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 موجز 
( 17-)د 1823لقرار الجمعية العامة  ُيقدَّم هذا التقرير إلى المجلس االقتصــــــــــادي واالجتماع  و قا  

)المر ق الثالث(. وقد أصـــــبحح جارحة مرو  يروس اورونا  1998/46( و  55-)د  1817وقراري المجلس  
ــان  ال  ير  ســــتاون للا 19-)او يد ــا ة إلى أثرها اىنســ ــُيعرا بلا العصــــر الراهن.  باى ــ ( األزمة الت  ســ

من حيث الحجم والن اق. وســـيلزم تعزيز تنســـيق الســـياســـاح آثار اقتصـــادية واجتماعية عالمية  ير مســـبوقة  
والتعاون المتعددي األ راا على الصـعيدين العالم  واىقليم  من أجل معالجة اثثار اثنية وال ويلة األجل 

اال تبار الحاسـم لعزم المجتم  الدول  على الم ـ  قدما ب  ة  19-لألزمة. وسـيمثل التصـدي لجارحة او يد
وبعقد العمل من أجل تحقيق أهداا التنمية المســـــــــــــتدامة. وعلى  ل ية ذل   2030تدامة لعام التنمية المـســــــــــــ 

الو ــــ   يراز الجزو األول من التقرير على إثباح قيمة التعاون اىقليم     المســــاهمة    التصــــدي ال عال 
يل ص التقرير اثثـار . واســــــــــــــتنـادا إلى البيـانـاح والتحليلح الت  أعـدتلـا اللجـان اىقليميـة  19-ألزمـة او يـد
   ال من قة على حدة  ويعرو تدابير التصــــــدي  19-االقتصــــــادية الرريســــــية لمرو او يد - االجتماعية

والحلول    مجال السـياسـاح  ويسـل  ال ـوو على أهمية التعاون اىقليم  والعمل المت ـا ر على الصـعيدين 
معلومـــــاح مســــــــــــــتاملـــــة عن الت وراح والنوات   اىقليم  ودون اىقليم . ويقـــــدم الجزو الثـــــان  من التقرير 

ــة     مجـــاالح م تـــارة من التعـــاون اىقليم  واألقـــاليم   بمـــا    ذلـــ     ســــــــــــــيـــاق إعـــادة تن يم من ومـ
 المتحدة اىنمارية. األمم
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 السياسة العامة والتحليل  -   أوال  

ــات ودور   - ألف  ــياسـ ــدي في مجال السـ جائحة فيروس كورونا: التحليالت اإلقليمية وتدابير التصـ
 التعاون اإلقليمي

تؤثر حاليا على ه  األزمة الت  ســُيعر ا بلا العصــر الراهن.  ل   19-لقد أصــبحح جارحة او يد - 1
المجتمعاح واالقتصــــــاداح ب رق متعددة  وتؤدي إلى انحســــــار المااســــــق اىنمارية الت  تحققح وتعزز أوجه 

االقتصــادية لألزمة  -ال ــعا على ن اق عالم . وت ــ ل  اللجان اىقليمية بملمة رصــد اثثار االجتماعية 
عداد البياناح والتحليلح  والد عوة بنشـــا  إلى تدابير للتصـــدي لألزمة    مجال    المنا ق ال اصـــة بلا  واا

الســــياســــاح  بوســــارل منلا االســــت ادة من صــــلحيتلا المتعلقة بالدعوة إلى االجتماعاح من أجل نشــــر وتعزيز 
ــاح. وقد أ لقح عددا من األدواح من بين أهدا لا دعم التعلم  ــياسـ ــيق اىقليميين دعما للذل السـ التعاون والتنسـ

   ص وا صانع  القراراح وتيسير الحصول على المشورة العاجلة    مجال السياساح.ال وري من األقران  
 

 التحليالت اإلقليمية لألثر - 1 

أزمة صــحية عالمية  ير مســبوقة تؤثر على االقتصــاد العالم   وتصــيق ق اع   19جارحة او يد  - 2
آثار هارلة على القوى العاملة. الصـــــــــــناعة التحويلية وال دماح على حد ســـــــــــواو  م  ما يترتق على ذل  من 

تؤدي آثارها االقتصــــادية واالجتماعية على من يعيشــــون على حا ة ال قر أصــــل من أ راد  ــــع او وأســــر  وقد
معيشـــــــــية  ـــــــــعي ة  إلى توســـــــــي  ن اق  جواح عدم المســـــــــاواة وترســـــــــي  حالة ال قر الت  يعي   يلا الناس. 

بين البلدان والمنا ق ودا للا  وســتنحســر المااســق اىنمارية تن ذ ســياســاح ملرمة  ســتت اقم الت اوتاح  لم وما
 الت  تحققح    السنواح األ يرة.

 
 منطقة اللجنة االقتصادية ألفريقيا  

بالتأثير ســـلبا على نمو أ ريقيا  إذ ســـت ســـر الدول المصـــدرة للن   ما يصـــل  19-تلدد جارحة او يد - 3
 ان  او أسعار الن   ال ام. بليون دوالر من اىيراداح م  استمرار 65إلى 

   المارة إلى ما بين    3,2النصــــــــــــــا  من  وقد يتراج  نمو النات  المحل  اىجمال  أل ريقيا بمقدار - 4
لى  1,8    المارة )   أســــوأ األحوال(  وذل  ألســــباق م تل ة  من  2,6-   المارة )   أ  ــــل األحوال( واا

ــاداح المت ـــررة    االتحاد األوروب  بينلا تع ل ســـلســـل اىمداد العالمية وتراب  ا ــاد أ ريقيا م  االقتصـ قتصـ
 والصين والوالياح المتحدة األمرياية وما يتصل بذل  من تداعياح.
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 الشال األول  
 االنخفاض المتوقع في النمو االقتصادي في أفريقيا بسبب مرض فيروس كورونا  

 

 

 

 

 

 

 
 
 .أل ريقيااللجنة االقتصادية  :المصدر 
  
ــل  األولية وال دماح  - 5 ــادي الناجم عن ذل  إلى ان  او    تجارة الســــــــ ــيؤدي التبا ؤ االقتصــــــــ وســــــــ

ــاق الجاري. ويمان أن يؤدي ان  او  ــياحة والتحويلح المالية وتدهور ميزان الحســ ــية مثل النقل والســ الرريســ
 ريقيا  مثل أنإوال والجزارر وجنوق أســعار الســل  األســاســية إلى  ــإو  مالية إ ــا ية على أابر اقتصــاداح أ

أ ريقيا ومصـر ونيجيريا. وسـتشـمل اثثار األ رى ان  ا ـًا    تد قاح االسـتثماراح األجنبية المباشـرة  وهروق 
 المزيد من رؤوس األموال  والت ييق    األسواق المالية المحلية  وتبا ؤ االستثماراح.

ــتمر تااليا  دمة الديون    االرت ا - 6 ــتســـ ــا يا بالقدرة على تحمل وســـ ــررا إ ـــ ــُيلحق  ـــ ع  وهو ما ســـ
ــير االتجال التنازل  الذي  ــتمر على المدى القصــــ الدين )الديون/النات  المحل  اىجمال (. ومن المرجح أن يســــ

 (.2018-2008تشلدل تد قاح االستثماراح األجنبية المباشرة الواردة إلى أ ريقيا )

تثماراح إلى ت اقم  قدان الو ارا  وهو ما سـيزيد من اثثار علوة على ذل   سـيؤدي ان  او االسـ  - 7
االجتمـاعـية المتصـــــــــــــــلة ـبال قر واالعتـباراح الجنســــــــــــــانـية )حـيث ســــــــــــــتتعرو مـقدمـاح الرعـاـية النســــــــــــــاو ثـثار 

 متناسبة( وعدم المساواة وال دماح االجتماعية.   ير

ــادية أل ريقيا للمن قة إلى أن ما بي  - 8 مليون شــــــ ص  29مليين و   5ن ويشــــــير تحليل اللجنة االقتصــــ
على النمو.  19-دوالر    اليوم بسبق تأثير مرو او يد  1,90سينزلون تحح    ال قر المدق  المحدد بـــــــــــ 

وسـيزداد احتمال انتقال األسـر المعيشـية ال ـعي ة إلى ال قر المؤقح نتيجة للمرو  وقد ت ل األسـر المعيشـية 
ــتوياح ال قر أوجُه الت اوح ال قيرة حاليا على  قرها  ترة أ ول. ونتي  ــا ب عل ارت اع مســــ ــتت اقم أي ــــ جة لذل   ســــ

القارمة    الد ل. وسـيتسـبق ان  او اىيراداح ال ـريبية وارت اع اىن اق على الحماية االجتماعية أي ـا    
 تدهور الو   المال  للبلدان األ ريقية.

ــلد البلدان األ ريقية زيادة      - 9 ــتوردة ومن المحتمل أن تشــ ــيدالنية  المســ ــراح الصــ ــتح ــ ــعار المســ أســ
ــررين من مرو او يد ــرااو المت ــــــ ــا من أوروبا ومن  يرها من الشــــــ ــاســــــ من  ارج القارة األ ريقية   19-أســــــ

المتوا رة. وي شـــــــــى حدوث نقص    األ ذية األســـــــــاســـــــــية بالن ر إلى أن  تســـــــــجيل ان  او    امياتلا م 
صــــــــا ية للا. وســــــــيؤثر انق اع  رص الحصــــــــول على االرتمان   يقرق من ثلث  البلدان األ ريقية مســــــــتوردة ما
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التجاري على  ياراح مصدري األ ذية ومستورديلا  يما ي ص التمويل المسبق  مما يلدد بالتأثير بشدة على 
توا ر الإذاو واألمن الإذار . إ ــــا ة إلى ذل   من المتوق  أن تت اقم العواقق الســــلبية إذا  رجح اىصــــاباح 

عن ن اق السـي رة واسـتمرح تدابير اى لق    أ ريقيا. وتقدر اللجنة االقتصـادية أل ريقيا  19-بمرو او يد
   المارة من ناتجلا المحل  اىجمال  الســـــــــنوي   2,5أن اى لق الاامل لمدة شـــــــــلر واحد ســـــــــيالا القارة  

 .( 1) بليون دوالر 7,65ما يعادل  وهو

 
 سيا والمحيط الهادئمنطقة اللجنة االقتصادية واالجتماعية آل  

   من قة آسـيا والمحي  اللاد  من جراو ترايز األنشـ ة االقتصـادية   19-يت اقم أثر مرو او يد - 10
وال صـارص الديمإرا ية  والتح ـر  إلى جانق عدم ا اية التقدم المحرز    تحقيق أهداا التنمية المسـتدامة 

المرو من  لل الحجر الصـح  والقيود الم رو ـة على     المن قة. وأدح التدابير األولية الحتواو انتشـار
الســــــــــــــ ر واا لق المـدن إلى ان  ـاو ال لـق اىجمـال   وهو مـا ترتبـح عليـه آثـار  ـاصـــــــــــــــة على ق ـاعـاح 
ال دماح مثل الســــــــــــياحة وتجارة التجزرة وال ــــــــــــيا ة وال يران المدن . وان  و ال لق الدول  على الســــــــــــل  

 لم    زيادة عدم اليقين وعدم االستقرار    الق اعين االقتصادي والمال .سيما الن    مما أس األساسية  وال

وســــــــــــــياون التبــا ؤ    نمو النــات  المحل  اىجمــال  ابيرا. وياشــــــــــــــا آ ر تحليــل أجرتــه اللجنــة  - 11
االقتصــادية واالجتماعية ثســيا والمحي  اللاد  أن النمو االقتصــادي للبلدان النامية    من قة آســيا والمحي  

  مقــارنــة 2019   المــارــة    عــام  4,3  إذ تراج  إلى 19-اللــاد  تبــا ــأ اثيرا  حتى قبــل جــارحــة او يــد
ــا ة إلى ذل   ســــــــتاون التداعياح مت اوتة  يما بين البلدان  ( 2) 2018   المارة    عام  3,5 بمعدل . وباى ــــــ

ر م من أن البياناح الدقيقة . وعلى ال19-تبعًا ل رو لا االقتصـــــــــــادية الراهنة ولمدى تعر ـــــــــــلا لمرو او يد
المتعلقـــة بـــأثر الجـــارحـــة على العمـــالـــة  ير متـــاحـــة بعـــد   من المرجح أن ياون األثر ابيرا بـــالن ر إلى أن 

   المارة من االقتصـــــــاد  ير الن ام   80ال دماح والصـــــــناعاح التحويلية الاثي ة العمالة تشـــــــال أاثر من 
 و ر مع م الو ارا  يلا. والمشاري  الصإيرة والمتوس ة    المن قة وت 

وتاثر أوجه الت اوح    المجال الصـح     من قة آسـيا والمحي  اللاد . وتشـير التقديراح إلى أن  - 12
   المارة من ســــــاان المن قة ال يحصــــــلون على الرعاية الصــــــحية. وقد أنشــــــأح بعو البلدان  40أاثر من 

 المن قة  من بنيلا بوتان وتايلند وجورجيا وسري الناا والصين وملديا  ن ما للرعاية الصحية الشاملة.    

