المتوسـطة األجل في مجال  

واللوجســتيات في الدول األعضــاء في اإلســكوا، وترصــد التقدم المحرز في أنشــطة 
أمانة اإلســـــــكوا في ذلك المجال، وتكفل مشـــــــاركة الدول األعضـــــــاء في المؤتمرات 
الـــــدوليـــــة واإلقليميـــــة، وتنســــــــــــــق جهود الـــــدول األعضــــــــــــــــــاء فيمـــــا يتعلق بتنفيـــــذ 

 والتوصيات. اتالقرار 

ل 19-اد 213الواليــــــةق قرارا اإلســــــــــــــكوا 
ل، بصــــــــيغتهما التي أقرها 21-اد  229 و

ــادي واالجتمـــاعي في  المجل  االقتصــــــــــــــ
  1997/11قرارد 

 مسؤوال حكوميا 20 :العضوية

دورة واحـدة   :2021عـدد اـلدورات في عـام 
 االدورة الثانية والعشرونل

8,0 8,0 

 اللجنة االستشارية

 

اللجنة االســتشــارية من رؤســاء البعثات الدبلوماســية في البلد المضــيف ومن تتألف 
ممثل رفيع المســتوى من ذلك البلد. وتؤدي دورا اســتشــاريا وتيســر االتصــاالت بين 
الدول األعضـــــــاء وأمانة اإلســـــــكوا بشـــــــأن المســـــــائل التي تتطلب االهتمام في فترة 

 بين دورات اللجنة التي تعقد كل سنتين. ما

ل 15-اد 175ق قرارا اإلســــــــــــــكوا الواليــــــة
 ل18-اد 208 و

 مسؤوال حكوميا 20 :العضوية

 دورتان :2021عدد الدورات في عام 

- - 

ــباب  نموذج اإلسكوا ــراك الشـ ــكوا، وبدأ كمبادرة إلشـ ــكوا هو محاكاة للدورة الوزارية لإلسـ نموذج اإلسـ
ــات المتعلقة بالســـ  ــاركتهم في المناقشـ ــجيع مشـ ــكوا وتشـ ــات العرب في عمل اإلسـ ياسـ
 في بلدانهم ومؤسساتهم. وعادة ما يعقد بالتعاون مع الشركاء األكاديميين.

ل 26-اد 295الواليــــــةق قرارا اإلســــــــــــــكوا 
 ل25-اد 285 و

 -العضويةق 

دورة واحـدة   :2021عـدد اـلدورات في عـام 
 االدورة السادسةل

- - 

 87,3 87,3  المجموع 

  
دوالر وال تعك  أي تغيير في مســــــــــــــتوى الموارد   87 300مـا ـقدرد   2021وتبلغ الموارد المقترحـة في إطـار الميزانـية العـادـية لعـام  22-87 

 21-22في الجدول    2021. وترد تفاصــيل إضــافية بشــأن توزيع الموارد المقترحة لعام 2020مقارنة باالعتماد المخصــح لعام 
 .22والشكل الثاني من الباب 

 



 التعاون اإلقليمي ألغراض التنمية الجزء الخامس
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 21-22ل الجدو 
 أجهزة تقرير السياسات  تطور الموارد المالية

 ابآالف دوالرات الواليات المتحدةل

 
نفقــات عــام  

2019 
ــادات  اعــتــمـــــ

 2020عام 

  التغيرات 
 قبـلا  2021تقـديرات عـام 

 إعادة تقدير التكاليفل
ــديلت  التعـ

 الفنية
الواليات الجديدة/ 

 الموسعة
ــيــــــرات  ــغــــ ــتــــ الــــ

 المئويةالنسبة  المجموت األخرى
 87,3 – – – – – 87,3 77,4 الموارد غير المتصلة بالوظائف         

 87,3 – – – – – 87,3 77,4 المجموع 

  
 22الشكل الثاني من الباب 

 )قبل  عادة تقدير التكاليف( 2021توزيع الموارد المقترحة لعام 

 ابآالف دوالرات الواليات المتحدةل
  

 

 

 

 

 

 

 
   

 التوجيه التنفيفي واإلدارة  
التنفيـذيـة للبرامج، ونـائـب األمينـة ينـدرج التوجيـه التنفيـذي واإلدارة في نطـاق مســــــــــــــؤوليـة األمينـة التنفيـذيـة، ويـدعمهـا نـائـب األمينـة  22-88 

التنفيذية لدعم البرامج، وأمين ســــر اللجنة، وســــيشــــمل وحدتين تنظيميتين جديدتين، وهما قســــم االســــتراتيجية والتخطيط والمســــاءلة 
 والنتائج والمعارف، وقسم الشراكات وتعبئة الموارد.

القيادة والتوجيه العامين لســـــياســـــات أمانة اإلســـــكوا، كما يقوم بإدارة تلك ويتولى مكتب األمينة التنفيذية المســـــؤولية عن التنســـــيق و  22-89 
األمانة، دعما للدول األعضــاء، بالتعاون مع كيانات أخرى من منظومة األمم المتحدة، بإجراء تحليل اســتراتيجي، ووضــع مبادئ 

لتنمية الرئيسـية، وتنفيذ حلول مبتكرة ترمي إلى توجيهية متعلقة بالسـياسـات، وتنفيذ أنشـطة بناء القدرات لمواجهة تحديات ومسـائل ا
ــتدامة البيئية. وقد حددت اإلســـكوا  تحقيق ازدهار اقتصـــادي عادل وشـــامل على صـــعيد المنطقة، وتحقيق التقدم االجتماعي واالسـ

ــواغل واألولويات اإلقليمية على ال ــلة بخطة التنمية اإلقليمية وعالجتها، وبينت الشــــ ــئة ذات الصــــ ــائل الناشــــ ــعيد العالمي. المســــ صــــ
وسـيواصـل المكتب أيضـا توفير القيادة والتوجيه في مسـائل السـياسـة العامة وتحديد معايير تنسـيق المتابعة في المنطقة بشـأن تنفيذ  

  

  

44.2 

5.4 

9.2 

23.5 

5.0 

 توزيع الموارد المالية
87.3 

 المالية غير المتصلة بالو ائفتوزيع الموارد 
87.3 

المتصلة غير الموارد 
 بالوظائف

87.3 
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وخطة عمل أدي  أبابا الصـــــادرة عن المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية، وتعميم مراعاة   2030خطة التنمية المســـــتدامة لعام 
 لشاملة لعدة قطاعات، مثل منظور التمكين الجنساني والمنظور المتعلق باالستدامة، في كافة البرامج الفنية لإلسكوا.المسائل ا

وســــيواصــــل المكتب تعزيز اتســــاق الســــياســــات وترابطها داخل اإلســــكوا وفي أوســــاط كيانات األمم المتحدة والشــــركاء في التنمية  22-90 
التنمية اإلقليمية، وغيرها من المسائل، وذلك من خلل آلية التنسيق اإلقليمية، وتعزيز التعاون والتنسيق المعنيين بمعالجة مسائل 

مع المنظمات الدولية واإلقليمية، ســــــــــــواء أكانت منظمات حكومية دولية أو منظمات غير حكومية، وال ســــــــــــيما مع جامعة الدول 
 العربية وهيئاتها الفرعية.

لك، ســـيكفل المكتب اســـتحداث ســـياســـات وواليات على نطاق منظومة األمم المتحدة وتعزيز االتســـاق والتعاون وباإلضـــافة إلى ذ 22-91 
ــيما بين اللجان اإلقليمية الخم ، والوكاالت  ــكوا والكيانات األخرى في منظومة األمم المتحدة، وال ســ ــيق الفعالين بين اإلســ والتنســ

دارة الشؤون   االقتصادية واالجتماعية، ومكتب اللجان اإلقليمية في نيويورك.المتخصصة والصناديق والبرامج، وا 

ــيل الواردة في الفقرة   22-92  ــافة إلى التفاصــ ضــ ــاءلة والنتائج  75-22وا  ــتراتيجية والتخطيط والمســ ــم االســ ــية لقســ ــاســ ــتتمثل المهام األســ ، ســ
ــتراتي  ــكوا واسـ ــيق والمعارف الجديد في تعزيز الدينامية واالبتكار في نموذج أعمال اإلسـ جيتها المتوســـطة األجل، والعمل كجهة تنسـ

إلطار النتائج الســنوي والتطبيقات ذات الصــلة في نظام أوموجا. وســيحول القســم مهمة التقييم لتصــبح أســاســا لعمليات التعلم في 
لمخاطر إطار المنظمة، ويركز المســـــــــاءلة على تحقيق النتائج، ويكفل التفوق التشـــــــــغيلي لإلســـــــــكوا من خلل عمليات الحد من ا

دارة التغيير. وسيدير القسم أيضا عمليات إدارة المعارف ونشرها على نطاق أوسع في اإلسكوا.  وا 

ضــافة إلى التفاصــيل الواردة في الفقرة  22-93  ، تتمثل المهام األســاســية لقســم الشــراكات وتعبئة الموارد الجديد فيما يليق تعزيز  75-22وا 
المانحةس واالحتفاظ بخرائط حديثة للجهات المانحة على الصـــــــــــــعيدين اإلقليمي والعالميس العلقات مع وكاالت التمويل والجهات  

وتنســـــــــيق ودعم وضـــــــــع المشـــــــــاريع والميزنة وجمع األموالس ودعم وتتبع تنفيذ المشـــــــــاريع الخارجة عن الميزانيةس ومســـــــــاعدة قادة 
ةلس ودعم علقات قادة المجموعات مع المجتمع مجموعات اإلســـــــكوا في بناء وتعزيز الشـــــــراكات المؤســـــــســـــــية ااإلقليمية والعالمي 

 المدني والجهات الفاعلة والشركاء من غير الدولس وتطوير الشراكات واتفاقات المانحين الملزمة قانونا والتفاوض بشأنها.

ة التنفيذية عملية إصلح ، واستجابة لدعوة األمين العام إلى زيادة مرونة وكفاءة وفعالية المنظمة، اقترحت األمين 2021وفي عام  22-94 
تقدم رؤية وخارطة طريق للتنفيذ من أجل تقديم دعم أفضــــل للدول األعضــــاء في تكييف وتنفيذ الســــياســــات والبرامج بغية تحقيق 

 أهداف التنمية المستدامة.

