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تمكين النساء والفتيات–الكرامة والمساواة 

.I بناء المعرفة

تطوير أداة جديدة لتقييم الكلفة االقتصادية للعنف ضد المرأة •

ل تطوير إطار مفاهيمي إقليميدعم جهود الدول في الدفع بجدول أعمال المرأة والسالم واألمن من خال•

العربية زواج القاصرات في الظروف اإلنسانية الصعبة في المنطقة: إصدار عدد من التقارير اإلقليمية•

(  2017)، التمثيل السياسي للمرأة في المنطقة العربية  (2017)، المرأة والسالم واألمن (2015)

.IIدعم الحوار والتوافق اإلقليميين

2015اعتماد إعالن القاهرة بشأن أجندة التنمية للمرأة العربية لما بعد •

اإلعالن العربي حول العدالة والمساواة للمرأة في المنطقة العربية•

بالشراكة مع جامعة الدول 2030أنشاء لجنة وزارية حول الهدف الخامس من خطة التنمية المستدامة لعام•

العربية وهيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

.IIIتعزيز القدرات

ن راعية لقضايا الجنسيإطالق برنامج عمل إقليمي لدعم السياسات والتشريعات والميزانيات الم•

ملية ــرأة والسالم واألمن باعتماد عدعم الـدول األعضـاء فـي وضـع خططهـا الوطنيــة لتنفيـذ أجنـدة الم•

تشـاركية تشاورية



الشباب–الكرامة والمساواة 

بناء وتطوير المعرفة  

الشأنيفومشاركتهمللشبابالوطنيةالسياساتصياغةحولموسعةمعرفيةدائرةإصدارتم2013منذ•

عليهوالحفاظالسلمإحاللبينهاومنالمستدامةالتنميةأهدافتحقيقفيدورهموأهميةالعام

تعزيز المنهج التشاركي بين الشباب وصانعي القرار

قشة القضايا يلتقي فيها صانعو القرار والخبراء مع الشباب لمنا( وطنية وإقليمية وعالمية)منابر متعددة •

والسياسات والوصول الي حلول عملية 

ي صنع القرار لشباب والمشاركة فالتشبيك بين المنظمات الشبابية لتبادل التجارب الوطنية حول بطالة ا•

وغيرها

تعزيز قدرات الدول والشباب

على ( 2014-2013)ركزت الفترة األولى : بناء قـدرات ممثلي الحكومات والشباب معا على مرحلتين•

ن، تلتها المرحلة طين وتونس واليمدعم صياغة وتنفيذ السياسات الشبابية في كل من األردن، والعراق وفلس

نع القرار والتي انتجت برنامجاً ومنهجاً تدريباً حول كيفية إشراك الشباب في ص( 2017-2015)الثانية 

لجان إقليمية 3شاركت فيه تم اختباره في األردن والكويت وتونس وذلك من خالل مشروع عبر إقليمي

.    ومجموعة كبيرة من الشباب



.Iبناء المعرفة

ن االتجاهات كل سنتين والتي تبي" المالمح الديمغرافية للدول العربية"تصدر اإلسكوا •

الديمغرافية والتغير في الهرم السكاني 

منطقة آفاق الشيخوخة بكرامة في ال"إصدار تقرير السكان والتنمية الثامن بعنوان •

"العربية

.IIدعم الحوار والتوافق اإلقليميين

ام في عالمراجعة الثالثة)ة للشيخوخلخطة عمل مدريد الدولية المراجعة اإلقليمية •

2017)

.IIIبناء القدرات

ات سكانية تعزيز القدرات الوطنية لتطوير سياس"مشروع اإلقليمي بعنوان الضمن إطار •

والمغرب ، دعم الجهود الوطنية في لبنان"متكاملة ومستدامة وشاملة في المنطقة العربية

ة لتطوير جيع الحوار الوطني، وتحضير األرضيشتولتوفير المعرفة حول كبار السن، 

.  سياسات وطنية لكبار السن

كبار السن–الكرامة والمساواة 



.Iبناء المعرفة

: أطلقت اإلسكوا تقريرين في هذا المجال•

(.  2017)االجتماعية لألشخاص ذوي اإلعاقة في البلدان العربية تقرير الحماية✓

2018ثم 2014تقرير اإلعاقة في البلدان العربية لعام ✓

.IIدعم الحوار والتوافق اإلقليميين

يتألف 2016عام فياإلعاقة المسؤولين عن ملفمن إقليميفريق حكومي إنشاء •

اإلعاقةالمعنية بدارات اإلمن رؤساء مجالس اإلعاقة و 

اقةاتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعالعمل على مواءمة السياسات الوطنية مع •

ومتابعة تنفيذ االتفاقية ورصد التقدم المحرز

.IIIبناء القدرات

بها الموصىدولية العمل مع الدول العربية لتحسين إحصائيات اإلعاقة وفقًا للنُُّهج ال•

نيةلتوفير بينات أفضل والسماح بالمقارنة وتحسين جودة التقارير الوط

األشخاص ذوو اإلعاقة–الكرامة والمساواة 



.Iبناء المعرفة

قرير ة العربية عددين من تأصدرت اإلسكوا ضمن إطار مجموعة العمل حول الهجرة الدولية في المنطق•