   المارة من ســاان آســيا والمحي  اللاد  أي ــا من الحماية االجتماعية    60وال يســت يد أاثر من  - 13
   المارة. و   الوقح  70شــــــــأنلم شــــــــأن مع م العاملين    االقتصــــــــاد  ير الن ام  والذين يمثلون نســــــــبة 

   المارة من النات  المحل  اىجمال   3,7الراهن  ال تن ق البلدان النامية    المن قة    المتوســـــــــ  ســـــــــوى  
ــ  الذي حددته من مة التعاون والتنمية    الميدان  على الحماية االجتماعية  وهو ما يقل باثير عن المتوســـــــــ

    المارة. 11,3يقل أي ا عن ثلث المتوس  العالم  البالغ    المارة  و  20االقتصادي والبالغ نحو 

واألشــــــــ اص الذين يعيشــــــــون    أو ــــــــاع هشــــــــة )المســــــــنون  واألشــــــــ اص ذوو اىعاقة  والعمال  - 14
الملاجرون  باى ـــــــا ة إلى الملددين بالم ا ر وأوجه ال ـــــــعا ال اصـــــــة بنوع الجنس( معر ـــــــون بصـــــــ ة 

__________ 

 (1) Economic Commission for Africa (ECA), “Covid-19: lockdown exit strategies for Africa” (2020). 
 (2) Economic and Social Survey of Asia and the Pacific 2020: Towards Sustainable Economies 

 (.No. E.20.II.F.16)رقم المبي  
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الصــــــحية و رو لم االجتماعية واالقتصــــــادية العامة. وهذا بســــــبق حالتلم  19- اصــــــة ل  ر ت شــــــ  او يد
ــاواة    ــا   قد يت اقم بســـــبق أوجه عدم المســـ ــبااح الحاســـــوبية العري ـــــة الن اق  ال ـــــعا اى ـــ الرب  بالشـــ

 الترددي    من قة تتزايد  يلا ال جوة الرقمية. 

لاد  للبيرة  رصـة للتعا  . ومن ناحية أ رى  أتاح تبا ؤ األنشـ ة االقتصـادية    آسـيا والمحي  ال - 15
ــبق مرو او يد ــا  19- قد تســــــــ ــه  ان  ا ــــــــ    ان  او ال لق على الن   والإاز  وأ رز     الوقح ن ســــــــ

انبعاثاح ثان  أاســــــــــيد الاربون وثان  أاســــــــــيد النيتروجين وتراجعا    تلوث اللواو. و يما ي ص الســــــــــل     
ن   وبمســــــتوى أقل الإاز   قد أدى تراج  ال لق األســــــاســــــية من ال اقة على الصــــــعيد العالم   وال ســــــيما ال

 ان  او األسعار.  إلى
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 الشال الثان 
 القنوات التي يؤثر من خاللها مرض فيروس كورونا على االقتصادات في آسيا والمحيط الهادئ
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 منطقة لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا  

ــار مرو او يد - 16 ــار ل اثرة تنقل األ راد    جمي  19-تأثرح أوروبا تأثرا ابيرا بانتشــ . وقد يســــرح انتشــ
أنحـاو المن قـة     حين أســــــــــــــلم التاـامـل االقتصــــــــــــــادي واالن ـتاح ال ـارج  الابيران    انتقـال الصــــــــــــــدمـاح 

 االقتصادية وت  يملا.

ــماح الت صــــص الليال  والق اع  واثثار المترتبة  - 17 ــادية بعو ســ ــدماح االقتصــ ــلمح    الصــ وأســ
ــياحة واألنشـــ ة  على ســـلســـل اىمداد. وم  انتقال الوباو إلى أوروبا  توق ح تماما بعو الق اعاح  مثل السـ

 قتصادي. المساعدة. وتأثرح بص ة  اصة البلدان الت  تمثل  يلا السياحة حصة ابيرة من النشا  اال

وتتميز أوروبـا بـدرجـة ابيرة من التح ــــــــــــــر وبـاحتوارلـا على منـا ق ذاح اثـا ـة ســــــــــــــاـانيـة عـاليـة    - 18
يســلل انتقال العدوى ويزيد أي ــا من الصــعوباح والتااليا االقتصــادية لتن يذ تدابير التباعد االجتماع .  مما

ن الش  على استدامة ال دماح الح رية. وقد تأثرح المدن تأثرا شديدا  وهو ما قوو ماليتلا وألقى ب لل م
و    ياق تدابير تصــــحيحية ت ص الســــياســــة العامة  ســــت لا الجارحة آثارا ســــلبية على االســــتثمار ال ويل 
األجل    ق اع  الســان الميســور التال ة والبنية التحتية االجتماعية. وعلوة على ذل   ســجلح البلدان الت  

 معدالح و ياح أعلى. يإلق على ساانلا التقدم    السن

وســـــــتؤثر الصـــــــعوباح االقتصـــــــادية    االتحاد األوروب  على بلدان أ رى    المن قة  وال ســـــــيما  - 19
 رق البلقان. علوة على ذل   تتأثر ن م الحماية والمســــــاعدة االجتماعية تأثرا  اصــــــًا.  قد اانح الحالة    

قاز ووس  آسيا  هشة منذ البداية  إذ اان عدد العا لين    اثير من البلدان  وال سيما     رق البلقان والقو 
عن العمل  يلا الذين يحصـــــلون على اســـــتحقاقاح من   ـــــا نســـــبيا  إلى جانق أن االســـــتحقاقاح االجتماعية 
اــانــح محــدودة بوجــه عــام. و   المن قــة دون اىقليميــة لراب ــة الــدول المســــــــــــــتقلــة وجورجيــا   ــ ن الرواب  م  

دة بدرجة أقل  ولان الت صص اىنتاج  يجعللا عر ة الن  او أسعار الن   والسل  االتحاد األوروب  و ي 
األســاســية األ رى. إلى جانق ذل   ســتعان  البلدان  ير المصــدرة لل اقة من هذل التوقعاح الت  تزيد ســووا  

 لان من  لل  رق أ رى. 

ــا ـية إلى زـيادة تاـاليا التجـ  - 20 ارة عبر الحـدود. وقـد اـاـنح هـذل وتؤدي عملـياح ال حص والقيود اى ــــــــــــ
ــيما    بعو البلدان النامية  ــيا  وال ســـ ــبيا بال عل    أجزاو من من قة أوروبا ووســـــ  آســـ التااليا مرت عة نســـ

  ير الساحلية.  

و   بعو من بلدان من قة راب ة الدول المستقلة وجورجيا دون اىقليمية  تعر ح أسعار الصرا  - 21
 روج رأس المال وزيادة عدم اليقين. وبما أن الدين ال ارج  مقوم إلى حد لل ـــــــإ   وســـــــ  أجواو اتســـــــمح ب 

ابير بالدوالر   من شــــأن  ــــعا أســــعار الصــــرا أن يزيد من تااليا  دمة الديون وي لق  ــــإ ا إ ــــا يا 
ــا بالدوالر    اثير من بلدان المن قة دون اىقليمية. و   مثل هذل  ــاســــــ ــر ية المتعاملة أســــــ على الن م المصــــــ

 ا  قد تاون قدرة السياسة النقدية على دعم االقتصاد محدودة.ال رو 
 

 منطقة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  

أن المن ـقة العربـية ـقد ت ســــــــــــــر إيراداح بقيمـة تـناهز   19-تبين التـقديراح األولـية ألثر جـارحـة او ـيد - 22
ر أاثر م  اســـــــتمرار انتشـــــــار ال يروس عبر . ومن المرجح أن تزداد ال ســـــــار 2020بليون دوالر    عام  42

منا ق واقتصــــــــــاداح ابرى أ رى  وأن تت اقم بســــــــــبق االن  او الابير    أســــــــــعار الن  . ومن المتوق  أن 
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بليون دوالر بســـــــــــبق التبا ؤ العالم . ومن المتوق  أن  28تن  و الصـــــــــــادراح من المن قة العربية بمقدار 
 الجمراية.  يون دوالر من اىيراداحبل 1,8ت سر الحاوماح العربية ما يبلغ 

ــرااح    المن قة العربية     ال ترة ما بين اانون الثان /يناير ومنتصـــــــــــا آذار/ - 23  و ســـــــــــرح الشـــــــــ
ــارة النــاتجــة عن ذلــ     الثروة   420  2020 مــارس بليون دوالر من رأس مــال الســــــــــــــوق. وتعــادل ال ســـــــــــــ

  مما سيزيد معدل 2020مليون و ي ة    عام   1,7المن قة  المارة من مجموع ثروة المن قة. وقد ت قد     8
ــبة ال ــدر الرريســــــ  ل رص العمل    ن  1,2ب الة بنســــ    المارة. وبالن ر إلى أن ق اع ال دماح يمثل المصــــ

 األثر السلب  على أنش ته سيؤدي إلى  قدان الاثير من الو ارا.

مليون  8,3ية مزيدا من االناما   مما سـيد   وقد تشـلد ال بقة المتوسـ ة الد ل    المن قة العرب  - 24
تأثيرا ســـلبيا على  19-شـــ ص نحو ال قر. ومن المتوق  أن يؤثر التبا ؤ االقتصـــادي النات  عن جارحة او يد

ــدـيدة بوجـه  ـاص على ال ـراح ال ــــــــــــــعي ـة   األجور وـتد ق التحويلح المـالـية. ويمان أن تاون العواقـق شــــــــــــ
لين    الق اع  ير الرسـم  المحرومين من الحماية االجتماعية والتأمين  ـد سـيما النسـاو والشـباق والعام وال

الب ـالة. ويزيد اال تـقار إلى الحـدود الدنـيا للحمـاية االجتمـاعـية    بعو البـلدان العربـية من تـ اقم هذا التحـدي. 
 شـــــــ  مليون شـــــــ ص إ ـــــــا   من نقص التإذية. ومن شـــــــأن ت   1,9ويمان أن تؤدي زيادة ال قر إلى معاناة 

الجارحة ألمد  ويل    جمي  أنحاو العالم أن يؤثر أي ـــــــــا على األمن الإذار     العديد من البلدان العربية 
 بسبق اعتمادها الابير على استيراد األ ذية  وال سيما األ ذية األساسية واأل ذية الإنية بالبروتيناح.

اعدة اىنســانية    المن قة العربية   مليون شــ ص ممن يحتاجون إلى المســ  55وتلدد هذل الجارحة   - 25
والت  تشـــــــمل    جملة أمور الإذاو والميال والن ا ة الصـــــــحية واىمداداح ال بية وال دماح الصـــــــحية. ونحو 

مليون شــ ص من هؤالو مشــردون قســرًا )الجرون ومشــردون دا ليًا(. وباى ــا ة إلى ذل   تزداد صــعوبة  26
  البلدان الت  تشــلد نزاعاح بســبق تدمير البنى التحتية الصــحية   19-الت  يا من أثر ت شــ  مرو او يد

 وتشرد أو هجرة العديد من العاملين    مجال الرعاية الصحية.

. وتشــــــــــال 19-وتواجه المرأة    المن قة العربية المزيد من قابلية الت ــــــــــرر بســــــــــبق جارحة او يد - 26
عاية الصــــــــــــــحية. وي اقم ذل  من   ر تعر ــــــــــــــلن  النســــــــــــــاو    المن قة الإالبية بين العاملين    مجال الر 

   المـارـة من  37لل يروس. ومن المتوق  أن تزداد إماـانيـة التعرو للعنا المنزل   الـذي تعـان  منـه حـاليـًا 
ــتيعاق ال  رة المتوقعة     ــاا والحماية القارمة من اســــ ــاو    البلدان العربية  ولن تتمان آلياح االنتصــــ النســــ

 الجتماعية الت  ت ر لا الجارحة.الحاالح بسبق العزلة ا

ــابة ب يروس او يد   74ويزداد   ر تعرو أاثر من  - 27  19- مليون شــــــــ ص    المن قة العربية ليصــــــ
بســبق عدم إماانية الوصــول إلى المرا ق األســاســية لإســل اليدين. ويؤثر هذا الو ــ  على المجتمعاح ال ــعي ة  

 . 2018ألهداا التنمية المستدامة    عام  1- 2- 6ر    ثمانية بلدان عربية اانح قد أبلإح عن المؤش 
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 الشال الثالث
 تقديرات أثر جائحة فيروس كورونا في المنطقة العربية  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لإرب  آسيا. :المصدر 
 ومن المرجح أن تزداد م  ت ور الجارحة. 2020جمي  األرقام من آذار/مارس  :ملح ة 
  

 منطقة اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي  

من حيث األثر االقتصـادي    ن و ـ  أمرياا اللتينية ومن قة البحر الااريب     مواجلة الجارحة  - 28
وقعاح اللجنة االقتصادية ألمرياا اللتينية أ عا من و   بقية منا ق العالم.  قبل ت ش  الجارحة  اانح ت 

ــاها   ــبة أقصــــ .  ير أنه تم تنقيح  2020   المارة    عام  1,3ومن قة البحر الااريب  بأن تنمو المن قة بنســــ
هذل التوقعاح لتن  و     ــــــــــــــوو آثار األزمة  حيث من المتوق  اثن أن ين  و النات  المحل  اىجمال  

مليون إلى صــــــ وا العا لين عن العمل  ويؤدي إلى   11,6قل  مما ي ــــــيا     المارة على األ 5,3بنســــــبة 
 ت اقم عدم المساواة دا ل البلدان و يما بينلا.