ــتدامة لعام  22-95  ــتنادا إلى اإلطار التوجيهي لخطة التنمية المســـــ إلى تجاوز العقبات   2021 ، يهدف الهيكل البرنامجي لعام2030واســـــ
األكثر إلحاحا التي تحول دون تحقيق أهداف التنمية المســـــــــتدامة في المنطقة العربية. وهو يشـــــــــدد على المبدأين األســـــــــاســـــــــيين  
المتمثلين في عدم ترك أي أحد خلف الركب والحد من عدم المســــــاواة بين الفئات االجتماعية والمناطق. ويهدف إلى تقديم الدعم 

ل األعضـاء في بناء مجتمعات شـاملة للجميع وقادرة على الصـمود وسـلمية تكفل مسـتقبل أفضـل لقجيال المقبلةس والتأكد إلى الدو 
ــية واالنتفات من البنية التحتية  ــاسـ ــول على الخدمات األسـ ــعوب المنطقة إمكانية الحصـ ــفافة تتيح لشـ ــات قوية وشـ ــسـ من وجود مؤسـ

يجـاد فرح العمـل عن طريق االســــــــــــــتفـا دة من اإلمكـاـنات التي ينطوي عليهـا التقـدم التكنولوجيس والتخفيف من أثر تغير ـلديهـاس وا 
ــتفادة من اآلثار  ــينس واالســــ ــاواة بين الجنســــ ــبابس والنهوض بالمســــ ــراك الشــــ شــــ ــعي إلى تحقيق العدالة االجتماعيةس وا  المناخس والســــ

 اإليجابية للهجرة.

هداف التنمية المسـتدامة، التي تشـجع فيها المنظمات على إدراج معلومات من أ 6-12، وال سـيما الغاية 2030ووفقا لخطة عام  22-96 
ــاملة المنصـــــوح عليها في الفقرة   ــتدامة في دورة تقديم تقاريرها، وامتثاال للوالية الشـــ ، 72/219من قرار الجمعية العامة  19االســـ

، يتوقع برنامج التوجيه التنفيذي واإلدارة خفض 2020ممارســـــــــــات اإلدارة البيئية في عملياتها. وفي عام تعمل اللجنة على إدراج  
 في المائة من انبعاثات الكربون الحالية. 4بصمته الكربونية بنسبة 

https://undocs.org/ar/A/RES/72/219
https://undocs.org/ar/A/RES/72/219
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لتذاكر الســــفر الجوي.   معلومات عن االمتثال فيما يتعلق بتقديم الوثائق في مواعيدها والحجز المســــبق  22-22وترد في الجدول  22-97 
وفي حين تدرك اللجنة تماما أهمية االمتثال لســـــــياســـــــة الحجز المســـــــبق لتذاكر الســـــــفر، وقد بذلت جهودا مكثفة لتحســـــــين معدل 
ــألة بين الموظفين ووضــــع تدابير في هذا الصــــدد، فإن طبيعة عمل اللجنة كثيرا ما تتطلب  امتثالها عن طريق زيادة الوعي بالمســ

ي غضـون مهلة قصـيرة للسـتجابة للطلبات العاجلة الواردة من الدول األعضـاء. وفيما يتعلق بسـفر المشـاركين،  نشـر الموظفين ف
تقوم اللجنة باسـتمرار بالتنسـيق مع الدول األعضـاء لتأكيد المشـاركةس غير أنها ملزمة باحترام التأخر في إرسـال التأكيد من جانب 

ــاركين في اجتماعاتها. وتعمل اللجنة ع ــمية والموافقة عليها، عن طريق المشــ ــفر في مهام رســ ــيط عملية طلب الســ لى توحيد وتبســ
تحليل عملية السـفر الحالية وتحديد سـبل إزالة العقبات من أجل تنفيذ عملية أكثر تبسـيطا، بحيث يمكن شـراء تذاكر السـفر الجوي 

 منح األذون والتصديقات. من خلل عملية أقل استهلكا للوقت، مع الحفاظ على المستويات المناسبة من
 

 22-22الجدول 
 معدل االمتثال

 بالنسبة المئويةلا

 2021المقرر لعام  2020المقرر لعام   2019الفعلي لعام   2019المقرر لعام   
 100 100 27 100 دهايعاتسليم الوثائق في مو      

 100 100 27 100 شراء تذاكر السفر بالطائرة قبل بدء السفر بأسبوعين على األقل 
  

  دوالر   2  108  000قدرها    صـافية دوالر وتعك  زيادة   4  848  800ما قدرد   2021وتبلغ الموارد المقترحة في إطار الميزانية العادية لعام  22-98 
  األ.   80- 22 و   79- 22دوالر في الفقرتين   2  108  000. ويرد شـرح الزيادة المقترحة البالغة 2020مقارنة باالعتماد المخصـح لعام 

 . 22والشكل الثالث من الباب  23- 22في الجدول    2021وترد تفاصيل إضافية بشأن توزيع الموارد المقترحة لعام 
 

 23-22الجدول 
 التوجيه التنفيفي واإلدارة  تطور الموارد المالية والموارد المتصلة بالو ائف

 ابآالف دوالرات الواليات المتحدة/عدد الوظائفل

 
نفقــات عــام  

2019 
ــادات  اعــتــمـــــ

 2020عام 

  التغيرات 
 قبـلا  2021تقـديرات عـام 

 إعادة تقدير التكاليفل
ــديلت  التعـ

 الفنية
الواليات الجديدة/ 

 الموسعة
ــيــــــرات  ــغــــ ــتــــ الــــ

 النسبة المئوية المجموت األخرى
       الموارد المالية حسب فئة اإلنفاق الرئيسية         

 362,9 4 80,5 946,1 1 883,8 1 – 62,3 416,8 2 080,5 2 الموارد المتصلة بالوظائف

 485,9 50,0 161,9 161,9 – – 324,0 283,0 الموارد غير المتصلة بالوظائف

 848,8 4 76,9 108,0 2 045,7 2 – 62,3 740,8 2 363,5 2 المجموع 

         الموارد المتصلة بالو ائف حسب الفئة

 17 112,5 9 9 – – 8  العلياالفئة الفنية والفئات 

 16 45,5 5 5 – – 11  فئة الخدمات العامة والفئات المتصلة بها

 33 73,7 14 14 – – 19  المجموع 
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 22الشكل الثالث من الباب 
 )قبل  عادة تقدير التكاليف( 2021التوجيه التنفيفي واإلدارة  توزيع الموارد المقترحة لعام 

 اعدد الوظائف/آالف دوالرات الواليات المتحدةل
 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 برنامج العمل  
ــافيا قدرد    19  749  300ما قدرد    2021تبلغ الموارد المقترحة في إطار الميزانية العادية لعام  22-99  ــا صـــ  55  300دوالر وتعك  انخفاضـــ

اكل.  - ابل  80- 22دوالر في الفقرة    55 300. ويرد شــــــرح الخفض المقترح البالغ 2020دوالر مقارنة باالعتماد المخصــــــح لعام 
 توزيع الموارد حسب البرنامج الفرعي.   22ويرد في الشكل الرابع من الباب 

 
 22الشكل الرابع من الباب 

 حسب البرنامج الفرعي 2021توزيع الموارد المقترحة لعام 

 ابمليين دوالرات الواليات المتحدةل
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تغّير المناخ واستدامة الموارد الطبيعية-1

العدل بين الجنسين، والسكان، والتنمية الشاملة-2

االزدهار االقتصادي المشترك-3

اإلحصاءات، ومجتمع المعلومات، والتكنولوجيا-4

وأهداف التنمية المستدامة2030تنسيق خطة عام -5

التنمية وتخفيف آثار النزاعات-6

 توزيع الو ائف
 وظيفة 33

 توزيع الموارد المالية
848.8 4 

 توزيع الموارد المالية غير المتصلة بالو ائف
485.9 

الموارد المتصلة 
 بالوظائف

362.9 4 

 غير الموارد 
 المتصلة بالوظائف

485.9 



 التعاون اإلقليمي ألغراض التنمية الجزء الخامس

 

76/92 20-05938 

 

 1البرنامج الفرعي   
 تغّير المناخ واستدامة الموارد الطبيعية  

ــافيــا قــدرد  3 496 700مــا قــدرد  2021تبلغ الموارد المقترحــة في إطــار الميزانيــة العــاديــة لعــام  22-100  ــا صـــــــــــــ  دوالر وتعك  انخفــاضـــــــــــــ
 80- 22دوالر في الفقرة   258  900. ويرد شـــرح الخفض المقترح البالغ 2020دوالر مقارنة باالعتماد المخصـــح لعام  258  900

 . 22والشكل الخام  من الباب  24- 22في الجدول    2021تفاصيل إضافية بشأن توزيع الموارد المقترحة لعام  اول. وترد 
 

 24-22الجدول 
   تطور الموارد المالية والموارد المتصلة بالو ائف1البرنامج الفرعي 

 ابآالف دوالرات الواليات المتحدة/عدد الوظائفل

 
نفقــات عــام  

2019 
ــادات  اعــتــمـــــ

 2020عام 

  التغيرات 
 قبـلا  2021تقـديرات عـام 

 إعادة تقدير التكاليفل
ــديلت  التعـ

 الفنية
الجديدة/ الواليات  
 الموسعة

ــيــــــرات  ــغــــ ــتــــ الــــ
 النسبة المئوية المجموت األخرى

       الموارد المالية حسب فئة اإلنفاق الرئيسية         
 031,2 3 (7,9) (258,9) (258,9) – – 290,1 3 158,9 3 الموارد المتصلة بالوظائف

 465,5 – – – – – 465,5 497,6 الموارد غير المتصلة بالوظائف

 496,7 3 (6,9) (258,9) (258,9) – – 755,6 3 656,5 3 المجموع 

         الموارد المتصلة بالو ائف حسب الفئة

 13 (7,1) (1) (1) – – 14  الفئة الفنية والفئات العليا

 10 – – – – – 10  فئة الخدمات العامة والفئات المتصلة بها

 23 (4,2) (1) (1) – – 24  المجموع 

  
  22الشكل الخام  من الباب 

 )قبل  عادة تقدير التكاليف( 2021  توزيع الموارد المقترحة لعام 1البرنامج الفرعي 

  اعدد الوظائف/آالف دوالرات الواليات المتحدةل
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 توزيع الو ائف
 وظيفة 23

 توزيع الموارد المالية
496.7 3 

 بالو ائفتوزيع الموارد المالية غير المتصلة 
465.5 

الموارد المتصلة 
 بالوظائف

031.2 3 

 غير الموارد 
 المتصلة بالوظائف

465.5 
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 2البرنامج الفرعي   
 العدل بين الجنسين، والسكان، والتنمية الشاملة  