:  حالة الهجرة في العالم العربي

الهجرة والنزوح والتنمية في منطقة عربية متغيرة : 2015تقرير الهجرة الدولية لعام ✓

الهجرة في المنطقة العربية وخطة التنمية المستدامة : 2017تقرير حالة الهجرة الدولية لعام ✓

2030لعام 

.II دعم الحوار والتوافق اإلقليميين

تحضيرا 2017ربية في عام االجتماع التشاوري اإلقليمي المعني بالهجرة الدولية في المنطقة الع•

ميةللمفاوضات حول االتفاق العالمي بشأن الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظا

.IIIبناء القدرات

التنموي؛ رة في التخطيطتنظيم ورش تدريبية لممثلين عن الحكومات العربية حول دمج قضايا الهج•

وحول تقاطع قضايا وسياسات الهجرة مع أهداف التنمية المستدامة 

كاملة تعزيز القدرات الوطنية لتطوير سياسات سكانية مت"اإلقليمي بعنوان مشروعالضمن إطار •

قضايا بناء التوافق حول أبرزل، على دعم جهود دولة السودان "ومستدامة وشاملة في المنطقة العربية

الهجرة في السودان وذلك تمهيداً لتطوير السياسة الوطنية للهجرة 

الهجرة الدولية–المكان واالستدامة البيئية 



االستدامة البيئية –المكان واالستدامة البيئية 

.Iبناء المعرفة

ي بيروتفي الجامعة األمريكية فساهمت اإلسكوا في إنشاء المركز التدريبي التعليمي للطاقة المتجددة •

نطقة تحليل اتجاهات سياسة الطاقة في الم"؛ "األمن الغذائي في المنطقة العربية: "دراسات وتقارير•

؛ "ة العربيةالترابط في أمن المياه والطاقة والغذاء في المنطق: تقرير المياه والتنمية السادس"؛ "العربية

المنطقة التغلب علـى أوجه الضعف لدى السكان إزاء ندرة المياه في: "تقرير السـكان والتنمية السابع

"العربية

.IIدعم الحوار والتوافق اإلقليميين

المنتدى العربي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة•

إطالق : عدد من األنشطة والمبادراتتعزيز التعاون اإلقليمي في إدارة الموارد المائية المشتركة من خالل•

م دارة نهر الفرات؛ تنظيحوار حوض نهر األردن؛ تنظيم ورشة عمل رفيعة المستوى حول التعاون إل

ـة المائيــة المشـتركة فـي المنطقورشات إقليمية عدة منها حــول مســودة اإلطار القانونــي للمــوارد

.  العربيـة

.يــر المنــاخدعم البلدان العربية فــي التحضيـر للمفاوضات العالميــة بشــأن تغ•

.IIIتعزيز القدرات

والصرف الصحيتدريب فرق الرصـد الوطنية على جمــع البيانات حول مؤشرات الميــاه •

تنظيم جوالت دراسية حول الكفاءة في استهالك الوقـود•

االجتماعية ية وقابلية تأثر القطاعاتالمبـادرة اإلقليمية لتقييـم تأثيـر تغير المناخ على الموارد المائ•

(ريــكار)واالقتصادية في المنطقة العربية 



اإلدارة الرشيدة

.Iبناء المعرفة

ية دراسة حول النزاعات المتمادية وأثرها على التنمية في المنطقة العرب•

تقرير مقّومات "؛ ( 2014" )التكامل العربي سبيالً لنهضة إنسانية: "عدد من التقارير منها•

تقرير تعزيز الحكومة المفتوحة في المنطقة "؛ ( 2016" )الحكم في البلدان العربية

(  2018" )العربية

لتشخيص (SCORECARD)إصــدار بطاقــة أداء تمويـل التنميـة فـي المنطقـة العربية•

لتمويل ض احال تمويل التنمية وسبل تعزيز فرص التمويل في ظل شح الموارد وانخفا

الخارجي

.IIدعم الحوار والتوافق اإلقليميين

وسط في منطقة الشرق األالحوكمةالمؤتمر السنوي لشبكة معاهد التدريب في قضايا •

وشمال أفريقيا

في المنطقة العربية2030المنتدى البرلماني اإلقليمي حول خطة التنمية المستدامة لعام •

.IIIتعزيز القدرات

تنفيذ مشـروع حول النهـج التشـاركي فـي عمليات وضع السياسات العامة•



التعاون اإلقليمي والدولي

.Iبناء المعرفة

جتماعية الديمغرافية واالقتصادية واال)قواعد بيانات حول مختلف المؤشرات السكانية •

(والبيئية

.IIدعم الحوار والتوافق اإلقليميين

نطقة في المدعم تنظيم االجتماع السنوي لرؤساء المجالس واللجان الوطنية للسكان •

كان العربية بالشراكة مع جامعة الدول العربية وصندوق األمم المتحدة للس

صنــدوق األمـم المتحـدة للسـكان وعـدداً مـن 2015شـاركت اإلسكوا فـي عام •

اكنكان والمسالمنظمات اإلقليمية فـي إنشــاء فريق عمل إقليمي حول تعـدادات السـ

ان والتنمية، السكدعم البلدان العربية فــي التحضير لعدد من المفاوضات العالمية بشأن•

، واتفاق باريس حول تغيـر المناخ، واالتفاق 2030وخطة التنمية المستدامة لعام 

.العالمي بشأن الهجرة اآلمنة والنظامية والمنظمة، إلخ
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