من  ــــــــعا آ اق التجارة ال ارجية ال ــــــــعي ة أصــــــــل بالنســــــــبة  19-وتُ اقم حاليا آثار مرو او يد - 29
   المارة على األقل  لل  14,8سـبة للمن قة. وتشـير التقديراح إلى أن قيمة صـادراح المن قة سـتن  و بن 

. وعلى الصـــــــعيد دون اىقليم     ن أبلغ األثر ســـــــيصـــــــيق بلدان أمرياا الجنوبية )بان  او قدرل 2020عام 
   المارة( المت صــصــة    تصــدير الســل  األســاســية  وبالتال  ســتاون أاثر تعر ــا الن  او أســعار  17,6

 تل  السل .

وق اعاح ال دماح  الت  تعتمد إلى حد ابير على التواصــــــــل بين األشــــــــ اص  ه  األاثر تأثرًا  - 30
بر درجاح االناما   بتدابير التباعد االجتماع  والحجر الصـــــــــح . وتو ر الق اعاح الت  قد تتعرو ألا

   المارة من العمالة الرســــــــمية  64وه  ق اعاح التجارة والنقل و دماح األعمال وال دماح االجتماعية   
    المن قة.
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 الشال الراب  

 االقتصادية لجائحة مرض فيروس كورونا في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي - اآلثار االجتماعية  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .اللجنة االقتصادية ألمرياا اللتينية ومن قة البحر الااريب  المصدر: 

 .2020و  2019  حسق تقديراته    عام  2020تشير أرقام النات  المحل  اىجمال  إلى النمو المتوق     عام  :ملح ة 

  
وقـد    ـح التانولوجـياح الرقمـية من أثر الجـارحـة على بعو الملن وعلى التعليم. وعلى الر م من  - 31

  وأن انتشــــــــار 2019   المارة من ســــــــاان المن قة اانوا يســــــــت دمون اىنترنح بحلول عام  67أن أاثر من 
ــت دام المتزايد للتانولوجيا ــال حاد  يمان للســ ح الرقمية أن يؤدي إلى تانولوجيا الن اق العريو قد ازداد بشــ
 ت اقم أوجه عدم المساواة    الوصول إلى اىنترنح بين البلدان وبين  راح الد ل.

و يما يتعلق باثثار االجتماعية  ســــــــتاون اثثار على ق اع الصــــــــحة عميقة بســــــــبق نقص العمالة  - 32
 م صـحية  ـعي ة وم تتة ال ت ـمن الماهرة واللوازم ال بية وتزايد التااليا. وتوجد    مع م بلدان المن قة ن 

. وســـــــياون 19-حصـــــــول الجمي  على ال دماح اللزمة لمعالجة األزمة الصـــــــحية الناجمة عن جارحة او يد
لتوقا األنشـــ ة    المؤســـســـاح التعليمية أثر يتجاوز التعليم  ويؤثر على التإذية والرعاية ومشـــاراة الوالدين 

 )وال سيما النساو(    سوق العمل.

ــال  - 33 ــتؤثر بشـــ ــادي واالجتماع     المن قة    ن آثار  الب الة القوية  ســـ وبالن ر إلى الت اوح االقتصـــ
 ير متناســـق على ال قراو وال ـــع او من ال بقاح المتوســـ ة الد ل. ومن المرجح أن تؤدي األزمة إلى زيادة 

. وســــتشــــال األزمة  ــــإ ا    العمالة  ير الرســــمية. وقد ترســــل أاثر األســــر  قرًا أ  اللا إلى ســــوق العمل
إ ــــــــــــا يا على البلدان المحدودةا مســــــــــــاحُة إن اقالا من المالية العامة  مما يعرو لل  ر اىن اق االجتماع   

 الذي  اق عليه ال ناق بال عل بعد سب  سنواح من النمو االقتصادي الب  و.

ــرة لجارحة او يد - 34 ــرة و ير المباشـــــ المرجح جدًا أن يرت   معدال   من 19-وبالتوازي م  اثثار المباشـــــ
   المارة( الحاليان    أمرياا اللتينية على المدى القصـــــــــير.   11,0   المارة( وال قر المدق  ) 30,3ال قر )

واســـــــــــتنادا إلى أحدث التوقعاح  تقدر اللجنة االقتصـــــــــــادية ألمرياا اللتينية ومن قة البحر الااريب  أنه يمان  
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   المارة أن يزيدا من ال قر  3,4قتصــادي والزيادة المتوقعة    الب الة بنســبة للتراج  المتوق     النشــا  اال
   المارة من الســاان  مما يد    34,7لتصــل نســبته إلى  2020نقا  مروية على األقل    عام  4,4بنســبة 
روية  نقا  م 2,5مليون ش ص إ ا   إلى ما دون    ال قر. ومن المتوق  أن يزيد ال قر المدق   28,7بــــــــــ 

 مليون ش ص. 83,4مليون ش ص إ ا   ويؤثر على ما مجموعه  15,9مما يمثل 

 
 التعاون اإلقليمي في االستجابة المتعددة األطراف للجائحة - 2 

ــتجابة  - 35 ــيين ألي اسـ ــاسـ ــاح األقوى المتعدد األ راا بعدين أسـ ــياسـ ــيق السـ يمثل التعاون اىقليم  وتنسـ
داا يـأت      ليعتلــا بنــاو الثقــة المتبــادلـة وتبــادل المعلومـاح والـدروس   ألهــ 19- عــالـة ثثـار جـارحــة او يــد

المسـت ادة  و ـمان توريد المواد والمعداح ال بية وتسـليملا  واذل  تنسـيق االسـتجاباح على صـعيد االقتصـاد 
الشمول الال   والبحوث والت وير  والتدابير البيرية  وو   األساس للنتعا  ال ويل األجل الذي يستند إلى 

 والمساواة والقدرة على الصمود.

 
 صالحية عقد االجتماعات المنوطة باللجان اإلقليمية  

تعقد اللجان اىقليمية     إ ار جلودها الرامية إلى تعزيز التعاون اىقليم  واالســــــتجاباح المتعددة  - 36
األ راا لألزمة  حواراح بين الســــــــل اح المالية والنقدية  من ناحية  والوزراو    الق اعاح االجتماعية  من 

ت ـــــــــرر. وتتيح هذل الحواراح الدعوة    ناحية أ رى  للت  يا من آثار الجارحة على ال راح األاثر قابلية لل
مجال الســياســاح والن ر    ق ــايا رريســية مثل ت  يا عقو الديون من جانق الشــرااو الثناريين والمتعددي 
األ راا والتجاريين  بمشــاراة صــندوق النقد الدول  ومجموعة البن  الدول  ومجموعة العشــرين.  على ســبيل 

ــية الـشــــــ  ــدار وزراو المثال  أدح الحلقاح الدراســـــ ــادية أل ريقيا مؤ را إلى إصـــــ باية الت  ن متلا اللجنة االقتصـــــ
المــاليــة األ ريقيين لبيــان يــدعون  يــه على وجــه االســــــــــــــتعجــال إلى تقــديم تمويــل  وري لحــاالح ال وار  بقيمــة 

 .19-مليار دوالر لمواجلة جارحة او يد 100

بدعوة من اللجنة االقتصــــــــــــــادية ألمرياا اللتينية  و   أمرياا اللتينية ومن قة البحر الااريب   ُتعقد  - 37
ومن قـة البحر الاـاريب   مـنذ ـبداـية الجـارحـة  اجتمـاعـاح بين وزراو التنمـية االجتمـاعـية ووزراو المـالـية والوزراو 
المعنيين بشـــــؤون العلم والتانولوجيا   ـــــل عن وزراو حاوميين وهيراح من الوزاراح المعنية بالنلوو بالمرأة 

ا اللتينية ومن قة البحر الااريب   ومؤتمر اىحصــــــــــــــاواح الحاومية لألمرياتين. وهذل االجتماعاح    أمريا
الحاومية الدولية ه  منابر م يدة لرصــــد االســــتجاباح وتبادل أ  ــــل الممارســــاح وتحديد المجاالح الرريســــية 

الت  يا من آثار الجارحة. للدعوة على الصــــــعيد اىقليم  والتداول بشــــــأن النل  اىقليمية المشــــــتراة  بلدا 
ه االنتبال إلى التحدياح المحددة الت  تواجللا البلدان المتوســـ ة الد ل  الت   و   هذل المحا ل اىقليمية  يوجَّ
تشـــــــال  البية بلدان المن قة  بما  يلا الدول الجزرية الصـــــــإيرة النامية  الت  ه     و ـــــــ  صـــــــعق للإاية 

على التمويل الميسـر والمعاملة الت  ـيلية من المؤسـسـاح المالية الدولية    بسـبق ا تقارها إلى إماانية الحصـول
   حين أنلا ال تزال تواجه  جواح ابيرة    قدراتلا على االسـتجابة لألزمة. وتقوم اللجنة االقتصـادية ألمرياا  

ــية ووثارق مواق لا  بما     ــســــــــ ــا بتاييا وثارقلا المؤســــــــ ذل  أل راو اللتينية ومن قة البحر الااريب  أي ــــــــ
دورتلا الت  تعقد ال ســـــــنتين  لا  تعاس االســـــــتجاباح الســـــــياســـــــاتية والمقترحاح المتعلقة باالنتعا  ال ويل 
ــل ادور و واتيماال   ــاملة للســــ ــا تنقيح ال  ة اىنمارية الشــــ ــيجري أي ــــ ــمواًل ومراعاًة للبيرة. وســــ األجل األاثر شــــ

دون إقليمية ومشــتراة بين الوااالح تتولى تنســيقلا    وه  مبادرة 19-والماســي  وهندوراس لتعاس آثار او يد
 اللجنة االقتصادية ألمرياا اللتينية ومن قة البحر الااريب .
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وعقدح اللجنة االقتصــــــادية واالجتماعية لإرب  آســــــيا )اىســــــاوا( اجتماع  ريق  براو شــــــبا  معن    - 38
العربية التاب  لمن مة العمل الدولية.   ب صـــــــــــــلح الحماية االجتماعية  بالتنســـــــــــــيق م  الماتق اىقليم  للدول

 بيرا من الدول العربية التدابير الو نية الرامية إلى زيادة الحماية  30وأثناو االجتماع  اســـــــــــــتعرو أاثر من 
االجتماعية  وال ســيما بالنســبة ألشــد ال راح  ــع ا. وعقدح اىســاوا أي ــا اجتماعا  اصــا للجنة المرأة التابعة 

المااتق اىقليمية لبرنام  األمم المتحدة اىنمار  وصــــــندوق األمم المتحدة للســــــاان وهيرة للا  بالتنســــــيق م  
ــتوى العرق  ــؤولون الر يعو المسـ ــتعرو الوزراو والمسـ ــين وتماين المرأة. واسـ ــاواة بين الجنسـ األمم المتحدة للمسـ

 تياح    أوقاح انتشـار مرو المعنيون بشـؤون المرأة السـياسـاح الت  ت بقلا الدول العربية لحماية النسـاو وال
 .19-او يد

و   حالة آســـيا والمحي  اللاد   تعقد اللجنة االقتصـــادية واالجتماعية ثســـيا والمحي  اللاد  حاليا  - 39
حواراح بشـــأن الســـياســـاح م  راب ة أمم جنوق شـــرق آســـيا ومن مة شـــنإلاي للتعاون لدراســـة اي ية التصـــدي 

وســـــــــلســـــــــل القيمة ورقمنة التجارة  على التوال . وســـــــــتبحث اللجنة  للتحدياح الت  تواجه ســـــــــلســـــــــل اىمداد
االقتصــــــــــــادية واالجتماعية ثســــــــــــيا والمحي  اللاد      دورتلا الســــــــــــنوية  الاي ية الت  يمان بلا للبلدان أن 
تتصـــــــــــدى لعثار االجتماعية واالقتصـــــــــــادية للجارحة من  لل تعاون إقليم  أقوى. وأتاحح الدورة الســـــــــــابعة 

ســــــيا والمحي  اللاد  بشــــــأن التنمية المســــــتدامة  رصــــــة ىجراو مناقشــــــاح بين أصــــــحاق المصــــــلحة لمنتدى آ
. وتعمل اللجنة االقتصـــــــــادية 2030المتعددين بشـــــــــأن آثار الجارحة على تن يذ   ة التنمية المســـــــــتدامة لعام 

ة على صــــــــــــــعيد  واالجتماعية ثســــــــــــــيا والمحي  اللاد  م  الحاوماح    المن قة على تعزيز التدابير المت ذ
السـياسـة العامة لدعم النسـاو وال راح ال ـعي ة وتحديد التدابير والنل  ال عالة للتصـدي للتحدياح المحددة الت  

ــا ـة إلى ذلـ   يعمـل التحـالا 19-يواجللـا األشــــــــــــــ ـاص ذوو اىعـاقـة    ســـــــــــــــياق جـارحـة او ـيد . وـباى ــــــــــــ
   قيادته اللجنة االقتصــــادية واالجتماعية الموا ــــيع  المعن  بالت  يا من آثار تإير المنال  الذي تشــــتر  

ثســيا والمحي  اللاد   على دعم البلدان    إدماج البارامتراح المتصــلة بالمنال    حزم الحوا ز المعرو ــة 
 للتصدي للجارحة.