ــتوى  4 375  200ما قدرد   2021تبلغ الموارد المقترحة في إطار الميزانية العادية لعام  22-101  دوالر. ويرد شـــرح التغيير المقترح في مسـ
ــافية بشــــأن توزيع الموارد المقترحة لعام  80-22دوالر في الفقرة   4 375 200الموارد البالغ  في  2021ازل. وترد تفاصــــيل إضــ

 .22من الباب والشكل الساد   25-22الجدول 

 25-22الجدول 
   تطور الموارد المالية والموارد المتصلة بالو ائف2البرنامج الفرعي 

 ابآالف دوالرات الواليات المتحدة/عدد الوظائفل

 
نفقــات عــام  

2019 
ــادات  اعــتــمـــــ

 2020عام 

  التغيرات 
 قبـلا  2021تقـديرات عـام 

 إعادة تقدير التكاليفل
ــديلت  التعـ

 الفنية
الواليات الجديدة/ 

 الموسعة
ــيــــــرات  ــغــــ ــتــــ الــــ

 النسبة المئوية المجموت األخرى
       الموارد المالية حسب فئة اإلنفاق الرئيسية         

 915,9 3 – 915,9 3 915,9 3 – – – – الموارد المتصلة بالوظائف

 459,3 – 459,3 459,3 – – – – الموارد غير المتصلة بالوظائف

 375,2 4 – 375,2 4 375,2 4 – – – – المجموع 

         الموارد المتصلة بالو ائف حسب الفئة

 19 – 19 19 – – –  الفئة الفنية والفئات العليا

 10 – 10 10 – – –  فئة الخدمات العامة والفئات المتصلة بها

 29 – 29 29 – – –  المجموع 

  
 22الشكل الساد  من الباب 

 )قبل  عادة تقدير التكاليف( 2021  توزيع الموارد المقترحة لعام 2البرنامج الفرعي 

 اعدد الوظائف/آالف دوالرات الواليات المتحدةل 
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 توزيع الو ائف
 وظيفة 29

 توزيع الموارد المالية
375.2 4 

 توزيع الموارد المالية غير المتصلة بالو ائف
459.3 

الموارد المتصلة 
 بالوظائف

915.9 3 

 غير الموارد 
 المتصلة بالوظائف

459.3 
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 3البرنامج الفرعي   
 االزدهار االقتصادي المشترك  

  دوالر   788  000قدرد  دوالر وتعك  انخفاضـــــــا صـــــــافيا    3  620  600ما قدرد    2021تبلغ الموارد المقترحة في إطار الميزانية العادية لعام  22-102 
تفاصيل   احل. وترد   80- 22دوالر في الفقرة    788  000. ويرد شرح الخفض المقترح البالغ 2020مقارنة باالعتماد المخصح لعام 

 . 22والشكل السابع من الباب  26- 22في الجدول    2021إضافية بشأن توزيع الموارد المقترحة لعام 
 

 26-22الجدول 
   تطور الموارد المالية والموارد المتصلة بالو ائف3البرنامج الفرعي 

 ابآالف دوالرات الواليات المتحدة/عدد الوظائفل

 
نفقــات عــام  

2019 
ــادات  اعــتــمـــــ

 2020عام 

  التغيرات 
 قبـلا  2021تقـديرات عـام 

 إعادة تقدير التكاليفل
ــديلت  التعـ

 الفنية
الواليات الجديدة/ 

 الموسعة
ــيــــــرات  ــغــــ ــتــــ الــــ

 النسبة المئوية المجموت األخرى
       الموارد المالية حسب فئة اإلنفاق الرئيسية         

 287,3 3 (19,6) (801,0) (801,0) – – 088,3 4 936,6 3 الموارد المتصلة بالوظائف

 333,3 4,1 13,0 13,0 – – 320,3 378,6 الموارد غير المتصلة بالوظائف

 620,6 3 (17,9) (788,0) (788,0) – – 408,6 4 315,1 4 المجموع 

         الموارد المتصلة بالو ائف حسب الفئة

 15 (21,1) (4) (4) – – 19  الفئة الفنية والفئات العليا

 12 – – – – – 12  فئة الخدمات العامة والفئات المتصلة بها

 27 (12,9) (4) (4) – – 31  المجموع 

  
  22الشكل السابع من الباب 

 )قبل  عادة تقدير التكاليف( 2021  توزيع الموارد المقترحة لعام 3البرنامج الفرعي 

 اعدد الوظائف/آالف دوالرات الواليات المتحدةل

 

 

 

 

 

 

 

12
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5

5

2

1

ر م

2-ف

3-ف

4-ف

5-ف

1-مد

29.2 

42.4 

125.0 

134.3 

2.4 

 توزيع الو ائف
 وظيفة 27

 توزيع الموارد المالية
620.6 3 

 توزيع الموارد المالية غير المتصلة بالو ائف
333.3 

الموارد المتصلة 
 بالوظائف

287.3 3 

 غير الموارد 
 المتصلة بالوظائف

333.3 



 التنمية االقتصادية واالجتماعية في غربي آسيا 22الباب 

 

20-05938 79/92 

 

   4البرنامج الفرعي   
 اإلحصاءات، ومجتمع المعلومات، والتكنولوجيا  

ــتوى  3 876  200ما قدرد   2021تبلغ الموارد المقترحة في إطار الميزانية العادية لعام  22-103  دوالر. ويرد شـــرح التغيير المقترح في مسـ
في  2021اطل. وترد تفاصــــيل إضــــافية بشــــأن توزيع الموارد المقترحة لعام  80-22دوالر في الفقرة   3 876 200الموارد البالغ 

 .22من الباب والشكل الثامن  27-22الجدول 
 

  27-22الجدول 
   تطور الموارد المالية والموارد المتصلة بالو ائف4البرنامج الفرعي 

 ابآالف دوالرات الواليات المتحدة/عدد الوظائفل

 
نفقــات عــام  

2019 
ــادات  اعــتــمـــــ

 2020عام 

  التغيرات 
 قبـلا  2021تقـديرات عـام 

 إعادة تقدير التكاليفل
ــديلت  التعـ

 الفنية
الواليات الجديدة/ 

 الموسعة
ــيــــــرات  ــغــــ ــتــــ الــــ

 النسبة المئوية المجموت األخرى
       الموارد المالية حسب فئة اإلنفاق الرئيسية         

 559,9 3 – 559,9 3 559,9 3 – – – – الموارد المتصلة بالوظائف

 316,3 – 316,3 316,3 – – – – الموارد غير المتصلة بالوظائف

 876,2 3 – 876,2 3 876,2 3 – – – – المجموع 

         الموارد المتصلة بالو ائف حسب الفئة

 15 – 15 15 – – –  الفئة الفنية والفئات العليا

 13 – 13 13 – – –  فئة الخدمات العامة والفئات المتصلة بها

 28 – 28 28 – – –  المجموع 

  
  22الشكل الثامن من الباب 

 )قبل  عادة تقدير التكاليف( 2021  توزيع الموارد المقترحة لعام 4البرنامج الفرعي 

 اعدد الوظائف/آالف دوالرات الواليات المتحدةل
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62.1 

59.1 

94.1 

98.1 

2.9 

 توزيع الو ائف
 وظيفة 28

 توزيع الموارد المالية
3876.2 

 توزيع الموارد المالية غير المتصلة بالو ائف
316.3 

الموارد المتصلة 
 بالوظائف

559.9 3 

 غير الموارد 
 المتصلة بالوظائف

316.3 



 التعاون اإلقليمي ألغراض التنمية الجزء الخامس

 

80/92 20-05938 

 

 5البرنامج الفرعي   
 وأهداف التنمية المستدامة 2030تنسيق خطة عام   

ــتوى  1 773  000ما قدرد   2021تبلغ الموارد المقترحة في إطار الميزانية العادية لعام  22-104  دوالر. ويرد شـــرح التغيير المقترح في مسـ
ــأن توزيع الموارد المقترحة لعام  80-22دوالر في الفقرة   1 773 000الموارد البالغ  ــافية بشـ ــيل إضـ في  2021ايل. وترد تفاصـ

 .22والشكل التاسع من الباب  28-22الجدول 
 

  28-22الجدول 
   تطور الموارد المالية والموارد المتصلة بالو ائف5البرنامج الفرعي 

 ابآالف دوالرات الواليات المتحدة/عدد الوظائفل

 
نفقــات عــام  

2019 
ــادات  اعــتــمـــــ

 2020عام 

  التغيرات 
 قبـلا  2021تقـديرات عـام 

 إعادة تقدير التكاليفل
ــديلت  التعـ

 الفنية
الواليات الجديدة/ 

 الموسعة
ــيــــــرات  ــغــــ ــتــــ الــــ

 النسبة المئوية المجموت األخرى
       الموارد المالية حسب فئة اإلنفاق الرئيسية         

 421,4 1 – 421,4 1 421,4 1 – – – – الموارد المتصلة بالوظائف

 351,6 – 351,6 351,6 – – – – الموارد غير المتصلة بالوظائف

 773,0 1 – 1773,0 773,0 1 – – – – المجموع 

         الموارد المتصلة بالو ائف حسب الفئة

 7 – 7 7 – – –  الفئة الفنية والفئات العليا

 3 – 3 3 – – –  فئة الخدمات العامة والفئات المتصلة بها

 10 – 10 10 – – –  المجموع 

  
  22الشكل التاسع من الباب 

 )قبل  عادة تقدير التكاليف( 2021المقترحة لعام    توزيع الموارد5البرنامج الفرعي 

 اعدد الوظائف/آالف دوالرات الواليات المتحدةل

 

 

 

 

 

3
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2
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1

1

ر م

2-ف

3-ف

4-ف

5-ف

1-مد

45.6 

30.0 

70.5 

205.5 

 توزيع الو ائف
 وظائف 10

 توزيع الموارد المالية
773.0 1 

 بالو ائفتوزيع الموارد المالية غير المتصلة 
351.6 

الموارد المتصلة 
 بالوظائف

421.4 1 

 غيرالموارد 
 المتصلة بالوظائف

351.6 



 التنمية االقتصادية واالجتماعية في غربي آسيا 22الباب 

 

20-05938 81/92 

 