 
 الموارد واألدوات التي توفرها اللجان اإلقليمية  

لألمم المتحدة من أجل االســـــــــــتجابة ســـــــــــاهمح اللجان اىقليمية ال مس بنشـــــــــــا     و ـــــــــــ  إ ار  - 40
  وتمح هذل المســــاهمة من  لل وســــارل منلا قيادة رايزة 19-االجتماعية واالقتصــــادية ال ورية لمرو او يد

االقتصاد الال  والتعاون المتعدد األ راا    االستجابة الجماعية لألمم المتحدة وتقديم المساعدة إلى البلدان 
 لقـح جمي  اللجـان اىقليميـة أدواح ىدارة المعـارا  مثـل المراصــــــــــــــد والمرااز  النـاميـة. وعلوة على ذلـ   أ

 ومنتجاح  اصة بمن قة ال منلا.

  ي ــــم 19-وأنشــــأح من ومة األمم المتحدة اىنمارية مرازًا للمعارا    أ ريقيا بشــــأن مرو او يد - 41
صـن  القرار من جانق الحاوماح  منتجاح معر ية وبياناح إحصـارية وأبحاثا وممارسـاح   ـلى ىرشـاد عملية

 ووااالح األمم المتحدة والشرااو    التنمية.

    19-وأنشـــأح اللجنة االقتصـــادية ألمرياا اللتينية ومن قة البحر الااريب  مرصـــدا لمرو او يد - 42
الاـاريب     أمرياـا اللتينـية ومن قـة البحر الاـاريب  بـناو على  ـلق جمـاعـة دول أمرياـا اللتينـية ومن قـة البحر

وذل  لرصــــــــــد آثار الجارحة والتصــــــــــدي للا على المديين المتوســــــــــ  وال ويل. ويقوم المرصــــــــــد بتتب  وتحليل 
ــاح العامة الت  ت بقلا حاليا بلدان أمرياا اللتينية ومن قة البحر الااريب    ــياســــــــ ــتجاباح الو نية والســــــــ االســــــــ
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ة ألمرياا اللتينية ومن قة البحر الااريب  عن الثلثة والثلثون للتصـــــــدي للجارحة. وتعمل اللجنة االقتصـــــــادي 
ــتمر للذل  ــيق اىنمار  لا الة التحديث المســـــــــــ ــقين المقيمين والماتق اىقليم  لماتق التنســـــــــــ اثق م  المنســـــــــــ

ــة دورية عن مرو او يد ــد حاليا تقارير  اصـــــــ ــر المرصـــــــ   تراز على النمو والتجارة 19-المعلوماح. وينشـــــــ
  اص ذوي اىعاقة واألمن الإذار  وتإير المنال.وال قر وانعدام المساواة واألش

لرصــــــد تدابير  19-و   المن قة العربية  أ لقح اىســــــاوا م رقبا للســــــياســــــاح المتعلقة بمرو او يد - 43
التصـــدي    مجال الســـياســـاح على الصـــعيدين اىقليم  والعالم . ويجري إعداد تحليل محدد لم تلا أبعاد 

لجنس وما إلى ذل ( تحح م لة موجزاح الســــــياســــــاح بشــــــأن اثثار االجتماعية األزمة )األمن الإذار  ونوع ا
 واالقتصادية للجارحة.

ــيا والمحي  اللاد   - 44 ــادية واالجتماعية ثســــ ــيا والمحي  اللاد   أجرح اللجنة االقتصــــ و   من قة آســــ
المن قة. وتشـمل مجاالح االهتمام أي ـا تحليلح سـريعة لعثار وتدابير التصـدي على صـعيد السـياسـاح     

ــيين لدعم تعبرة الموارد  ــرااو الرريســــــــ ــا من  لل العمل م  الشــــــــ ــوصــــــــ الق اع  دعم رارداح األعمال   صــــــــ
ــإيرة والمتوســـ ة الحجم الت  تقودها المرأة والمتأثرة بجارحة او يد ــإر والصـ ــاري  المتناهية الصـ . اما 19-للمشـ

ســيا والمحي  اللاد  تو ير التوجيه اىقليم  بشــأن تعميم مراعاة حقوق تقود اللجنة االقتصــادية واالجتماعية ث
  ويشــمل ذل  موجزًا للســياســاح وقاعدة بياناح للموارد 19-ومن ور اىعاقة    تدابير التصــدي لمرو او يد

 على اىنترنح.

ال  رق و   من قة اللجنة االقتصــــــادية ألوروبا  ولتيســــــير عمل متعلدي النقل والح ا  على اتـصـــــ  - 45
النقل عن  ريق  ـــمان اســـتمرار عمل ســـلســـل اىمداد بســـلســـة قدر اىماان  أ لقح اللجنة مرصـــدا لتأثير 

على حالة المعابر الحدودية. ويتلقى المرصـــد الدعم من اللجنة االقتصـــادية أل ريقيا واللجنة  19-مرو او يد
القتصــــادية واالجتماعية ثســــيا والمحي  اللاد  االقتصــــادية ألمرياا اللتينية ومن قة البحر الااريب  واللجنة ا

واىســاوا    ــل عن االتحاد الدول  للنقل على ال رق والجلاح المعنية األ رى. وبناو على ذل   تقوم أمانة 
اللجنة االقتصـادية واالجتماعية ثسـيا والمحي  اللاد  حاليا برصـد تدابير التصـدي    مجال السـياسـاح على 

قليمية للبنى التحتية للنقل    آســــيا والمحي  اللاد   على النحو الوارد رســــميا    االت اقاح امتداد الشــــباة اى
ــيا والموان    ــا  الحديدية العابرة ثســـ ــباة الســـ ــري  وشـــ ــيوي الســـ ــباة ال ريق اثســـ الحاومية الدولية المتعلقة بشـــ

 الجا ة ذاح األهمية الدولية.

 
 إلقليميةالدعوة في مجال السياسات من جانب اللجان ا  

يرد  يما يل  وصـــــــا لبعو الحلول الســـــــياســـــــاتية الت  تدعو إليلا اللجان اىقليمية لمعالجة اثثار  - 46
 ال ورية والمتوس ة األجل للجارحة.

 
 معالجة األزمة االجتماعية والصحية أوالً   

ينبإ  إيلو األولوية ال ورية    مجال الســــــــــــــياســــــــــــــة العامة إلى الناس    المقام األول ومعالجة  - 47
األزمة االجتماعية والصـحية. ويجق  ـمان حصـول الجمي  على ال حوص والرعاية ال بية لال من يحتاج 

ــراو لوازم الترصــــــ  ــبل منلا شــــ ــحية ال ورية  بســــ ــتجابة الصــــ د واىمداداح إليلا. وينبإ  إع او األولوية للســــ
اللوجســـــتية  و ـــــمان تمويل الوقاية ومرا ق العلج  وتحويل األزمة إلى  رصـــــة لتحســـــين الن م الصـــــحية. 
ــياســـاح وا اوتلا وأثرها. وقد  ويمان للتعاون والتنســـيق اىقليميين أن يحققا المســـتوى األمثل ل عالية تل  السـ
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لتصــــــــــــدي للذل الجارحة بلدا دعم الن م دعح بعو اللجان اىقليمية إلى إنشــــــــــــاو مر ق  وار  عالم  ل
 الصحية    البلدان النامية.

ويلزم تعزيز ن م الحماية االجتماعية لدعم الســـــــاان الذين يعيشـــــــون  رو ا هشـــــــة. ويجق تصـــــــميم  - 48
وت بيق ســياســاح عامة شــاملة تســتند إلى من ور نوع الجنس والحقوق. والتعاون اىقليم  أســاســ  للتشــجي   

 لى اتباع نل  قارم على الحقوق للتنقل البشري عبر الحدود أثناو األزمة.   جملة أمور  ع

 
 حوا ز المالية العامة والسياساح النقدية  باالقتران م  إدارة السيولة    الق اع المال   

من ال ـــروري تو ير حوا ز اســـتباقية من المالية العامة لتجنق حدوث حاالح تع ل ابيرة    ســـبل  - 49
الر ال وللت  يا من اثثار االجتماعية واالقتصــــــــادية. وثمة حاجة إلى القيام ب ن اق عام ابير اســــــــق العي  و 

ــتثمار. وينبإ  تقديم دعم  وري للعاملين     لمواجلة راود ال لق ال اص  بما    ذل  االســـــــــــتلل  واالســـــــــ
ــمل  يا ــإيرة والمتوســــ ة الحجم والعمال ذوي الد ل المن  و. ويجق أن تشــ ــاري  الصــ ــاح المشــ ــياســ راح الســ

العـامـة برام  الحمـاـية االجتمـاعـية  ير القـارمـة على االشــــــــــــــترااـاح  مـثل التحويلح النقـدـية وتوســــــــــــــي  ن ـاق 
اســـتحقاقاح الب الة وتقديم قروو إلى الشـــرااح لد   األجور وتأجيل د   القروو. وينبإ  الن ر    تو ير 

جق إع او األولوية لمشـاري  االسـتثمار الاثي ة شـامل  وال مدة األزمة على األقل. وي السـاسـ  األ  للد ل دعم
العمالة  وت  يو تال ة التحويلح المالية لأل راد. ويمان أن تشــــــــــــــمل التدابير األ رى تقديم الدعم االرتمان   
ــرة  وتو ير قروو لحاالح ال وار   ــاراًة مباشـــــــــ ــار     ماا حة الجارحة مشـــــــــ ــرااح الت  تشـــــــــ الموجه للشـــــــــ

 لحاالح تع ل سلسل اىمداد.و ماناح ارتمانية للتصدي 

وينبإ  توجيه الســـــياســـــة النقدية نحو دعم صـــــحة واســـــتقرار الق اع المال   بوســـــارل من بينلا تو ير   - 50
ســــــــــــيولة اا ية    الن ام المصــــــــــــر   ومعالجة م ا ر هروق رأس المال. ويت لق تن يذ هذا التدبير ت  يو  

للمصارا المرازية تعبرة واست دام أدواح ال وار  المملواة   أسعار ال اردة من قاب ل المصارا المرازية. ويمان
للا  مثل التيســـــير الام  وبرام  شـــــراو الديون  من أجل تحقيق اســـــتقرار أســـــعار ال اردة. وللمداومة على اتباع  
من ور إقليم  دور أســــاســــ     التشــــاور م  أصــــحاق المصــــلحة الو نيين واىقليميين بشــــأن تل  المســــارل.  

ون للشــــرااو اىقليميين دور رريســــ     تقديم الدعم التقن  اللزم لتحليل التأثير االقتصــــادي لتل   ويمان أن يا
التدابير من حيث االســــــــتقرار النقدي وتقلباح ســــــــعر الصــــــــرا. وتو ر المبادرة ال اصــــــــة من أجل أ ريقيا الت   

 لصعيد المتعدد األ راا.أ لقتلا مجموعة العشرين مثااًل ألهمية التعبير عن األصواح اىقليمية على ا
 

 االستجابة المتعددة األ راا ومصارا التنمية اىقليمية  
ينبإ  للمن ماح المتعددة األ راا والمؤســــســــاح المالية الدولية الن ر    زيادة المنح وتقديم الدعم  - 51

التقن  إلى البلدان ال ــــــــــــعي ة الت  تواجه  ــــــــــــإو ًا مالية  م  تو ير أدواح ت   باحتياجاح أقل البلدان نموا 
 اصـة لتو ير الدعم بالسـيولة   والبلدان المتوسـ ة الد ل على السـواو. وينبإ  الن ر    إصـدار حقوق سـحق

الذي تشـتد حاجة البلدان النامية له. ويمان لمصـارا التنمية اىقليمية اىسـلام    ت  يا اثثار ال ـارة عن 
 ريق الحد من  ــــــــإو  الســــــــيولة الناجمة عن ان  او مؤقح    ال لق ومن  حاالح اى لس. ولان دور 

  وذل     ســـــــياق زيادةف عامة    نزعة ت ادي الم ا ر مصـــــــارا التنمية يجق أن يمتد إلى أوســـــــ  من ذل 
ــأنلما تقويو صــــــــلحية النماذج القارمة لألعمال التجارية    بعو الق اعاح. وينبإ    وديمومةا أثر من شــــــ
للمؤســســاح المالية اىنمارية اىقليمية  والمؤســســاح المالية المتعددة األ راا  الن ر    و ــ  آلياح لتأجيل 
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 ــــــــه  بلدا تعزيز حيز اىن اق من المالية العامة المتاح للبلدان المتوســــــــ ة والمن   ــــــــة ســــــــداد الدين و  
ــإيرة  ــياق المالية العامة المحدَّد لبعو المنا ق دون اىقليمية  بما    ذل  الدول الصـ ــ  سـ الد ل. اما يقت ـ

رة واألدواح النامية    من قة البحر الااريب   اســتاشــاا ُنل  بديلة  مثل تقديم المســاعدة المالي  ة بشــرو  ميســَّ
المالية المبتارة  بما    ذل  أدواح مقاي ــــــــة الديون باالســــــــتثماراح    تعزيز القدرة على الصــــــــمود    وجه 
تإيُّر المنـال. وقـد بـاح اثن تعجيـل تن يـذ مبـادراح مثـل مبـادرة مقـاي ــــــــــــــة الـديون بـ جراواح التايا م  تإير  

نشـــاو صـــندوق لتعزيز القدرة على المنال التابعة للجنة االقتصـــادية ألمريا ا اللتينية ومن قة البحر الااريب  واا
الصـمود مسـألة ملحة. وُيشـاتل تيسـير التنسـيق اىقليم  والتبادل األقاليم  للمقترحاح المبتارة مجااًل تتمت   يه 

 اللجان اىقليمية ب براح محدَّدة. 
 