 6البرنامج الفرعي   
 الحوكمة ومنع نشوب النزاعات  

دوالر  415 800دوالر وتعك  زـيادة قـدرهـا  2 607 600مـا قـدرد  2021تبلغ الموارد المقترحـة في إطـار الميزانـية العـادـية لعـام  22-105 
اكل. وترد  80-22دوالر في الفقرة  415  800. ويرد شـــــــــرح الزيادة المقترحة البالغة 2020مقارنة باالعتماد المخصـــــــــح لعام 

 .22العاشر من الباب  والشكل 29-22الجدول في  2021تفاصيل إضافية بشأن توزيع الموارد المقترحة لعام 
 

  29-22الجدول 
   تطور الموارد المالية والموارد المتصلة بالو ائف6البرنامج الفرعي 

 ابآالف دوالرات الواليات المتحدة/عدد الوظائفل

 
نفقــات عــام  

2019 
ــادات  اعــتــمـــــ

 2020عام 

  التغيرات 
 قبـلا  2021تقـديرات عـام 

 إعادة تقدير التكاليفل
ــديلت  التعـ

 الفنية
الواليات الجديدة/ 

 الموسعة
ــيــــــرات  ــغــــ ــتــــ الــــ

 النسبة المئوية المجموت األخرى
       الموارد المالية حسب فئة اإلنفاق الرئيسية         

 401,7 2 19,1 385,6 385,6 – – 016,1 2 693,9 1 الموارد المتصلة بالوظائف

 205,9 17,2 30,2 30,2 – – 175,7 143,2 الموارد غير المتصلة بالوظائف

 607,6 2 19,0 415,8 415,8 – – 191,8 2 837,1 1 المجموع 

         الموارد المتصلة بالو ائف حسب الفئة

 11 22,2 2 2 – – 9  الفئة الفنية والفئات العليا

 6 – – – – – 6  الخدمات العامة والفئات المتصلة بهافئة 

 17 13,3 2 2 – – 15  المجموع 

  
  22الشكل العاشر من الباب 

 )قبل  عادة تقدير التكاليف( 2021  توزيع الموارد المقترحة لعام 6البرنامج الفرعي 

  اعدد الوظائف/آالف دوالرات الواليات المتحدةل

 

 

 

 

 

 

6
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2

4

3

1

16.2 

22.1 

50.3 

114.0 

3.3 

 توزيع الو ائف
 وظيفة 17

 توزيع الموارد المالية
607.6 2 

 توزيع الموارد المالية غير المتصلة بالو ائف
205.9 

الموارد المتصلة 
 بالوظائف

401.7 2 

 غيرالموارد 
 المتصلة بالوظائف

205.9 



 التعاون اإلقليمي ألغراض التنمية الجزء الخامس

 

82/92 20-05938 

 

 دعم البرامج  
وســــيتواصــــل دورد في توفير الدعم الفعال والناجع في الوقت المناســــب يشــــمل دعم البرامج شــــعبة إدارة الموارد وتطوير الخدمات.  22-106 

لتنفيذ برنامج عمل اللجنة. ويرأ  شـــــــعبة إدارة الموارد وتطوير الخدمات مدير يتولى تســـــــيير الدعم اإلداري واللوجســـــــتي ألعمال 
لمشــورة بشــأن جميع الســياســات اإلدارية اللجنة، ويســاعد اإلدارة العليا على وضــع اإلطارين اإلداري والمالي وتنفيذهما، ويســدي ا

التي تتعلق بعمل اللجنة. ويقود المدير أيضــــــــا مســــــــاهمة اللجنة في المبادرات على نطاق المنظومة من قبيل نظام أوموجا وتنقل 
ــم الموارد البشــــرية المركزي، ووحدة التدريب التابعة لإلســــكوا، وقســــم   ــياســــات اإلنمائية. وتشــــمل الشــــعبة قســ اإلدارة الموظفين والســ

المالية، وقسـم خدمات المعلومات واالتصـاالت والتكنولوجيا، وقسـم إدارة المرافق واألصـول، وقسـم إدارة المؤتمرات، وقسـم الخدمات 
 الطبية وخدمات الرعاية االجتماعية.

  دوالر   2  052  800  انخفاضــــــا قدرد  دوالر وتعك   11  832  500ما قدرد    2021وتبلغ الموارد المقترحة في إطار الميزانية العادية لعام  22-107 
الل. وترد  80-22دوالر في الفقرة  2 052  800. ويرد شــــــرح الخفض المقترح البالغ 2020مقارنة باالعتماد المخصــــــح لعام 

 . 22والشكل الحادي عشر من الباب  30-22في الجدول  2021تفاصيل إضافية بشأن توزيع الموارد المقترحة لعام 
 

 30-22الجدول 
 دعم البرامج  تطور الموارد المالية والموارد المتصلة بالو ائف

 ابآالف دوالرات الواليات المتحدة/عدد الوظائفل

 
نفقــات عــام  

2019 
ــادات  اعــتــمـــــ

 2020عام 

  التغيرات 
 قبـلا  2021تقـديرات عـام 

 إعادة تقدير التكاليفل
ــديلت  التعـ

 الفنية
الواليات الجديدة/ 

 الموسعة
ــيــــــرات  ــغــــ ــتــــ الــــ

 النسبة المئوية المجموت األخرى
       الموارد المالية حسب فئة اإلنفاق الرئيسية         

 573,3 8 (18,1) (894,2 1) (894,2 1) – – 467,5 10 684,3 10 الموارد المتصلة بالوظائف

 259,2 3 (4,6) (158,6) (158,6) – – 417,8 3 770,5 4 الموارد غير المتصلة بالوظائف

 832,5 11 (14,8) (052,8 2) (052,8 2) – – 885,3 13 454,8 15 المجموع 

         الموارد المتصلة بالو ائف حسب الفئة

 24 (27,3) (9) (9) – – 33  الفئة الفنية والفئات العليا

 64 (8,6) (6) (6) – – 70  الخدمات العامة والفئات المتصلة بهافئة 

 88 (14,6) (15) (15) – – 103  المجموع 

  
  



 التنمية االقتصادية واالجتماعية في غربي آسيا 22الباب 

 

20-05938 83/92 

 

  22الشكل الحادي عشر من الباب 
 )قبل  عادة تقدير التكاليف( 2021دعم البرامج  توزيع الموارد المقترحة لعام 

  المتحدةلاعدد الوظائف/آالف دوالرات الواليات 
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 توزيع الو ائف
 وظيفة 88

 توزيع الموارد المالية
832.5 11 

 توزيع الموارد المالية غير المتصلة بالو ائف
259.2 3 

الموارد المتصلة 
 بالوظائف

573.3 8 

 غيرالموارد 
 المتصلة بالوظائف

259.2 3 



 التعاون اإلقليمي ألغراض التنمية الجزء الخامس

 

84/92 20-05938 

 

 المرفق األول 
 2021الهيكل التن يمي وتوزيع الو ائف لعام   

  

 :1البرنامج الفرعي 

 تغّير المناخ واستدامة 
 الموارد الطبيعية

 
 م خ م  م ع 

 3-ف 2 1-مد 1

 م و 1 5-ف 4

 ر م 3 4-ف 4

  3-ف 3

  2-ف 1

  ر م 9

  ابلر م 1

 

 :2البرنامج الفرعي 
العدل بين الجنسين، والسكان، 

 والتنمية الشاملة
 
 م ع 

 ابل1-مد 1
 ابل5-ف 5
 ابل4-ف 5
 ابل3-ف 4
 ابل2-ف 4
 ابلر م 10

 

 :3البرنامج الفرعي 
 االزدهار االقتصادي المشترك

 
 م خ م  م ع 

 4-ف 3 1-مد 1
 ر م 2 5-ف 2
  4-ف 5
  3-ف 4
  األ3-ف 1
  2-ف 2

  ر م 12

 

 :4البرنامج الفرعي 
اإلحصاءات، ومجتمع 
 المعلومات، والتكنولوجيا

 
 م ع 

 ابل1-مد 1
 ابل5-ف 4
 ابل4-ف 4
 ابل3-ف 4
 ابل2-ف 2
 ابلم ف و 1

 ابلر م 12

 

تنسيق  :5البرنامج الفرعي 
وأهداف  2030عام  خطة

 التنمية المستدامة
 
 م ع 

 لبا1-مد 1

 لبا5-ف 1

 لبا4-ف 2

 لبا3-ف 2

 لبا2-ف 1

 ابلر م 3

 

 :6البرنامج الفرعي 

 الحوكمة ومنع نشوب
 النزاعات

 
 م خ م  م ع 

 3-ف 1 1-مد 1

 ر م 3 5-ف 2

  لبا5-ف 1

  4-ف 3

  لبا4-ف 1

  3-ف 2

  2-ف 1

  ر م 6

شعبة  دارة الموارد وتطوير 
 الخدمات

 
 م خ م  م ع 

 4-ف 1 1-مد 1

 م ف و 2 5-ف 3

 ر م 10 4-ف 7

  3-ف 9

  2-ف 4

  خ م 1

  م ف و 2

  ر م 61

قسم االستراتيجية 
والتخطيط والمساءلة 
 والنتائج والمعارف

 
 م ع 

 لبا5-ف 1

 لبا4-ف 1

 لبا3-ف 2

 لبا2-ف 1

 ابلر م 6

قسم الشراكات وتعبئة 
 الموارد
 

 م ع 

 لبا5-ف 1

 لبا4-ف 1

 لبا2-ف 1

 ر م 1

 

 التنفيفيةمكتب األمينة 

 م ع 

 و أ ت 1

 2-مد 2

 لبا1-مد 1

 5-ف 1

 4-ف 2

 3-ف 1

 2-ف 1

 م ف و 1

 ر م 8

 عن الميزانية. الخدمة الميدانيةس ر م، الرتبة المحليةس م ف و، موظف فني وطنيس م ت، الميزانية العاديةس و أ ت، وكيل أمين عامس م خ م، موارد خارجة قخ م قالمختصرات 
 إعادة ندب. لاأ 
 نقل. لاب 



 التنمية االقتصادية واالجتماعية في غربي آسيا 22الباب 

 

20-05938 85/92 

 

 المرفق الثاني 
موجز  جراءات المتابعة المتخفة لتنفيف التوصببببببيات فات الصببببببلة الصببببببادرة عن    

 ئات الرقابة هي 
 اإلجراءات المتخذة لتنفيذ التوصية وصف موجز للتوصية

 اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية   
(A/74/7) 

 

توصــــــــي اللجنة االســــــــتشــــــــارية الجمعية العامة بأن تشــــــــجع اللجان 
الرامية إلى تعزيز التعاون والتنســيق  اإلقليمية على مواصــلة الجهود  

فيمـا بينهـا ومع نظـام المنســــــــــــــقين المقيمين، وأن تطلـب من األمين  
نجـازات  العـام أن يـدرج معلومـات مســــــــــــــتكملـة عن أي أنشــــــــــــــطـة وا 

 ل.59-صلة في مشروت الميزانية المقبل االفقرة خامسا ذات

ومكاتب  تفاصــيل تتعلق بالتنســيق الوثيق بين اإلســكوا  13-22تتضــمن الفقرة 
المنســقين المقيمين. وشــاركت اللجنة في اســتضــافة حلقة عمل في بيروت مع  
مكـتب التنســــــــــــــيق اإلنمـائي لتنقيح األجزاء المصــــــــــــــاحـبة إلطـار األمم المتحـدة 
ــاركـت في حلقـات عمـل عـالمـية  للتعـاون من أجـل التنمـية المســـــــــــــــتدامـة، وشــــــــــــ

قليمية بشــأن بدء العمل باإلطار. وتســاهم اللجنة، بوصــفها ع ضــوا في فريق وا 
 دعم األقران، في ضمان جودة اإلطار على الصعيد القطري.