 تأمين التجارة والتراب   
ير المنق   للســــل  ال ــــرورية  وال ســــيما المســــتح ــــراح الصــــيدالنية والإذاو يت لق  ــــمان التوريد    - 52

وال اقة  حماية التد ق الحر للتجارة بين البلدان. و   أوقاح إ لق الحدود والقيود الم رو ـــــــــــــة على الســـــــــــــ ر  
دارة التقلبا  ح    األجل  يصـــــــبح التعاون اىقليم  بشـــــــأن التجارة  ـــــــروريًا لبناو القدرة اىقليمية على الصـــــــمود واا

 ال ويل. ومن األمثلة على ذل  من قة التجارة الحرة القارية أل ريقيا الت  يتعين اىبقاو على الز م المتعلق بلا. 

ــى بلا تعليق التعري اح المتعلقة بالوارداح  - 53 ــة التجارية الموصــــ ــياســــ ــمل اىجراواح المتعلقة بالســــ وتشــــ
ــية لمواجلة وباو او يد ــاسـ ــراو”  وتدابير مثل 19-األسـ ــري  ليمداداح   “الممراح ال  ـ للت ليص الجمرا  السـ

ال بية  و ــمان التنقل الدول  لل براو التقنيين والصــحيين ال ــروريين  وتعزيز الشــراااح بين الق اعين العام 
وال اص لتو ير اىمداداح ال بية    حاالح ال وار . و  ــــــــــل عن ذل     ن ما نجم عن أوجه ال ــــــــــعا 

ل أي ـًا  19-او يدالت  اشـ تلا أزمة   عادة تشـايل لسـلسـل القيمة العالمية قد ُيعجت من تأثيراح  ويلة األجل واا
الســع  نحو التاامل التجاري اىقليم  وتعزيز الاتل التجارية اىقليمية. وســياون من الملم    األجل ال ويل 

ــت ادة من االت اقاح التجارية. ويمان للجان اىقليمية اال ــــــــــ لع بدور    ــاو     االســــــــ دعم الدول األع ــــــــ
 تصميم وتنسيق السياساح بشأن االستجاباح اىقليمية لتل  السيناريوهاح.

وتتمثل توصــــــياح ســــــياســــــاتية هامة أ رى    تيســــــير التراب  والتجارة من  لل تن يذ أ ر تن يمية  - 54
  وتبـادل المعلومـاح متســــــــــــــقـة تتعلق بعبور الحـدود  وتعزيز التن يـذ الرقم  لصــــــــــــــاو  النقـل القـانونيـة القـارمـة

 اىلاترونية.
 

  مان األمن الإذار   
تشـــــمل التدابير المقترحة لســـــد النقص المحتمل    الإذاو على الصـــــعيد الو ن   ـــــمان اســـــتمرار  - 55

وتوسـي  اىنتاج الزراع  عن  ريق توسـي  ن اق إماانية الحصـول على القروو  وزيادة مسـاحاح األرا ـ  
زالة الحواجز أمام التجارة. وينبإ  علوة على ذل  دعم صـإار منتج  األ ذية بتزويدهم    العامة المسـتأجرة  واا

باألصـول العينية ومد لح اىنتاج  مثل البذور والسـماد الع ـوي ون م الري ومبيداح اث اح. ويت لق تقديم  
ــول على الإذاو    إ ار برام  ال ــي  ن اق الحصـ ــعي ة توسـ ــاانية ال ـ ــارم الإذارية الدعم ال وري لل راح السـ قسـ

وب ـاقـاح التموين القـارمـة. امـا تُبرز الم ـا ر الابيرة الت  تواجـه األمن الإـذار     بعو المـنا ق والمـنا ق 
 دون اىقليمية المعتمادة على الوارداح  رورة  دعم التجارة اىقليمية ودون اىقليمية    المنتجاح الزراعية.
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 تل  الت  يشار   يلا الق اع ال اصصناديق الت امن اىقليمية  بما  يلا   
يتعلق   تمثل صناديق الت امن اىقليمية أي ا أدواح هامة للو او باالحتياجاح الناشرة  وال سيما  يما - 56

بالصــحة  ولان أي ــا  يما يتعلق باألمن الإذار  ودعم المنشــغح الصــإيرة والمتوســ ة الحجم والمعونة لصــالح  
ــناديق ال وار  هذل   التجارة و يرها من المجاالح.  ــاتل اللجان اىقليمية منابر ملرمة ىدارة صـــــ ويمان أن ُتشـــــ

ــاو والمن ماح الحاومية الدولية اىقليمية   ــلحة معًا  بما    ذل  الدول األع ــــ ــاحبة المصــــ ولجم  الجلاح صــــ
 والمصارا اىنمارية المتعدد األ راا والق اع ال اص والمؤسساح ال يرية والمجتم  المدن .  

 
 تبادل أ  ل الممارساح  

للتعاون اىقليم  أهمية بالإة أي ـــًا من حيث الدعوة والتوعية وتبادل المعارا بشـــأن جوانق محدَّدة  - 57
.  على ســبيل المثال  أوصــح بعو المنا ق بو ــ  أ ر تعاونية لتحديد ونشــر أ  ـل 19-ىدارة أزمة او يد

لمواد التبييو والم لراح والن ـايـاح ال بيـة وال  رة الممـارســـــــــــــــاح    مجـال اىدارة المـأمونـة والمســــــــــــــتـدامـة 
ــيما العنا المنزل .   ــًا للمنابر اىقليمية الرامية إلى ماا حة العنا  وال ســــــــــ والت لص منلا. وثمة أهمية أي ــــــــــ
وتعمق البياناح ال ــــــــــــ مة الُمســــــــــــندة جإرا يًا  لم أنما  العدوى. وثمة مجال للســــــــــــت ادة من آلياح التعاون  

 رمة لتعزيز تبادل البياناح الجإرا ية الماانية وال براح التقنية.اىقليم  القا

وعلوة على ذلـ   ينبإ  للحاومـاح االســــــــــــــتثمـار    جلود التعـاون اىقليم  المـبذولـة    مجـاالح  - 58
تحســين التعا    وتشــجي  الحلول المبتارة الت  ُجربح أثناو ت شــ  الجارحة  باعتبارها من أ  ــل الممارســاح 

بلا. ويمان أي ـــًا أن يترتق على اتعباع نل  أاثر مســـؤولية إزاو االنتقال البشـــري أثرد إيجاب  دارم   الموصـــى
شـــأنه شـــأن تعزيز اســـت دام االت اقاح والمعايير البيرية المتعددة األ راا وتحســـين ات اذ القراراح المســـتند إلى 

 األدلة من  لل االست دام األ  ل لأل ر اىحصارية.

ــادية  19-نح أزمة او يدوقد بيع  - 59 ــبق لل وار  بلدا ت  يا اثثار االقتصـــــــــ ــرورة التأهق المســـــــــ  ـــــــــ
واالجتماعية إلى أدنى حد ممان    المســتقبل. و   حين أن الترايز على جلود االحتواو والت  يا  ــروري 

ــة ىعادة الت اي  ــع  إلى تحويل األزمة إلى  رصــــــ ــًا للبلدان الســــــ ــير   من الممان أي ــــــ ر       األجل القصــــــ
اســـــتراتيجياتلا المتعلقة بالتنمية االقتصـــــادية باتجال بناو اقتصـــــاداح ومجتمعاح أاثر شـــــمواًل للجمي  وتماســـــاًا  
واســتدامًة  و ــمان التعا   المتســم بمراعاة البيرة والقدرة على امتصــاص الصــدماح  واالســت ادة من االقتصــاد 

الوع  الجنســـــان  دور رريســـــ  أي ـــــًا  بما    ذل  الرقم . وســـــياون للت  ي  وات اذ القراراح القارمين على 
  مان زيادة است دام البياناح المصن ة حسق نوع الجنس    تحليل اثثار. 

 
 مسائل السياسات الرئيسية األخرى التي تناولتها اللجان اإلقليمية -باء  

 الدورات الوزارية للجان اإلقليمية  

تـداولـح اللجـان اىقليميـة بشـــــــــــــــأن عـدد من المجـاالح األ رى ذاح الصــــــــــــــلـة بمنـا قلـا    م تلا  - 60
االجتمـاعـاح الر يعـة المســــــــــــــتوى. وتو ر موجزاح أعمـال اللجـان اىقليمـية المـقدمـة إلى المجلس االقتصــــــــــــــادي 

 E/2020/18و  E/2020/17 و E/2020/16واالجتمـــاع  مزيـــدًا من الت ـــاصــــــــــــــيـــل عن أعمـــاللـــا )ان ر 
  ُأرجرح  البية الدوراح الوزارية المقررة 19-(. وبســـــــبق ت شـــــــ  وباو او يدE/2020/20و    E/2020/19 و

 لل ال ترة المشـــــــــــمولة بلذا التقرير  وه  دوراح اللجنة االقتصـــــــــــادية أل ريقيا واللجنة االقتصـــــــــــادية ألمرياا  
ــة اللتينية ومن قة البحر الااريب  وا ىســــــــــاوا  أو تم تعديللا لُتعقد إلاترونيا مثلما اان حال الدورة الســــــــــادســــــــ

https://undocs.org/ar/E/2020/16
https://undocs.org/ar/E/2020/17
https://undocs.org/ar/E/2020/18
https://undocs.org/ar/E/2020/19
https://undocs.org/ar/E/2020/20
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الت  جرح عن   2020أيار/مايو  21والســــــــبعين للجنة االقتصــــــــادية واالجتماعية ثســــــــيا والمحي  اللاد      
  ريق التداول بال يديو.

 اانون األول/  22و  21وعقدح اىســاوا دورتلا االســتثنارية الســادســة    عمان  األردن     يوم   - 61
ــمبر  ــًل عن   تلا البرنامجية 2019ديســــ ــتراتيجية جديدة للجنة    ــــ ــتثنارية رؤية اســــ . واعتمدح الدورة االســــ

 (. ورحبح هذل الدورة أي ًا ب لب  الجزارر والصومال االن مام إلىE/2020/12)ان ر   2021الجديدة لعام 
  مشـروع القرار(. اما نوقشـح أثناو الدورة مسـارل إقليمية وعالمية  منلا E/2020/15/Add.1اىسـاوا )ان ر 

صــــــــــــــلح ن م الحمـايـة االجتمـاعيـة   علن ومنلـاج عمـل بيجين  واا تمويـل التنميـة  ومبـادرة الحزام وال ريق  واا
 نال.وتإير الم

  
ــاليمي    - ا ثاني    ــاون اإلقليمي واألقــ ــارة من التعــ ــاالت مختــ التطورات والنواتج في مجــ

 ذلك في سياق إعادة تنظيم منظومة األمم المتحدة اإلنمائية  في  بما 
 تعزيز االتساق على الصعيد اإلقليمي وتعزيز الصلة بين السياسات والعمليات -ألف  

ر  بنشــــــا     و ــــــ  تصــــــور لعملية إعادة تن يم األصــــــول اىقليمية ما  ترح اللجان اىقليمية تشــــــا  - 62
لمن ومة األمم المتحدة اىنمارية و   تشــــــــايل تل  العملية  على أســــــــاس ال من قة على حدة  حول المجاالح  
العامة ال مســـة الم  ـــية إلى التحول الت  اقترحلا األمين العام    تقريرل إلى المجلس االقتصـــادي واالجتماع   

بشأن االستعراو الشامل الذي يجرى ال أرب  سنواح لسياسة األنش ة    243/ 71تن يذ قرار الجمعية العامة  عن  
 (. A/74/73-E/2019/14)  2019التن يذية الت  ت  ل  بلا من ومة األمم المتحدة من أجل التنمية  

اـل اىقليم   تقوم الايـانـاح وريثمـا يجري التوصـــــــــــــــل إلى ات ـاق حاوم  دول  نلـار  بشـــــــــــــــأن اللي  - 63
ــير للتحول إلى منابر تعاونية إقليمية    النصــــــــا  اىقليمية التابعة لمن ومة األمم المتحدة اىنمارية بالتح ــــــ

 .2020الثان  من عام 

وســـــتقوم المنابر التعاونية اىقليمية بتعزيز التعاون بشـــــأن التنمية المســـــتدامة    ال من قة. وســـــيتولى  - 64
ين العام رراســـــة تل  المنابر  بصـــــ ته رريس مجموعة األمم المتحدة للتنمية المســـــتدامة  باالشـــــترا  م  نارق األم 

برتبـة   - األمـناو التن ـيذيين للجـان اىقليمـية المعنـية والمـديرين اىقليميين المعنيين لبرـنام  األمم المتحـدة اىنمـار  
ر التعاونية اىقليمية اجتماعاتلا بعدة صـــــيغ  بما     بصـــــ تلم نوابًا للرريس. وســـــتعقد المناب  - أمين عام مســـــاعد 

ذل  مرة    الســنة بقيادة نارق األمين العام  وبشــال متعاقق م  المنتدياح اىقليمية المعنية بالتنمية المســتدامة  
على الصــعيد اىقليم . وســتقدم   2030الت  ســت ل تمثل المنبر الحاوم  الدول  لمتابعة واســتعراو   ة عام 

اـتق اىقليمـية المعنـية لماـتق التنســـــــــــــيق اىنمـار  واللجـان اىقليمـية المعنـية وبرـنام  األمم المتحـدة اىنمـار   الماـ 
  دماح األمانة لال منبر تعاون  إقليم   بتوجيه عام من رريس المنبر ونارب  الرريس.  

تجم  بين ال براح وتتشـــــــــار  اللجان اىقليمية    قيادة عدد من التحال اح الموا ـــــــــيعية  الت  ـســــــــ  - 65
ــارل  ــأن المســ القارمة    الاياناح اىقليمية التابعة لمن ومة األمم المتحدة اىنمارية من أجل تعزيز التعاون بشــ
ــاواة بين   ــادية ألوروبا   يما يتعلق بالمســ الت  تتجاوز الحدود الو نية  وذل  على النحو التال : اللجنة االقتصــ

ية والشــــــباق وحرااح النزوح الابيرة لألشــــــ اصق واللجنة االقتصــــــادية الجنســــــين والصــــــحة والحماية االجتماع
ــادية ألمرياا   ــأن الت  يا من آثار تإير المنالق واللجنة االقتصـــــــــ ــيا والمحي  اللاد   بشـــــــــ واالجتماعية ثســـــــــ
ــأن تعزيز البياناح ــادية أل ريقيا  بشــ ــأن النمو المنصــــاق واللجنة االقتصــ  اللتينية ومن قة البحر الااريب   بشــ

https://undocs.org/ar/E/2020/12
https://undocs.org/ar/E/2020/15/Add.1
https://undocs.org/ar/A/RES/71/243
https://undocs.org/ar/A/RES/71/243
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المتااملة والن م اىحصـارية من أجل التنمية المسـتدامة  وا الة إدارة االقتصـاد الال  ب عالية وا اوة والتعجيل 
ــأن اىجراواح المتعلقة بالمنال والا اوة     ــاوا  بشــــ ــاملين للجمي ق واىســــ ــاديين الشــــ بالتحول والتنوي  االقتصــــ

 ة االجتماعية.است دام ال اقة  وبشأن إدارة االقتصاد الال  والحماي 

وتتيح المرااز اىقليمية ىدارة المعارا واىحصــاو  الت  تقودها وتســت ــي لا اللجان اىقليمية  يســر  - 66
ــق للحتياجاح  ــتجابة    الوقح المناســــــــ ــول إليلا من أجل االســــــــ ــول اىقليمية المتاحة والوصــــــــ تحديد األصــــــــ

مية بالإة األهمية للبلدان    ال من قة و ارجلا. واألولوياح الو نية  وسـتصـبح تل  المرااز منا   عامة إقلي 
ــاوا   ــي ه اىســـ ــت ـــ ــتنادًا إلى مراز بياناح من ومة األمم المتحدة اىنمارية الذي تســـ و   المن قة العربية  واســـ

  بلغ  عًل مرحلة النموذج األول  وســــــــــــياون “منارة”يوجد مراز ىدارة المعارا والبياناح  ُي لق عليه اســــــــــــم 
از الجام  للبياناح ورصـــــد أهداا التنمية المســـــتدامة  ولتجمي  المنتجاح المعر ية  وموارد التعلُّم  بمثابة المر 

ــتنادًا إلى ماتق  ــيا والمحي  اللاد   واســـــــ ــاح. و   آســـــــ ــياســـــــ وقوارم ال براو  وأدواح المحاااة    مجال الســـــــ
قتصـادية واالجتماعية ثسـيا والمحي  المسـاعدة القارم المعن  بأهداا التنمية المسـتدامة الذي أنشـأته اللجنة اال

اللاد   يوجد بال عل مراز إقليم  ىدارة المعارا يجم     إ ار بوابة واحدة اًل من بوابة البياناح المتعلقة 
ــلة بمن ومة األمم المتحدة اىنماريةق وقارمة بأســـــــماو  ــتدامةق والمنتجاح المعر ية المتصـــــ بأهداا التنمية المســـــ

لتنمية المســـــــتدامة اىقليميين من من ومة األمم المتحدة اىنماريةق وقارمة الشـــــــرااو. و   ال براو وممارســـــــ  ا
أمرياا اللتينية ومن قة البحر الااريب   ُأنشـــــــــرح بوابة أهداا التنمية المســـــــــتدامة  بتوجيه من لجنة توجيلية 

رياا اللتينية ومن قة البحر مشــــــتراة بين الوااالح تابعة لألمم المتحدة وبتنســــــيق من اللجنة االقتصــــــادية ألم
الااريب   وه  منبر جام  للبياناح والمعارا مشـــتر  بين الوااالح التابعة لألمم المتحدة بشـــأن تن يذ أهداا 
ــتدامة من  ــتدامة وقياســـلا. وتشـــمل البوابة تجميعا للمنتجاح المعر ية المتعلقة بأهداا التنمية المسـ التنمية المسـ

دة اىنمارية    المن قة وقارمة بأســـــماو ال براو ســـــيجري إعدادها حول التحال اح اياناح من ومة األمم المتح
الموا ــيعية على الصــعيد اىقليم . وســتو ر البوابة   ــمن أمور أ رى  الدعم أل رقة األمم المتحدة الق رية 

ادية ألوروبا     إعداد أ ر األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المســـــــــتدامة. و   من قة اللجنة االقتـصــــــــ 
دليل على شـــــــباة اىنترنح يو ر نقا  د ول ومعلوماح اتصـــــــال ومنتجاح رريســـــــية  2020ســـــــُينشـــــــأ    عام 

للاياناح اىقليمية لمن ومة األمم المتحدة اىقليمية بحســق مجال الســياســاح الرريســ . واا ــا ة إلى المنتجاح 
ُبعدًا يتصــــــل بالبياناح واىحصــــــاواح. وتقوم   المعر ية وال براح  ســــــيت ــــــمن المراز اىقليم  ىدارة المعارا

ــاواح المتعلقة بأهداا التنمية  ــاو منبر إقليم  ليحصـــــــــ ــدد ب نشـــــــــ ــادية ألوروبا    هذا الصـــــــــ اللجنة االقتصـــــــــ
المستدامة  يت من ثلثة ماوناح: مراز معارا يراز على اىحصاواح المتعلقة بأهداا التنمية المستدامة  

ــتدامة  ُأ لقح    آذار/2019 ُأ لق    اانون األول/ديســـمبر  ق ولوحة متابعة لمؤشـــراح أهداا التنمية المسـ
 ق وقاعدة بياناح لمؤشراح أهداا التنمية المستدامة يعتزم إنشاؤها.2020مارس 

و   أ ريقـيا  ســــــــــــــياون المراز اىقليم  ىدارة المعـارا بمـثاـبة مراز جـام  ي ــــــــــــــم بـياـناح متعـددة  - 67
تعلُّم وقارمة بأســــــــــــماو  براو. وتقود اللجنة االقتصــــــــــــادية أل ريقيا وصــــــــــــندوق الق اعاح ومنشــــــــــــوراح وموارد 

المتحدة للســــاان تن يذ المراز  الذي ســــيبدأ عمله و قًا لنل  مرحل   بما يتيح تعديل الن اق و قًا للموارد  األمم
 وللدينامياح الناشرة.

ــلاماح الاياناح اىقليمية لمن ومة األمم المتحدة اى - 68 ــاولة ولعرو إسـ ــ ا ية والمسـ ــمان الشـ نمارية و ـ
وتحقيق أهداا التنمية المســـــــــــتدامة    المنا ق  ســـــــــــتراز   2030 يما يتعلق بالنتار  دعمًا لتن يذ   ة عام 

ــنوية عن األنشــــــــ ة الم ــــــــ ل  بلا على ن اق المن ومة على المســــــــاهماح الجماعية  التقارير اىقليمية الســــــ
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  ذلـ  البرام  العـابرة للحـدود    المجـاالح الموا ــــــــــــــيعيـة للتحـال ـاح المقـدمـة من المبـادراح اىقليميـة  بمـا  
الموا ـيعية  والتعاون بشـأن العملياح الحاومية الدولية اىقليمية  والدعم المقدَّم على الصـعيد اىقليم  وصـواًل 

ــاو    ال من قة على التقارير قبل انعقاد المن  ــيجري إ لع الدول األع ـــــــــــ تدياح إلى النتار  الق رية. وســـــــــــ
ــًا    تقديم   ــتنار بلا أي ـــ ــُيســـ ــتدامة الت  تن ملا اللجان اىقليمية. وســـ ــنوية المعنية بالتنمية المســـ اىقليمية الســـ
ــاو  رصـــــــة  ــعيد العالم   حيث تتيح للدول األع ـــــ ــادي واالجتماع  على الصـــــ التقارير إلى المجلس االقتصـــــ

مي  األصـــــــــــعدة  بما    ذل     المنا ق. التوجيه األ  ـــــــــــل لجلود من ومة األمم المتحدة اىنمارية على ج
وعلى ســبيل المثال  ُعراو التقرير بشــأن النتار  المتحققة على ن اق المن ومة على الصــعيد اىقليم   الذي 
نســـــــــقح إعدادل اللجنة االقتصـــــــــادية واالجتماعية ثســـــــــيا والمحي  اللاد  والماتق اىقليم  لماتق التنســـــــــيق 

 يار/أ 20لمنتدى آسيا والمحي  اللاد  المعن  بالتنمية المستدامة  الذي عقد     اىنمار      الدورة السابعة  
 .2020مايو 

و يمـا يتعلق بتحـديـد ال ـدمـاح اىداريـة الت  يمان تقـديملـا با ـاوة أابر إلى الماـاتـق اىقليميـة عن  - 69
راتيجياح لتســــيير األعمال  ريق المااتق ال ل ية المشــــتراة  ســــت ــــ  جمي  المنتدياح التعاونية اىقليمية اســــت 

على المســــــــــــتوى اىقليم . و   أ ريقيا  يجري تعيين االت اقاح المشــــــــــــتراة القارمة بين وااالح األمم المتحدة 
ــيجري تجريق  ــةق وســـ ــت لصـــ ــت ادة من الدروس المســـ ــتراة واالســـ ــأن تجمي  ال دماح    مااتق  ل ية مشـــ بشـــ

يروب   ه  األولى من نوعلاق وســــتنتقل مجموعة من اســــتراتيجية لتســــيير األعمال على ن اق المن ومة    ن 
اياناح األمم المتحدة إلى أماان عمل مشــــــــــتراة    أديس أبابا. و   المن قة العربية  تقدم اىســــــــــاوا بال عل 
 دماح وتســاعد على إنشــاو  دماح مشــتراة    بيروح. وه  تســت ــيا أي ــا ماتق منســق األمم المتحدة 

لى ماتق تنسيق الشؤون اىنسانية  ومراز األمم المتحدة ليعلم  وماتق منسق المقيم    لبنان  باى ا ة إ
األمم المتحدة ال اص لشــؤون لبنان. و   أمرياا اللتينية ومن قة البحر الااريب   ســُيعقد أي ــا  ريق إقليم  

وة أولى    ىدارة العملياح من أجل إعداد   ة مشـــتراة بين الوااالح للنلوو بال دماح المشـــتراة. وا  
ــادـية ألمرياـا اللتينـية ومن قـة البحر الاـاريب  ـبال عـل على إجراو عملـية  هـذا االتجـال  تعاا اللجـنة االقتصــــــــــــ
شـراو مشـتراة ل دماح السـ ر    شـيل  باسـم المن ومة. وعلوة على ذل   أنشـأح اللجنة االقتصـادية ألمرياا  