وتعاونت اإلسـكوا واللجنة االقتصـادية ألفريقيا في تقديم دعم متسـق إلى الدول 
ــودان  ــاء في كلتا اللجنتين، بما في ذلك تون  والســ ــاء التي هي أعضــ األعضــ

لمســــــائل ومصــــــر. وهذا باإلضــــــافة إلى اســــــتمرار التنســــــيق والتعاون بشــــــأن ا
المواضـيعية مثل المياد والطاقة والبيانات واإلحصـاءات مع اللجنة االقتصـادية 
ألوروبا واللجنة االقتصــــــادية ألفريقيا، وبشــــــأن النقل البري والســــــلمة والتجارة 
والبيــانــات واإلحصـــــــــــــــاءات مع اللجــان اإلقليميــة األخرى. وفي االجتمــاعــات 

ــتوى األمناء الت  ــق اللجان دعمها  المنتظمة التي تعقد على مســـــــــ نفيذيين، تنســـــــــ
 لخطط العمل العالمية وتعزز التعاون بين اللجان.

ترحب اللجنة االستشارية بمبادرة اللجنة االقتصادية المتعلقة برقمنة  
مكتبتهـــا ونظم التوثيق فيهـــا، وكـــذلـــك النهج المتخـــذ لزيـــادة توزيع  
ق منشـــــــوراتها توزيعا إلكترونيا مع ضـــــــمان توافر البدائل في المناط

التي ال يصـــــــــلها اإلنترنت إال بصـــــــــورة محدودة. كما ترحب اللجنة 
بالتقدم المحرز في توســــــــيع نطاق التوعية وزيادة توزيع منشــــــــورات 
ــادية ألمريكا اللتينية ومنطقة البحر الكاريبي. وترى   اللجنة االقتصــ
ــانـــــت نظم  ــا إذا كـــ ــد مـــ ــديـــ ــل لتحـــ ــه ينبغي إجراء تحليـــ ــة أنـــ اللجنـــ

قتصـــــــادية ألمريكا اللتينية ومنطقة البحر واســـــــتراتيجيات اللجنة اال
الكـاريبي يمكن تكرارهـا أو إعـادة اســــــــــــــتخـدامهـا في اللجـان اإلقليمـية 
األخرى وفي إدارات ومكــاتــب األمم المتحــدة، وهي واثقــة من أنهــا  
ســــــــوف تتلقى معلومات مســــــــتكملة عن هذد المســــــــألة في مشــــــــروت 

 ل.76-الميزانية المقبل االفقرة خامسا

ــاتية البالغة األهمية، تســــــتخدم اإلســــــكوا من أجل   ــياســــ ــائل الســــ زيادة الوعي بالمســــ
 مجموعة متنوعة من قنوات التوزيع، ووسعت نطاق التوعية في السنوات األخيرة. 

وقد جرت رقمنة جميع المنجزات المســــــــــتهدفة للجنة، وال ســــــــــيما المنشــــــــــورات 
والوثـائق، ونشــــــــــــــرهـا في آن واحـد على عـدة منـابر للتوعيـة، مثـل مكتبـة األمم 
المتحدة الرقمية ونظام الوثائق الرســــــــمية لقمم المتحدة. وتشــــــــمل هذد المنابر  

مي. وتضاف في شكل رق  1974جميع المنجزات المستهدفة لإلسكوا منذ عام 
أيضــــا المنشــــورات المتصــــلة بالمســــائل الجنســــانية إلى المكتبة الرقمية لمنظمة 

 المرأة العربية. 

من المنشـورات الرئيسـية للجنة متاحة بانتظام  10، أصـبحت  2015ومنذ عام 
ــية في الموقع EBSCO من خلل قواعد بيانات ــورات الرئيســــــــ . وتتاح المنشــــــــ

 ئل التواصل االجتماعي. الشبكي للجنة وعن طريق شبكات وسا

https://undocs.org/ar/A/74/7
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 اإلجراءات المتخذة لتنفيذ التوصية وصف موجز للتوصية
وقامت اإلسـكوا أيضـا بتحسـين نظامها لنشـر البريد اإللكتروني من أجل تحسـين   

ــعيدين اإلقليمي والعالمي،   ــيين على الصــ ــلحة الرئيســ ــحاب المصــ ــتهداف أصــ اســ
وكثيرا ما تنتج معلومات مســـتكملة مع وضـــع الجماهير المســـتهدفة من المنطقة 

ــقين المقيمين  وفي جميع أنحاء العالم في االعتبا  ــمل ذلك جميع المنســـــــ ر. ويشـــــــ
 ومكاتبهم في المنطقة لضمان استفادتهم من بحوث اللجنة. 

وتعمل اإلســــــكوا على إعادة إنشــــــاء الشــــــبكة اإلقليمية لمكتبات اإليدات التابعة  
 لقمم المتحدة من أجل زيادة تعزيز منتجاتها المعرفية.

 
  



 التنمية االقتصادية واالجتماعية في غربي آسيا 22الباب 

 

20-05938 87/92 

 

 المرفق الثالث 

حسببببببببببب العنصبببببببببر  المقترحببة في الو ببائف الثببابتببة والمؤقتببة، موجز التغييرات   
 والبرنامج الفرعي 

 
 سبب التغيير البيان الرتبة الوظائف 
 4وظيفة واحدة لرئي  دائرة للشـــــــــؤون االجتماعية من البرنامج الفرعي   نقل 1-مد 1 التوجيه التنفيذي واإلدارة     

 الموقف، التكنولوجيا من أجل التنمية والتكامل اإلقليمي

إعادة تشكيل اللجنة، على النحو المنصوح 
ل المؤرخ 6-اد  335عليه في قرار اإلســــــكوا  

والوارد في   2019كانون األول/ديســمبر   21
شــــــباط/فبراير   7ة  مذكرة األمين العام المؤرخ

ــة  2020 والمعنونــــة ”الرؤيــــة االســــــــــــــتراتيجيــ
الجــديــدة للجنــة االقتصـــــــــــــــاديــة واالجتمــاعيــة  

 لE/2020/12لغربي آسيا“ ا

 وظيفة واحدة لكبير موظفي برامج لشؤون الشراكات من دعم البرامج نقل 5-ف 1 

 وظيفة واحدة لرئي  قسم لشؤون إدارة البرامج من دعم البرامج نقل 5-ف 1 

 وظيفتين لموظف إدارة برامج من دعم البرامج نقل 4-ف 2 

 وظيفة واحدة ألمين مكتبة من دعم البرامج نقل 3-ف 1 

 وظيفة واحدة لموظف إدارة برامج من دعم البرامج نقل 3-ف 1 

 وظيفة واحدة لموظف معاون إلدارة البرامج من دعم البرامج نقل 2-ف 1 

  وظيفة واحدة لموظف تقييم معاون من دعم البرامج نقل 2-ف 1 
  وظيفة واحدة لكبير مساعدين لشؤون المكتبات من دعم البرامج نقل ر م 1 
  وظيفة واحدة لكبير مساعدين إلدارة البرامج من دعم البرامج نقل ر م 1 
  وظيفة واحدة لمساعد لشؤون التعاون التقني من دعم البرامج نقل ر م 1 
  وظيفة واحدة لمساعد فريق من دعم البرامج نقل ر م 1 
  وظيفة واحدة لمساعد لشؤون المكتبات من دعم البرامج نقل ر م 1 
  وظيفة واحدة لمساعد إدارة برامج من دعم البرامج نقل ر م 1 
، تغير 1وظيـفة واحـدة لكبير مســــــــــــــاعـدين إداريين إلى البرـنامج الفرعي   نقبل ر م ل1ا 

 المناخ واستدامة الموارد الطبيعية

 

  االبرامج الفرعية المتوقفةل 2020الهيكل البرنامجي لعام 
ــامــج الــفــرعــي  ، 2الــبــرنـــــ

 االجتماعيةالتنمية 

وظيفـة واحـدة لرئي  دائرة للشــــــــــــــؤون االجتمـاعيـة إلى البرنـامج الفرعي  نقبل 1-مد ل1ا
 وأهداف التنمية المستدامة 2030، تنسيق خطة عام 5الجديد 

إعادة تشكيل اللجنة، على النحو المنصوح 
ل المؤرخ 6-اد  335عليه في قرار اإلســــــكوا  

والوارد في   2019كانون األول/ديســمبر   21
شــــــباط/فبراير   7مذكرة األمين العام المؤرخة  

ــة  2020 والمعنونــــة ”الرؤيــــة االســــــــــــــتراتيجيــ
الجــديــدة للجنــة االقتصـــــــــــــــاديــة واالجتمــاعيــة  

 لE/2020/12لغربي آسيا“ ا

ــؤون االجتماعية إلى البرنامج الفرعي  نقل 5-ف ل1ا  ــم للشـــــــــ وظيفة واحدة لرئي  قســـــــــ
 وأهداف التنمية المستدامة 2030، تنسيق خطة عام 5الجديد 

ــؤون االجتماعية إلى البرنامج الفرعي الجديد  نقل 5-ف ل2ا  ــم للشـــ وظيفتين لرئي  قســـ
 ، العدل بين الجنسين، والسكان، والتنمية الشاملة2