  برنام  األمم المتحدة للمســـــــــــتو ناح البشـــــــــــرية    اللتينية ومن قة البحر الااريب  وحدة  نية مشـــــــــــتراة م
ــيا والمحي  اللاد   أنشــــأح من ومة  ــتقبل. و   من قة آســ ــانتيا و  ولديلا     لمزيد من العمل    المســ ســ

لو ــ  اســتراتيجية مشــتراة لتســيير األعمال    2020األمم المتحدة اىنمارية  ريقًا تن يذيًا إقليميًا    أوارل عام 
 دماح القارمة الت  تقدملا اللجنة االقتصـــادية واالجتماعية ثســـيا والمحي  اللاد  إلى أاثر من تســـتند إلى ال

اـياـنا من اـياـناح األمم المتحـدة العـامـلة    المن قـة. وُن م أول ـتدرـيق للمـدربين على االســــــــــــــتراتيجـية     20
ــاري  العملـياح من اـياـناح من ومـة األمم المتحـدة الت  ي  2020عـام  وجـد مقرهـا    ـتايلـند ومن لاـبار أ صــــــــــــ

مااتق المنســــــقين المقيمين    المن قة. و   من قة اللجنة االقتصــــــادية ألوروبا  ومن أجل النلوو ب نشــــــاو 
ــاو  ريق إقليم  ىدارة العملياح بلدا المشـــــــاراة    إجراو تقييم شـــــــامل  مااتق  ل ية مشـــــــتراة  يجري إنشـــــ

مشــــتراة  وذل     الموقعين الرريســــيين لألمم المتحدة  للمجاالح الت  يمان  يلا اســــتاشــــاا إنشــــاو  دماح 
س نبول.  وهما جنيا واا

و   إ ار الجلود الرامية إلى تحسـين ما تقدمه من ومة األمم المتحدة اىنمارية    منا ق المااتق  - 70
مية  بما يتوا ق المتعددة األق ار  سـتُنشـأ أ رقة موا ـي  ذاح أولوية ُتعن ى تحديدا بالدول الجزرية الصـإيرة النا

م  األصــــــــــــــول اىقليمـية لألمم المتحـدة  وســــــــــــــتعتمـد    دعملـا لتـل  اـلدول على العملـياح والـقدراح الحاومية 
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بما  يلا العملياح والقدراح الت  تدعملا اللجنة االقتصـــــــادية ألمرياا اللتينية ومن قة البحر  -الدولية القارمة 
ثســـــــــيا والمحي  اللاد     من قة ال منلما. وُ لق أي ـــــــــا إلى الااريب  واللجنة االقتصـــــــــادية واالجتماعية 

ــإيرة النامية وتوارمه م   ــتعرو وجودها    الدول الجزرية الصـ اياناح من ومة األمم المتحدة اىنمارية أن تسـ
ترتيباح المااتق المتعددة األق ار  وأن تت ذ   واح ملموســــــــــــة  ورية لتتواوم م  األصــــــــــــول اىقليمية لألمم 

ة واســـت داملا على نحو أ  ـــل  تمشـــيا م  القراراح الت  ات ذتلا الدول األع ـــاو بشـــأن االســـتعراو المتحد
اىقليم . وأ يرا  ستعمل اياناح من ومة األمم المتحدة اىنمارية على تعزيز ن م البياناح وتحسين جم  تل  

و نية  بالتعاون م  اللجان اىقليمية  البياناح واســت داملا  بســبل منلا تعزيز وبدو تن يذ برام  بناو القدراح ال
ــاواح دعما  ــة بال من قة المعنية بالبياناح واىحصـ ــتراة بين الوااالح وال اصـ ــيق المشـ ــين آلياح التنسـ وتحسـ
للبـلدان واألـقاليم الت  ت ـدملـا الماـاـتق المتعـددة األق ـار  تمشـــــــــــــــيا م  المقترحـاح الرامـية إلى إعـادة تشــــــــــــــاـيل 

عادة هيالتلا.األصول اىقليمية لألمم ال  متحدة واا
 

 تعزيز الصلة بين المستويين الُق ري واىقليم   
باى ـا ة إلى المشـاراة الرريسـية للجان اىقليمية    إعادة تن يم األصـول اىقليمية المذاورة أعلل   - 71

 يتواصل بذل الجلود لتعزيز الصلة بين المستويين الق ري واىقليم . 

اىقليمية  اللجان اىقليمية أع ــــــــــــــاو يتزايد نشــــــــــــــا لا بانت ام    آلياح مجموعاح الدعم المتبادل  - 72
ــتدامة  مما يتيح  ذاح ــتعراو أ ر األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المسـ ــ  واسـ ــلة  الت  تدعم و ـ الصـ

االست ادة من  براتلا الشاملة لق اعاح متعددة و مان إعداد تحليل أاثر است ا ة للمسارل اىقليمية والعابرة 
واالجتماعية ثسيا والمحي  اللاد  إسلاماح مو وعية للحدود.  على سبيل المثال  قدمح اللجنة االقتصادية  

إلى  مســـــــة من التحليلح الق رية المشـــــــتراة وأ ر األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المســـــــتدامة على 
مدى االثن  عشــر شــلرا الما ــيةق وقدمح اللجنة االقتصــادية ألمرياا اللتينية ومن قة البحر الااريب  الدعم 

د أربعــة من التحليلح الق ريــة المشــــــــــــــتراــة وأ ر األمم المتحــدة للتعــاون من أجــل التنميــة المبــاشــــــــــــــر ىعــدا
ــعة  ــاوا الدعم لتســــــ ــماناح للجودة لعدد من التحليلح واأل ر األ رىق وقدمح اىســــــ ــتدامة  وقدمح  ــــــ المســــــ

من  11إلى  منســــــــــــقين مقيمين/أ رقة األمم المتحدة الق ريةق وقدمح اللجنة االقتصــــــــــــادية ألوروبا الدعم ال ن 
ــتدامة  وه  تعمل م  أ رقة  ــتراة وأ ر األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المســــــ التحليلح الق رية المشــــــ
األمم المتحـدة الق ريـة    الت  ي  أل ر األمم المتحـدة للتعـاون من أجـل التنميـة المســــــــــــــتـدامـة وتن يـذهـا من 

دة من برام  األمم المتحدة    من قة اللجنة المســــت ي  17 لل     عمل مشــــتراة    جمي  البلدان الـــــــــــــــــــ 
بلدا  20االقتصـــــادية ألوروباق وتو ر اللجنة االقتصـــــادية أل ريقيا بصـــــورة متااملة  مســـــة   و   دماح إلى 

من  لل مااتبلا دون اىقليمية ال مســـــــــة  وتدعم أ رقة األمم المتحدة الق رية  من بين أنشـــــــــ ة أ رى  من 
ا ة التحليلح الق رية المشــتراة. وبوجه عام  و رح المشــاراة النشــ ة للجان  لل تقديم إســلاماح    صــي 

ســـلاماح بشـــأن الســـياقاح واثثار اىقليمية  حصـــاواح واا اىقليمية تحليلح لمســـارل االقتصـــاد الال  وبياناح واا
ــن ملحو     التحليل  و  ــايا محددة  مما أدى إلى تحســـــــ ــأن ق ـــــــ لى ودون اىقليمية  ومزيدا من التحليل بشـــــــ اا

إدماج المســـــارل اىقليمية ودون اىقليمية والعابرة للحدود  والمســـــارل االقتصـــــادية والبيرية والتجارية و يرها من 
 المسارل    أ ر التعاون. 

ــقين المقيمين وأ رقة األمم المتحدة الق رية  وتحقق  - 73 وازداد التعاون  يما بين اللجان اىقليمية والمنســــــــ
لبرام  التعري ية للمنســــــقين المقيمين الجدد  واىبلل عن الســــــ ر المرتقق لمو    ذل  بوســــــارل منلا و ــــــ  ا
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اللجان اىقليمية إلى البلدان  والمعتا اح المشــــــتراة واالجتماعاح المارســــــة لتعزيز الوع  باألصــــــول المتاحة 
اون من أجل التنمية    المنا ق الت  سيست يد منلا المنسقون المقيمون    دعم تن يذ أ ر األمم المتحدة للتع

المستدامة.     أمرياا اللتينية ومن قة البحر الااريب   على سبيل المثال  أقامح اللجنة االقتصادية ألمرياا  
ــيق اىنمار  وبرنام  األمم المتحدة اىنمار    اللتينية ومن قة البحر الااريب  والماتق اىقليم  لماتق التنســــــــ

ســـــــــقين المقيمين ومو    مااتق التنســـــــــيق اىقليمية الجدد  مثل ال براو شـــــــــرااة لتن يم حلقاح دراســـــــــية للمن 
االقتصـــــــــــــــاديين ومو    الرصـــــــــــــــد والتقييم  وجرح محـااـاتلـا    أمـاان أ رى. ومن األمثلـة األ رى مبـادرة 

 بالمنســـق المقيم“ الت  أ لقتلا اللجنة االقتصـــادية ألوروبا أل راو إجراو مناقشـــة م توحة بين المنســـقين ”االتقا 
المقيمين ومو    اللجنة بشـأن المبادراح المشـتراة والتحدياح وال رص. وشـجعح اللجاُن اىقليمية أي ـا على 
مواصـلة المشـاراة النشـ ة لاياناح من ومة األمم المتحدة اىنمارية والمنسـقين المقيمين    اجتماعاح م تلا 

لمعنـية ـبالتنمـية المســـــــــــــــتدامـة. وعلوة على ذلـ   هيـراتلـا الحاومـية الـدولـية  بمـا    ذلـ  المنـتدـياح اىقليمـية ا
دعمح اللجان اىقليمية    م تلا المنا ق المااتق اىقليمية لماتق التنســــــــــيق اىنمار  لتعزيز و ي تلا    
ــقين المقيمين   ــاديين    مااتق المنســـ ــارل منلا دعم تعيين ابار االقتصـــ ــادية  بوســـ ــاح االقتصـــ ــياســـ مجال الســـ

نشـاو شـبااح وقوارم إقل يمية ل براو االقتصـاد التابعين لألمم المتحدة.     آسـيا والمحي  اللاد   على سـبيل واا
المثال  ُعر ــــــــح المنلجية الت  تســــــــت دملا اللجنة االقتصــــــــادية واالجتماعية ثســــــــيا والمحي  اللاد  لتقدير 

ق رية عند بدو العمل تااليا أهداا التنمية المسـتدامة على مااتق المنسـقين المقيمين وأ رقة األمم المتحدة ال
ــتدامة على الصـــــــــــــعيد اىقليم  و   حلقة العمل المعنية  ب  ار األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المســـــــــــ

 بتمويل أهداا التنمية المستدامة الت  ن ملا الماتق اىقليم  لماتق التنسيق اىنمار .

مة الم ـا ة لزيادة أوجه التغزر  يما بين  وأ يرا   لرح بعو أشـاال التعاون الجديدة الت  تبين القي  - 74
اياناح األمم المتحدة.     أمرياا اللتينية ومن قة البحر الااريب   عمل المنســـــــــــــقون المقيمون للســـــــــــــل ادور 
و واتيماال والماســـــي  وهندوراس تحح قيادة اللجنة االقتصـــــادية ألمرياا اللتينية ومن قة البحر الااريب  وم  

لمن ومة ألمم المتحدة لدعم   ة إنمارية حاومية دولية شـــــاملة ألمرياا الوســـــ ى تشـــــمل اياناح أ رى تابعة 
دارة اللجرة. ومن األمثلة األ رى على ذل   ــتدامة البيرية  واا ــادية  والرعاية االجتماعية  واالســــــ التنمية االقتصــــــ

ثســــــــيا والمحي  اللاد   اســــــــتمرار التعاون بين اللجنة االقتصــــــــادية ألوروبا واللجنة االقتصــــــــادية واالجتماعية
ــيق  ــيا لتعزيز التنســــــــ ــ  آســــــــ ــاداح وســــــــ ــقين المقيمين    بلدان برنام  األمم المتحدة ال اص القتصــــــــ والمنســــــــ

 اىقليم  والتصدي للتحدياح المشتراة ودعم تحقيق أهداا التنمية المستدامة.  دون
 

 تعزيز الصلة بين المستويين اىقليم  والعالم   
ــم أزمة او يد - 75 ــتعراو   ة 19-     ــــــــ ــ ة    قيادة متابعة واســــــــ   ال تزال اللجان اىقليمية نشــــــــ
على الصــــــــــعيد اىقليم  و   دعم البلدان    األعمال التح ــــــــــيرية للمنتدى الســــــــــياســــــــــ  الر ي   2030 عام

للجان المسـتوى المعن  بالتنمية المسـتدامة. وهذل المنتدياُح اىقليمية المعنية بالتنمية المسـتدامة  الت  تن عملا ا
اىقليمية ســـنويًا  ُيعترا بلا منذ  ترة بوصـــ لا المنتدياح اىقليمية البارزة المتعددة الجلاح صـــاحبة المصـــلحة 

. وتســـــــــلم التقييماح  ( 3) 2030لتبادل المعارا وأ  ـــــــــل الممارســـــــــاح والحلول    مجال دعم تن يذ   ة عام 
__________ 

  عقدح اللجنة االقتصــادية أل ريقيا منتداها اىقليم     شــبا / براير  الذي أســ ر  2020.    عام 74/4ان ر قرار الجمعية العامة   (3) 
ــتدامة    أ ريقيا    جملة أمور  عن اعتماد إعلن شــــلالح  ياتوريا بشــــأن  عقد األمم المتحدة للعمل واىنجاز من أجل التنمية المســ

(E/HLPF/2020/3/Add.1وبسبق أزمة او يد .)عقدح اللجنة االقتصادية ألوروبا منتدى إلاترونيا    آذار/مارس 19-  المر ق  
(  وعقدح اللجنة االقتصــــــــــــــادية واالجتماعية ثســــــــــــــيا والمحي  اللاد  منتداها    أيار/مايو www.unece.org/rfsd.html)ان ر  

https://undocs.org/ar/A/RES/74/4
https://undocs.org/ar/A/RES/74/4
https://undocs.org/ar/E/HLPF/2020/3/Add.1
http://www.unece.org/rfsd.html
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ــابقـة لعقـد هـذل المنـتدـياح اىقليمـية     تحـدـيد اىقليمـية والتقـارير المرحلـية والبـياـناح  الت  تعـدع    ال  ترة الســــــــــــ
ــى م  األولوياح  ــور    من ومة األمم المتحدة وال رص المتاحة الت اذ إجراواح من جانبلا تتماشـ أوجه القصـ
اىقليمية والق رية. و   هذا الســياق  واصــلح البلدان أي ــا تلق  الدعم ىعداد ومتابعة اســتعرا ــاتلا الو نية 

 وجلودها التن يذية األوس  ن اقا.ال وعية 

وما  ترح الصـــلة بين المســـتويين اىقليم  والعالم  تتعزز بجملة أمور منلا تقديم رؤســـاو المنتدياح   - 76
ــتدامة  بوصـــا ذل  جانبا  ــتوى عن نتار  المنتدياح اىقليمية المعنية بالتنمية المسـ اىقليمية تقارير ر يعة المسـ

ــا اللجان من الجزو الوزاري للمنتدى  ــل أي ــــ ــتدامة. وتواصــــ ــتوى المعن  بالتنمية المســــ ــ  الر ي  المســــ ــياســــ الســــ
اىقليمية بذل الجلود لا الة ت صـــــــيص حيز ااا للبعد اىقليم  للتنمية المســـــــتدامة    المنتدى الســـــــياســـــــ  

لر ي  الر ي  المســــتوى  بســــبل منلا تعميم مراعاة البعد اىقليم     الدوراح الموا ــــيعية للمنتدى الســــياســــ  ا
المســــــــــــــتوى واـذـل     حلقـاح العمـل التقنـية وحلقـاح عمـل االســــــــــــــتعرا ــــــــــــــاح الو نـية ال وعـية والمعتا ـاح 
واجتمـاعـاح أ رقـة ال براو واالجتمـاعـاح م  الـدول األع ــــــــــــــاو واألوســــــــــــــا  األاـاديميـة والجلـاح ال ـاعلـة    

لجان اىقليمية مناسبة ر يعة   ن مح ال2019المجتم  المدن . و لل المنتدى السياس  الر ي  المستوى لعام 
وزيرا من جمي   50المســـــــــــــتوى تحح رعاية رريس المجلس االقتصـــــــــــــادي واالجتماع   حيث تداول أاثر من 

 .2030المنا ق بشأن الدور الحاسم للتعاون اىقليم     تن يذ   ة عام 

األ رى الت  تاون  وقد تعززح هذل الصــلة أي ــا من  لل العملياح الحاومية الدولية الموا ــيعية  - 77
ــاهمة    إســــماع   يلا اللجان اىقليمية بمثابة منتدياح لمتابعة واســــتعراو األ ر المت ق عليلا عالميًا  وللمســ
الصــوح اىقليم  لدى صــيا ة األ ر العالمية.  على ســبيل المثال  اســت ــا ح اللجان اىقليمية     النصــا 

عاما  و رح  25إعلن ومنلاج عمل بيجين على مدى     اســـــــتعرا ـــــــاح إقليمية لتن يذ2019الثان  من عام 
 لللا منتدياح لدوللا األع ــاو لا  تســتعرو التقدم المحرز وتحدد التحدياح    تن يذ منلاج العمل. ومن 
األمثـلة األ رى عملـية المـتابعـة واالســــــــــــــتعراو اىقليمـية المتصـــــــــــــــلة ـباالت ـاق العـالم  من أجـل اللجرة اثمـنة 

 ة  الت  تعمل  يلا اللجان اىقليمية على نحو وثيق م  المن مة الدولية لللجرة.والمن مة والن امي 

وعلوة على ذلـ   جرى تعزيز التعـاون م  الايـانـاح العـالميـة    مجـاالح من قبيـل تمويـل التنميـة    - 78
ن  يما بين  واىحصـــــاواح  وعدم المســـــاواة  واللجرة  والتنمية االجتماعية  والحد من م ا ر الاوارث  والتعاو 

ــنة بين   ــتؤدي االجتماعاح الت  تقرر مؤ را عقدها مرتين    الســـــــ بلدان الجنوق والتعاون الثلث . اذل   ســـــــ
 األمناو التن يذيين ونارق األمين العام إلى تعزيز التنسيق بين المستويين العالم  واىقليم .

 
 تعزيز التعاون األقاليمي فيما بين اللجان اإلقليمية -باء  

(  E/2019/15/Add.2  و  E/2019/15/Add.1 و  E/2019/15منذ صـــــــدور التقرير الســـــــابق ) - 79
مرة شـــــــــــ صـــــــــــيا أو على هام  اجتماعاح أ رى أو عن  ريق  20للعجان اىقليمية  التقى األمناو التن يذيون 

التداول بال يديو. وأ  ـــــح اجتماعاتلم إلى تنســـــيق المواقا واىســـــلاماح    االســـــتجاباح اىقليمية    إ ار 
ل   بمـا    ذـل   يمـا يتعلق ـب عـادة تن يم األمم المتحـدة على نحو يمانلـا من دعم اـلدو 2030دعم   ـة عـام 

__________ 

ادية ألمرياا اللتينية ومن قة البحر الااريب  واىســــاوا م  (  بينما تشــــاورح اللجنة االقتصــــ /www.unescap.org/apfsd/7)ان ر  
 الدول األع او  يلا لتقديم إسلاماتلا اىقليمية إلى المنتدى العالم  السياس  الر ي  المستوى.

https://undocs.org/ar/E/2019/15
https://undocs.org/ar/E/2019/15/Add.1
https://undocs.org/ar/E/2019/15/Add.2
http://www.unescap.org/apfsd/7/
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األع ـاو بشـال أ  ـل    بلول أهدا لا اىنمارية  و   التصـدي لعثار االجتماعية واالقتصـادية الناجمة عن 
   و   مسارل أ رى  منلا اللجرة  وتمويل التنمية  وعدم المساواة  والمسارل الجنسانية. 19-جارحة او يد

ــا ة إلى العمل الوثيق مًعا على رصـــــد وتحليل اثثار ا - 80 ــادية الناجمة عن وباى ـــ الجتماعية واالقتصـــ
  واصـــــــــلح اللجان اىقليمية التعاون    مجاالح  من قبيل التاامل اىقليم   والشـــــــــراااح  19-جارحة او يد

دارة الميال  والشـــــــؤون الجنســـــــانية  والشـــــــباق  والحد من  والســـــــلمة على ال رق  وال اقة  وتيســـــــير التجارة  واا
 المساواة. عدم

الدراســـــة االســـــتقصـــــارية   2019د مشـــــتر   أجرح اللجان اىقليمية ال مس    عام ومن  لل  جل - 81
ــتدامة ــير التجارة الرقمية والمسـ ــأن تيسـ ــلة  ( 4) العالمية الثالثة لألمم المتحدة بشـ لجم  البياناح والمعلوماح المتصـ

ير التجارة وتدابير  بالمو ــوع من الدول األع ــاو    ال منلا بشــأن تن يذ ات اق من مة التجارة العالمية لتيســ 
ــارية البلدان والجلاح الشـــــرياة اىنمارية من تحســـــين  لم  ــتقصـــ ــلة. وتماتن نتار  الدراســـــة االســـ أ رى ذاح صـــ
ورصــــــــــد التقدم المحرز    تيســــــــــير التجارة  ودعم الســــــــــياســــــــــاح العامة القارمة على األدلة  وتبادل أ  ــــــــــل 

 المساعدة التقنية.الممارساح  وتحديد االحتياجاح    مجال  بناو القدراح و 

وتقوم حاليا اللجنة االقتصــــــــادية أل ريقيا واللجنة االقتصــــــــادية واالجتماعية ثســــــــيا والمحي  اللاد    - 82
بالتعاون م  صــــــــــــندوق األمم المتحدة للســــــــــــاان  بتن يذ مشــــــــــــروع ابتااري عنوانه ”العارد الديمإرا   ذو البعد 

ة    أ ريقيا وآســـيا والمحي  اللاد “. ويلدا المشـــروع إلى الجنســـان : مدا ل لتن يذ أهداا التنمية المســـتدام
تعزيز قدرة الدول األع ـــــــــــاو والجماعاح االقتصـــــــــــادية اىقليمية على تعميم مراعاة المن ور الجنســـــــــــان     
ــاح الو نية القارمة على األدلة   ــياسـ ــين السـ ــباق  وتحسـ ــاح والبرام  الو نية  وتعزيز تنمية قدراح الشـ ــياسـ السـ

 ه عدم المساواة وجن  المااسق الديمإرا ية. للحد من أوج

ــادية ألمرياا   - 83 ــيا وأمرياا اللتينية  تواصـــــــل اللجنة االقتصـــــ و   إ ار منتدى التعاون بين شـــــــرق آســـــ
اللتينية ومن قة البحر الااريب  باالشــــترا  م  اللجنة االقتصــــادية واالجتماعية ثســــيا والمحي  اللاد  العمل 

اليميين: أحدهما يلدا إلى الحد من انعدام المسـاواة    البلدان األع ـاو    المنتدى على تن يذ مشـروعين أق
ــي  التاامل بين   ــل القيمة لزيادة ترســ ــاح االبتاارية واث ر يراز على ت وير ســــلســ ــياســ ــ  الســ من  لل و ــ

 من قت  شرق آسيا وأمرياا اللتينية.

 قة البحر الااريب  واللجنة االقتصادية واالجتماعية ون مح اللجنة االقتصادية ألمرياا اللتينية ومن  - 84
ثسيا والمحي  اللاد   إلى جانق إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمانة العامة وجلاح أ رى شرياة 
ــبة اســــــتعراو منتصــــــا المدة  ــابقة عالمية بعنوان ”أنا شــــــاق من جزيرة صــــــإيرة“  بمناســــ لألمم المتحدة  مســــ

ل للدول الجزرية الصإيرة النامية )مسار ساموا(.ىجراواح العمل ا  لمعجَّ

ــادية ألوروبا قيادة التعاون  يما بين جمي  اللجان اىقليمية من أجل تعزيز   - 85 ــل اللجنة االقتصــــــــــ وتواصــــــــــ
ــراااح بين الق اعين العام  ــجي  على إقامة شــــــــــ الســــــــــــلمة على ال رق    البلدان والمجتمعاح المحلية  والتشــــــــــ

. و يما يتعلق بلذل الشــراااح  ن مح اللجنة  2030ولوية للناس أوال من أجل تن يذ   ة عام وال اص تع   األ 
االقتصــــــــادية ألوروبا  بالتعاون م  اللجنة االقتصــــــــادية أل ريقيا  المنتدى الدول  الراب  للشــــــــراااح بين الق اعين 

__________ 

الراب :  على   United Nations, Digital and Sustainable Trade Facilitation: Global Report 2019 (2019)ان ر   (4) 
https://untfsurvey.org/report. 

https://untfsurvey.org/report
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ر: النلوو بشـــــراااح بين الق اعين العام وال اص التاب  للجنة االقتصـــــادية ألوروبا تحح شـــــعار: ”المايل األ ي 
 “. 2030 العام وال اص تع   األولوية للناس أوال من أجل   ة األمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 

بين اىســـاوا واللجنة االقتصـــادية ألوروبا بتن يم حلقة عمل تدريبية    2019واســـتمر التعاون    عام  - 86
الجإرا ية لن ام النقل المتاامل    المشـــــــــــرق العرب   وحلقة عمل مدتلا يومان ثانية بشـــــــــــأن ن م المعلوماح 

 بشأن تعزيز التعاون المتعلق ب دارة الموارد المارية العابرة للحدود    المن قة العربية.

اما ت شــــــاراح اللجنة االقتصــــــادية ألوروبا واللجنة االقتصــــــادية واالجتماعية ثســــــيا والمحي  اللاد   - 87
اوا    تن يم حلقة عمل بشـــأن ال اقة المســـتدامة والتماين الجنســـان     إ ار المنتدى الدول  العاشـــر واىســـ 

 المعن  بتس ير ال اقة أل راو التنمية المستدامة.
 