، 2وظيفتين لموظف للشــــــــؤون االجتماعية إلى البرنامج الفرعي الجديد   نقل 4-ف ل2ا 
 العدل بين الجنسين، والسكان، والتنمية الشاملة

، 2وظيفة واحدة لموظف لشـــــؤون الســـــكان إلى البرنامج الفرعي الجديد   نقل 4-ف ل1ا 
 العدل بين الجنسين، والسكان، والتنمية الشاملة

وظيفة واحدة لموظف للشـــؤون االقتصـــادية إلى البرنامج الفرعي الجديد  نقل 4-ف ل1ا 
 وأهداف التنمية المستدامة 2030، تنسيق خطة عام 5

وظيفة واحدة لموظف للشـــــؤون االجتماعية إلى البرنامج الفرعي الجديد  نقل 3-ف ل1ا 
 ، العدل بين الجنسين، والسكان، والتنمية الشاملة2

https://undocs.org/ar/E/2020/12
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 سبب التغيير البيان الرتبة الوظائف 
     
وظيفة واحدة لموظف للشـــــؤون االجتماعية إلى البرنامج الفرعي الجديد  نقل 3-ف ل1ا 

 وأهداف التنمية المستدامة 2030، تنسيق خطة عام 5

 

وظيفة واحدة لموظف للشـــؤون االقتصـــادية إلى البرنامج الفرعي الجديد  نقل 3-ف ل1ا 
 ، العدل بين الجنسين، والسكان، والتنمية الشاملة2

 

وظيفة واحدة لموظف للشـــؤون االقتصـــادية إلى البرنامج الفرعي الجديد  نقل 3-ف ل1ا 
 وأهداف التنمية المستدامة 2030، تنسيق خطة عام 5

 

وظـائف لموظف مـعاون للشــــــــــــــؤون االجتـماعـية إلى البرـنامج الفرعي   3 نقبل 2-ف ل3ا 
 ، العدل بين الجنسين، والسكان، والتنمية الشاملة2الجديد 

 

، 2وظائف لمســــــــــاعد لشــــــــــؤون البحوث إلى البرنامج الفرعي الجديد   3 نقل ر م ل3ا 
 العدل بين الجنسين، والسكان، والتنمية الشاملة

 

، 2وظائف لمســــــاعد لشــــــؤون الموظفين إلى البرنامج الفرعي الجديد   3 نقل ر م ل3ا 
 العدل بين الجنسين، والسكان، والتنمية الشاملة

 

، 5وظيفة واحدة لكبير مســــــــاعدين إداريين إلى البرنامج الفرعي الجديد   نقل ر م ل1ا 
 وأهداف التنمية المستدامة 2030تنسيق خطة عام 

 

ــؤون البحوث إلى البرنامج الفرعي  نقل ر م ل1ا  ــاعدين لشــــــــ وظيفة واحدة لكبير مســــــــ
 وأهداف التنمية المستدامة 2030، تنسيق خطة عام 5الجديد 

 

، 5وظيفة واحدة لمسـاعد لشـؤون الموظفين إلى البرنامج الفرعي الجديد   نقل ر م ل1ا 
 وأهداف التنمية المستدامة 2030تنسيق خطة عام 

 

ــامــج الــفــرعــي  ، 4الــبــرنـــــ
ــا مـن أجـــــــل  اـلتـكـنـوـلوجـيـــــ
 التنمية والتكامل اإلقليمي 

إعادة تشكيل اللجنة، على النحو المنصوح  وظيفة واحدة لرئي  دائرة للشؤون االجتماعية إلى التوجيه التنفيذي واإلدارة  نقل  1-مد ل1ا
ل المؤرخ 6-اد  335عليه في قرار اإلســــــكوا  

والوارد في   2019كانون األول/ديســمبر   21
شــــــباط/فبراير   7مذكرة األمين العام المؤرخة  

ــة  2020 والمعنونــــة ”الرؤيــــة االســــــــــــــتراتيجيــ
الجــديــدة للجنــة االقتصـــــــــــــــاديــة واالجتمــاعيــة  

 لE/2020/12لغربي آسيا“ ا

وظيـفة واحـدة لكبير موظفين إلدارة البرامج إلى البرـنامج الفرعي الجـدـيد  نقبل 5-ف ل1ا
 ، اإلحصاءات، ومجتمع المعلومات، والتكنولوجيا4

، 6وظيفـــة واحـــدة لكبير موظفين إلدارة البرامج إلى البرنـــامج الفرعي  نقببل 5-ف ل1ا
 الحوكمة ومنع نشوب النزاعات

ــد  نقببل 3-ف ل1ا  ــديـ ــامج الفرعي الجـ ــدة لموظف إدارة برامج إلى البرنـ ــة واحـ ، 4وظيفـ
 اإلحصاءات، ومجتمع المعلومات، والتكنولوجيا

وظيفة واحدة لموظف معاون إلدارة البرامج إلى البرنامج الفرعي الجديد  نقل 2-ف ل1ا 
 ، اإلحصاءات، ومجتمع المعلومات، والتكنولوجيا4

 

، 4وظيفة واحدة لكبير مســــــــاعدين إداريين إلى البرنامج الفرعي الجديد   نقل ر م ل1ا 
 اإلحصاءات، ومجتمع المعلومات، والتكنولوجيا

 

، 4وظيفــة واحــدة لمســـــــــــــــاعــد إدارة برامج إلى البرنــامج الفرعي الجــديــد  نقبل ر م ل1ا 
 اإلحصاءات، ومجتمع المعلومات، والتكنولوجيا

 

، 4وظيفة واحدة لمسـاعد لشـؤون الموظفين إلى البرنامج الفرعي الجديد   نقل ر م ل1ا 
 اإلحصاءات، ومجتمع المعلومات، والتكنولوجيا

 

، 4وظيفتين لمســــــــــــــاعد لشــــــــــــــؤون البحوث إلى البرنامج الفرعي الجديد   نقل ر م ل2ا 
 اإلحصاءات، ومجتمع المعلومات، والتكنولوجيا

 

ــامــج الــفــرعــي  ، 5الــبــرنـــــ
اإلحصــــــــــــاءات لوضــــــــــــع 
ســـــــــياســـــــــات مرتكزة على 

 األدلة

وظيفة واحدة لرئي  دائرة لشـــــــــؤون اإلحصـــــــــاءات إلى البرنامج الفرعي  نقل 1-مد ل1ا
 ، اإلحصاءات، ومجتمع المعلومات، والتكنولوجيا4الجديد 

إعادة تشكيل اللجنة، على النحو المنصوح 
ل المؤرخ 6-اد  335عليه في قرار اإلســــــكوا  

والوارد في   2019كانون األول/ديســمبر   21
شــــــباط/فبراير   7مذكرة األمين العام المؤرخة  

ــة  2020 والمعنونــــة ”الرؤيــــة االســــــــــــــتراتيجيــ
الجــديــدة للجنــة االقتصـــــــــــــــاديــة واالجتمــاعيــة  

 لE/2020/12لغربي آسيا“ ا

وظيفتين لرئي  قســـم لشـــؤون اإلحصـــاءات إلى البرنامج الفرعي الجديد  نقل 5-ف ل2ا
 ، اإلحصاءات، ومجتمع المعلومات، والتكنولوجيا4

، 4وظـــــائف لخبير إحصــــــــــــــــــائي إلى البرنـــــامج الفرعي الجـــــديـــــد  3 نقبببل 4-ف ل3ا
 اإلحصاءات، ومجتمع المعلومات، والتكنولوجيا
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 التنمية االقتصادية واالجتماعية في غربي آسيا 22الباب 

 

20-05938 89/92 

 

 سبب التغيير البيان الرتبة الوظائف 
، 4وظـــــائف لخبير إحصــــــــــــــــــائي إلى البرنـــــامج الفرعي الجـــــديـــــد  3 نقبببل 3-ف ل3ا     

 اإلحصاءات، ومجتمع المعلومات، والتكنولوجيا

 

ــائي لتصــــبح وظيفة لموظف للشــــؤون    عادة ندب 3-ف ل1ا  وظيفة واحدة لخبير إحصــ
 ، االزدهار االقتصادي المشترك3االقتصادية، في البرنامج الفرعي 

 

، 4وظيفة واحدة لخبير إحصـــــــــــائي معاون إلى البرنامج الفرعي الجديد   نقل 2-ف ل1ا 
 اإلحصاءات، ومجتمع المعلومات، والتكنولوجيا

 

، 4وظـــائف لمســــــــــــــــاعـــد إحصــــــــــــــــاء إلى البرنـــامج الفرعي الجـــديـــد  6 نقببل ر م ل6ا 
 اإلحصاءات، ومجتمع المعلومات، والتكنولوجيا

 

، 4وظيفــــة واحــــدة لمســـــــــــــــــاعــــد إداري إلى البرنــــامج الفرعي الجــــديــــد  نقبببل ر م ل1ا 
 اإلحصاءات، ومجتمع المعلومات، والتكنولوجيا

 

ــامــج الــفــرعــي  ، 6الــبــرنـــــ
 النهوض بالمرأة

وظيفة واحدة لرئي  دائرة للشـــــــــــــؤون الجنســـــــــــــانية إلى البرنامج الفرعي  نقل 1-مد ل1ا
 ، العدل بين الجنسين، والسكان، والتنمية الشاملة2الجديد 

إعادة تشكيل اللجنة، على النحو المنصوح 
ل المؤرخ 6-اد  335عليه في قرار اإلســــــكوا  

والوارد في   2019كانون األول/ديســمبر   21
شــــــباط/فبراير   7ة  مذكرة األمين العام المؤرخ

ــة  2020 والمعنونــــة ”الرؤيــــة االســــــــــــــتراتيجيــ
الجــديــدة للجنــة االقتصـــــــــــــــاديــة واالجتمــاعيــة  

 لE/2020/12لغربي آسيا“ ا

ــانية إلى البرنامج الفرعي  نقل 5-ف ل1ا  وظيفة واحدة لرئي  قســــــــــم للشــــــــــؤون الجنســــــــ
 ، العدل بين الجنسين، والسكان، والتنمية الشاملة2الجديد 

وظيفة واحدة لموظف للشـــــؤون االجتماعية إلى البرنامج الفرعي الجديد  نقل 4-ف ل1ا 
 ، العدل بين الجنسين، والسكان، والتنمية الشاملة2

وظيفة واحدة لموظف للشـــــؤون االجتماعية إلى البرنامج الفرعي الجديد  نقل 4-ف ل1ا 
 وأهداف التنمية المستدامة 2030، تنسيق خطة عام 5

، 2وظيفتين لموظف للشــــــــؤون االجتماعية إلى البرنامج الفرعي الجديد   نقل 3-ف ل2ا 
 العدل بين الجنسين، والسكان، والتنمية الشاملة

وظيفة واحدة لموظف معاون للشــــؤون االجتماعية إلى البرنامج الفرعي  نقل 2-ف ل1ا 
 ، العدل بين الجنسين، والسكان، والتنمية الشاملة2الجديد 

 

، 2وظيفتين لمســــــــــــــاعد لشــــــــــــــؤون البحوث إلى البرنامج الفرعي الجديد   نقل ر م ل2ا 
 العدل بين الجنسين، والسكان، والتنمية الشاملة

 

، العـدل بين  2وظيفتين لمســـــــــــــــاعـد إداري إلى البرنـامج الفرعي الجـديـد  نقبل ر م ل2ا 
 الجنسين، والسكان، والتنمية الشاملة

 

    2021الهيكل البرنامجي لعام 
ــامــج الــفــرعــي  ، 1الــبــرنـــــ

تغير المـناخ واســـــــــــــــتدامـة 
ــابقا  الموارد الطبيعية اســــــ

ــامــج الــفــرعــي  ، 1الــبــرنـــــ
اإلدارة المتكـــاملـــة للموارد 
الطبيعية من أجل التنمية 

 المستدامةل

وظيفة واحدة لرئي  قســــــــم للشــــــــؤون االقتصــــــــادية إلى البرنامج الفرعي  نقل 5-ف ل1ا
 ، اإلحصاءات، ومجتمع المعلومات، والتكنولوجيا4الجديد 

تشكيل اللجنة، على النحو المنصوح   إعادة
ل المؤرخ 6-اد  335عليه في قرار اإلســــــكوا  

والوارد في   2019كانون األول/ديســمبر   21
شــــــباط/فبراير   7مذكرة األمين العام المؤرخة  

ــة  2020 والمعنونــــة ”الرؤيــــة االســــــــــــــتراتيجيــ
الجــديــدة للجنــة االقتصـــــــــــــــاديــة واالجتمــاعيــة  

 لE/2020/12لغربي آسيا“ ا

م ف  ل1ا
 و

ــد  نقببل ــديـ ــامج الفرعي الجـ ــدة لموظف إدارة برامج إلى البرنـ ــة واحـ ، 4وظيفـ
 اإلحصاءات، ومجتمع المعلومات، والتكنولوجيا

 وظيفة واحدة لكبير مساعدين إداريين من التوجيه التنفيذي واإلدارة نقل ر م 1

ــامــج الــفــرعــي  ، 2الــبــرنـــــ
العــــدل بين الجنســــــــــــــين، 
ــان، والـتـنـمـيـــــــة  ــكـــــ والســــــــــــ

 الشاملة

ــانية من البرنامج الفرعي   نقل 1-مد 1 ــؤون الجنســــــ  6وظيفة واحدة لرئي  دائرة للشــــــ
 الموقف، النهوض بالمرأة

إعادة تشكيل اللجنة، على النحو المنصوح 
ل المؤرخ 6-اد  335عليه في قرار اإلســــــكوا  

والوارد في   2019كانون األول/ديســمبر   21
شــــــباط/فبراير   7مذكرة األمين العام المؤرخة  

ــة والمعنونــــة  2020 ”الرؤيــــة االســــــــــــــتراتيجيــ
الجــديــدة للجنــة االقتصـــــــــــــــاديــة واالجتمــاعيــة  

 لE/2020/12لغربي آسيا“ ا

 2وظيفتين لرئي  قســــــــــــــم للشــــــــــــــؤون االجتمـاعيـة من البرـنامج الفرعي  نقبل 5-ف 2
 الموقف، التنمية االجتماعية

، 3وظيفتين لرئي  قســـــــــم للشـــــــــؤون االقتصـــــــــادية من البرنامج الفرعي   نقل 5-ف 2
 االزدهار االقتصادي المشترك

 6وظيفة واحدة لرئي  قســــــم للشــــــؤون الجنســــــانية من البرنامج الفرعي   نقل 5-ف 1 
 الموقف، النهوض بالمرأة

https://undocs.org/ar/E/2020/12
https://undocs.org/ar/E/2020/12
https://undocs.org/ar/E/2020/12


 التعاون اإلقليمي ألغراض التنمية الجزء الخامس

 

90/92 20-05938 

 

 سبب التغيير البيان الرتبة الوظائف 
     
الموقف،  2وظيفتين لموظف للشــــؤون االجتماعية من البرنامج الفرعي   نقل 4-ف 2 

 التنمية االجتماعية

 

الموقف،  2وظيفة واحدة لموظف لشـــؤون الســـكان من البرنامج الفرعي   نقل 4-ف 1 
 التنمية االجتماعية

 

وظيفة واحدة لموظف للشــــــــؤون االقتصــــــــادية واالجتماعية من البرنامج  نقل 4-ف 1 
 ، االزدهار االقتصادي المشترك3الفرعي 

 

 6وظيفــة واحــدة لموظف للشــــــــــــــؤون االجتمــاعيــة من البرنــامج الفرعي  نقبل 4-ف 1 
 الموقف، النهوض بالمرأة

 

 2وظيفــة واحــدة لموظف للشــــــــــــــؤون االجتمــاعيــة من البرنــامج الفرعي  نقبل 3-ف 1 
 الموقف، التنمية االجتماعية

 

 2وظيفة واحدة لموظف للشـــــــــــــؤون االقتصـــــــــــــادية من البرنامج الفرعي   نقل 3-ف 1 
 الموقف، التنمية االجتماعية

 

الموقف،  6وظيفتين لموظف للشــــؤون االجتماعية من البرنامج الفرعي   نقل 3-ف 2 
 النهوض بالمرأة

 

لموظف معـــاون للشــــــــــــــؤون االجتمـــاعيـــة من  2-وظـــائف برتبـــة ف 3 نقببل 2-ف 3 
 الموقف، التنمية االجتماعية 2البرنامج الفرعي 

 

وظيفة واحدة لموظف معاون للشــــــؤون االجتماعية من البرنامج الفرعي  نقل 2-ف 1 
 الموقف، النهوض بالمرأة 6

 

الموقف،  2وظائف لمســــــــاعد لشــــــــؤون البحوث من البرنامج الفرعي   3 نقل ر م 3 
 التنمية االجتماعية

 

الموقف،  2وظائف لمســــاعد لشــــؤون الموظفين من البرنامج الفرعي   3 نقل ر م 3 
 التنمية االجتماعية

 

الموقف،  6وظيفتين لمســــــــــــاعد لشــــــــــــؤون البحوث من البرنامج الفرعي   نقل ر م 2 
 النهوض بالمرأة

 

ــاعــد إداري من البرنــامج الفرعي  نقبل ر م 2  الموقف، النهوض  6وظيفتين لمســـــــــــــ
 بالمرأة

 

ــامــج الــفــرعــي  ، 3الــبــرنـــــ
االزدهــار االقتصــــــــــــــــادي  
المشـترك اسـابقا البرنامج 

ــامـــــــل ، 3الــفــرعــي  الــتــكـــــ
 لاالقتصادي واإلنمائي

وظيفتين لرئي  قســــم للشــــؤون االقتصــــادية إلى البرنامج الفرعي الجديد  نقل 5-ف ل2ا
 ، العدل بين الجنسين، والسكان، والتنمية الشاملة2

إعادة تشكيل اللجنة، على النحو المنصوح 
ل المؤرخ 6-اد  335عليه في قرار اإلســــــكوا  

والوارد في   2019كانون األول/ديســمبر   21
باط/فبراير ـشـــــ   7مذكرة األمين العام المؤرخة  

ــة  2020 والمعنونــــة ”الرؤيــــة االســــــــــــــتراتيجيــ
الجــديــدة للجنــة االقتصـــــــــــــــاديــة واالجتمــاعيــة  

 لE/2020/12لغربي آسيا“ ا

وظيفة واحدة لموظف للشـــؤون االقتصـــادية إلى البرنامج الفرعي الجديد  نقل 4-ف ل1ا
 ، العدل بين الجنسين، والسكان، والتنمية الشاملة2

ــادية إلى البرنامج الفرعي   نقل 4-ف ل1ا ، 6وظيفة واحدة لموظف للشــــــــــؤون االقتصــــــــ
 الحوكمة ومنع نشوب النزاعات

ــائي لتصــــــــــــــبح وظيـفة لموظف للشــــــــــــــؤون   عادة ندب 3-ف 1 وظيـفة خبير إحصــــــــــــ
الموقف، اإلحصــــــاءات  5االقتصــــــادية، وكانت ســــــابقا في البرنامج الفرعي  

 لوضع سياسات مرتكزة على األدلة

وظيفة واحدة لموظف معاون للشـــؤون االقتصـــادية إلى البرنامج الفرعي  نقل 2-ف ل1ا 
 وأهداف التنمية المستدامة 2030، تنسيق خطة عام 5الجديد 

 

ــامــج الــفــرعــي  ، 4الــبــرنـــــ
ــاءات، ومجتمع  اإلحصـــــــــ
 المعلومات، والتكنولوجيا

 5وظيفة واحدة لرئي  دائرة لشــــؤون اإلحصــــاءات من البرنامج الفرعي   نقل 1-مد 1
 الموقف، اإلحصاءات لوضع سياسات مرتكزة على األدلة

إعادة تشكيل اللجنة، على النحو المنصوح 
ل المؤرخ 6-اد  335عليه في قرار اإلســــــكوا  

والوارد في   2019كانون األول/ديســمبر   21
شــــــباط/فبراير   7مذكرة األمين العام المؤرخة   ، 1وظيفة واحدة لرئي  قســـم للشـــؤون االقتصـــادية من البرنامج الفرعي   نقل 5-ف 1

 تغير المناخ واستدامة الموارد الطبيعية
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 التنمية االقتصادية واالجتماعية في غربي آسيا 22الباب 

 

20-05938 91/92 

 

 سبب التغيير البيان الرتبة الوظائف 
     
 4وظيفــــة واحــــدة لكبير موظفين إلدارة البرامج من البرنــــامج الفرعي  نقبببل 5-ف 1 

 الموقف، التكنولوجيا من أجل التنمية والتكامل اإلقليمي

ــة  2020 والمعنونــــة ”الرؤيــــة االســــــــــــــتراتيجيــ
الجــديــدة للجنــة االقتصـــــــــــــــاديــة واالجتمــاعيــة  

 لE/2020/12لغربي آسيا“ ا
 5وظيفتين لرئي  قســــــــــم لشــــــــــؤون اإلحصــــــــــاءات من البرنامج الفرعي   نقل 5-ف 2 

 الموقف، اإلحصاءات لوضع سياسات مرتكزة على األدلة

الموقف،  5وظــــــائف لخبير إحصـــــــــــــــــــائي من البرنــــــامج الفرعي  3 نقببببل 4-ف 3 
 اإلحصاءات لوضع سياسات مرتكزة على األدلة

 

  وظيفة واحدة لموظف إدارة برامج من دعم البرامج نقل 4-ف 1 
ــامج الفرعي  نقببل 3-ف 1  ــدة لموظف إدارة برامج من البرنـ ــة واحـ الموقف،  4وظيفـ

 التكنولوجيا من أجل التنمية والتكامل اإلقليمي

 

الموقف،  5وظــــــائف لخبير إحصـــــــــــــــــــائي من البرنــــــامج الفرعي  3 نقببببل 3-ف 3 
 اإلحصاءات لوضع سياسات مرتكزة على األدلة

 

 4وظيفـــة واحـــدة لموظف معـــاون إلدارة البرامج من البرنـــامج الفرعي  نقببل 2-ف 1 
 الموقف، التكنولوجيا من أجل التنمية والتكامل اإلقليمي

 

الموقف،  5وظيفة واحدة لخبير إحصـــــــائي معاون من البرنامج الفرعي   نقل 2-ف 1 
 اإلحصاءات لوضع سياسات مرتكزة على األدلة

 

م ف  1 
 و

، تغير المـناخ 1وظيـفة واحـدة لموظف إدارة برامج من البرـنامج الفرعي  نقبل
 واستدامة الموارد الطبيعية

 

الموقف،  4وظيفة واحدة لكبير مســــاعدين إداريين من البرنامج الفرعي   نقل ر م 1 
 التكنولوجيا من أجل التنمية والتكامل اإلقليمي 

 

الموقف،  4وظيفـة واحـدة لمســـــــــــــــاعـد إدارة برامج من البرنـامج الفرعي  نقبل ر م 1 
 التكنولوجيا من أجل التنمية والتكامل اإلقليمي

 

 4وظيفــة واحــدة لمســـــــــــــــاعــد لشــــــــــــــؤون الموظفين من البرنــامج الفرعي  نقبل ر م 1 
 الموقف، التكنولوجيا من أجل التنمية والتكامل اإلقليمي

 

الموقف،  4وظيفتين لمســــــــــــاعد لشــــــــــــؤون البحوث من البرنامج الفرعي   نقل ر م 2 
 التكنولوجيا من أجل التنمية والتكامل اإلقليمي

 

الموقف،  5وظـــائف لمســــــــــــــــاعـــد إحصــــــــــــــــاء من البرنـــامج الفرعي  6 نقببل ر م 6 
 اإلحصاءات لوضع سياسات مرتكزة على األدلة 

 

ــاعــــد إداري من البرنــــامج الفرعي  نقبببل ر م 1  الموقف،  5وظيفــــة واحــــدة لمســـــــــــــــ
 اإلحصاءات لوضع سياسات مرتكزة على األدلة

 

ــامــج الــفــرعــي  ، 5الــبــرنـــــ
 2030تنســيق خطة عام 

ــمـــــــيـــــــة  ــنـــــ ــتـــــ ــداف الـــــ وأهـــــ
 المستدامة

 2وظيفة واحدة لرئي  دائرة للشـــــــــؤون االجتماعية من البرنامج الفرعي   نقل 1-مد 1
 الموقف، التنمية االجتماعية

إعادة تشكيل اللجنة، على النحو المنصوح 
ل المؤرخ 6-اد  335عليه في قرار اإلســــــكوا  

والوارد في   2019كانون األول/ديســمبر   21
شــــــباط/فبراير   7مذكرة األمين العام المؤرخة  

ــة والمع 2020 نونــــة ”الرؤيــــة االســــــــــــــتراتيجيــ
الجــديــدة للجنــة االقتصـــــــــــــــاديــة واالجتمــاعيــة  

 لE/2020/12لغربي آسيا“ ا

ــؤون االجتماعية من البرنامج الفرعي   نقل 5-ف 1 ــم للشــــ  2وظيفة واحدة لرئي  قســــ
 الموقف، التنمية االجتماعية

 2وظيفة واحدة لموظف للشـــــــــــــؤون االقتصـــــــــــــادية من البرنامج الفرعي   نقل 4-ف 1
 الموقف، التنمية االجتماعية

 6وظيفــة واحــدة لموظف للشــــــــــــــؤون االجتمــاعيــة من البرنــامج الفرعي  نقبل 4-ف 1 
 الموقف، النهوض بالمرأة

 2وظيفــة واحــدة لموظف للشــــــــــــــؤون االجتمــاعيــة من البرنــامج الفرعي  نقبل 3-ف 1 
 الموقف، التنمية االجتماعية

 2وظيفة واحدة لموظف للشـــــــــــــؤون االقتصـــــــــــــادية من البرنامج الفرعي   نقل 3-ف 1 
 الموقف، التنمية االجتماعية
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 التعاون اإلقليمي ألغراض التنمية الجزء الخامس

 

92/92 20-05938 

 

 سبب التغيير البيان الرتبة الوظائف 
     
ــادية من البرنامج الفرعي  نقل 2-ف 1  ــؤون االقتصـ وظيفة واحدة لموظف معاون للشـ

 ، االزدهار االقتصادي المشترك3

 

الموقف،  2وظيفة واحدة لكبير مســــاعدين إداريين من البرنامج الفرعي   نقل ر م 1 
 التنمية االجتماعية

 

ــؤون البحوث من البرنامج الفرعي   نقل ر م 1  ــاعدين لشـــ  2وظيفة واحدة لكبير مســـ
 الموقف، التنمية االجتماعية

 

 2وظيفــة واحــدة لمســـــــــــــــاعــد لشــــــــــــــؤون الموظفين من البرنــامج الفرعي  نقبل ر م 1 
 الموقف، التنمية االجتماعية

 

ــامــج الــفــرعــي  ، 6الــبــرنـــــ
الحوكمـة ومنع نشــــــــــــــوب 
النزاعات اسـابقا البرنامج 

ــي  ــرعـ ــفـ ــيـــــــة 7الـ ــمـ ــنـ ــتـ ، الـ
 وتخفيف آثار النزاعاتل

 4وظيفــــة واحــــدة لكبير موظفين إلدارة البرامج من البرنــــامج الفرعي  نقبببل 5-ف 1
 الموقف، التكنولوجيا من أجل التنمية والتكامل اإلقليمي

إعادة تشكيل اللجنة، على النحو المنصوح 
ل المؤرخ 6-اد  335عليه في قرار اإلســــــكوا  

والوارد في   2019كانون األول/ديســمبر   21
شــــــباط/فبراير   7مذكرة األمين العام المؤرخة  

ــة  2020 والمعنونــــة ”الرؤيــــة االســــــــــــــتراتيجيــ
الجــديــدة للجنــة االقتصـــــــــــــــاديــة واالجتمــاعيــة  

 لE/2020/12لغربي آسيا“ ا

، 3وظيفة واحدة لموظف للشـــــــــــؤون االقتصـــــــــــادية من البرنامج الفرعي   نقل 4-ف 1
 االزدهار االقتصادي المشترك

وظيفـة واحـدة لكبير موظفي برامج لشــــــــــــــؤون الشــــــــــــــراكـات إلى التوجـيه  نقبل 5-ف ل1ا دعم البرامج
 التنفيذي واإلدارة

إعادة تشكيل اللجنة، على النحو المنصوح 
ل المؤرخ 6-اد  335عليه في قرار اإلســــــكوا  

والوارد في   2019كانون األول/ديســمبر   21
شــــــباط/فبراير   7مذكرة األمين العام المؤرخة  

ــة  2020 والمعنونــــة ”الرؤيــــة االســــــــــــــتراتيجيــ
الجــديــدة للجنــة االقتصـــــــــــــــاديــة واالجتمــاعيــة  

 لE/2020/12لغربي آسيا“ ا

 وظيفة واحدة لرئي  قسم لشؤون إدارة البرامج إلى التوجيه التنفيذي واإلدارة  نقل  5-ف ل1ا 

 وظيفتين لموظف إدارة برامج إلى التوجيه التنفيذي واإلدارة نقل 4-ف ل2ا 

ــد  نقببل 4-ف ل1ا  ــديـ ــامج الفرعي الجـ ــدة لموظف إدارة برامج إلى البرنـ ــة واحـ ، 4وظيفـ
 اإلحصاءات، ومجتمع المعلومات، والتكنولوجيا

  وظيفة واحدة ألمين مكتبة إلى التوجيه التنفيذي واإلدارة نقل 3-ف ل1ا 
  وظيفة واحدة لموظف إدارة برامج إلى التوجيه التنفيذي واإلدارة نقل 3-ف ل1ا 
  وظيفة واحدة لموظف معاون إلدارة البرامج إلى التوجيه التنفيذي واإلدارة  نقل  2-ف ل1ا 
  وظيفة واحدة لموظف تقييم معاون إلى التوجيه التنفيذي واإلدارة نقل 2-ف ل1ا 
  وظيفة واحدة لكبير مساعدين لشؤون المكتبات إلى التوجيه التنفيذي واإلدارة  نقل  ر م ل1ا 
  وظيفة واحدة لكبير مساعدين إلدارة البرامج إلى التوجيه التنفيذي واإلدارة  نقل  ر م ل1ا 
  وظيفة واحدة لمساعد لشؤون التعاون التقني إلى التوجيه التنفيذي واإلدارة  نقل  ر م ل1ا 
  وظيفة واحدة لمساعد فريق إلى التوجيه التنفيذي واإلدارة نقل ر م ل1ا 
  وظيفة واحدة لمساعد لشؤون المكتبات إلى التوجيه التنفيذي واإلدارة نقل ر م ل1ا 
  وظيفة واحدة لمساعد إدارة برامج إلى التوجيه التنفيذي واإلدارة نقل ر م ل1ا 
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