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               االجتماع السابع
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 من جدول األعمال المؤقت 5البند 

حة لعام  َ         الخطة البرنامجیة المقتر                        2022 

 موجـز

حة للجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا (اإلسكوا)                                          َ تتضمن ھذه الوثیقة الخطة البرنامجیة المقتر  
لة                                                                       َّ معلومات عن الموارد المطلوبة ألن األمین العام لألمم المتحدة ھو الجھة المخو   تقدم. وال 2022لعام 

حة التي تخضع الستعراض                                                                            َ إصدار معلومات من ھذا القبیل، وذلك في میزانیة األمم المتحدة البرنامجیة المقتر  
بل الجمعیة العامة. لذلك، من                                                  ً             ِ ت الحكومیة الدولیة المختصة في األمم المتحدة تمھیدا  إلقرارھا من ق  الھیئا

َ                                                     المحتم ل إجراء تعدیالت على ھذا المقترح أثناء عملیة االستعراض.       

الواردة في حة للبرامج الفرعیة الستة                                    َ ة لالطالع على الخطة البرنامجیة المقتر                        َّ واللجنة التنفیذیة مدعو  
 ھذه الوثیقة وتقدیم توصیات بشأنھا.
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 ةـمقدم

حة للجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا (اإلسكوا) لعام                                          َ تتضمن ھذه الوثیقة الخطة البرنامجیة المقتر   -1
ّ ِ ، وتقد م لمحة عن جمیع مجاالت العمل في إطار البرامج الفرعیة الستة، وتوض   2022                ُ        المنطق الذي است ند إلیھ ح      ّ                                                              

                                ُ  َّ                                                     في تحدید المنجزات المتوقعة، وست قد م إلى الدول األعضاء للموافقة علیھا في عملیة المیزانیة.

                                                                ً                         وال یعتمد تنفیذ أعمال اإلسكوا على المیزانیة العادیة وحدھا، بل أیضا  على مصادر تمویل أخرى في  -2
لدول األعضاء. وھذه المصادر ھي: البرنامج العادي للتعاون تنفیذ جمیع األنشطة المقررة والخدمات التي تطلبھا ا

 الفني، وحساب األمم المتحدة للتنمیة، والمساھمات االختیاریة من خالل الموارد من خارج المیزانیة.

َ                                      َ وقد ت دخ ل تغییرات على الخطة البرنامجیة المقتر   -3  على ضوء الوالیات واألولویات التي  2022حة لعام      ُ 
مؤتمرات العالمیة واإلقلیمیة المقررة والقرارات المتعلقة بعملیة إعادة ترتیب المنظومة اإلنمائیة قد تنبثق من ال

قابلة للتنفیذ، ولكن في حال  2022حة لعام                                                                َ لألمم المتحدة. وتستند الخطة إلى فرضیة أن المنجزات واألنشطة المقتر  
 2022           ُ  َّ          ، یمكن أن ت عد ل خالل عام 19-جائحة كوفیدتأثرت بتطورات أو عوامل إقلیمیة أو عالمیة غیر متوقعة، مثل 

 ضمن نطاق األھداف واالستراتیجیات والوالیات العامة.

 لمحة عن المجموعات المواضیعیة -   ً أوال  

ق رؤیتھا لمنطقة عربیة مستقرة وعادلة ومزدھرة، ستواصل االستفادة من                     ِّ ذ اإلسكوا والیتھا وتحق          ِّ لكي تنف    -4
وشبكتھا القویة من الشراكات لدعم جھود الدول األعضاء في التخفیف من األثر السلبي لجائحة خبرتھا الواسعة 

 وأھدافھا السبعة عشر للتنمیة المستدامة. 2030، وستبقى على مسار تحقیق خطة التنمیة المستدامة لعام 19-كوفید

د اإلسكوا الدول األعضاء في    ِ ساع                 ُ یة للسیاقات، ست                                ِ تشاركیة ومتعددة التخصصات ومراع    ٍ ج           ُ ُ ومن خالل ن ھ   -5
وخفض الدیون؛ وتوفیر فرص العمل؛ والحد من عدم المساواة وزیادة  19-حفز النمو المستدام بعد جائحة كوفید

الفرص من خالل دعم حقوق المرأة؛ وتمكین الشباب وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة؛ والتصدي للفقر 
الالجئین؛ وضمان اإلدارة المتكاملة للموارد الطبیعیة؛ وتحقیق الطاقة المتعدد األبعاد؛ ومعالجة قضایا الھجرة و

 المستدامة؛ وتوفیر الحمایة االجتماعیة للجمیع.

وتتمحور استراتیجیة اإلسكوا حول ستة أھداف رئیسیة تدعمھا ست مجموعات مواضیعیة،  -6
 التالي: النحو على

 :   ُّ                                  تغی ر المناخ واستدامة الموارد الطبیعیة (أ)

بالعمل المناخي ووضع سیاسات متكاملة ومستدامة في مجال أمن المیاه  النھوض •
 ؛والغذاء والطاقة

 العدل بین الجنسین، والسكان والتنمیة الشاملة للجمیع: (ب)

فة والشاملة، والحد من عدم المساواة والفقر والبطالة،                              ِ تحقیق التنمیة االجتماعیة المنص   •
 یتماشى مع مبدأ عدم إھمال أحد. بما
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 االزدھار االقتصادي المشترك: )(ج

ف، وتعزیز الترابط والتكامل اإلقلیمیین، والنھوض بالتنفیذ                           ِ تحقیق النمو االقتصادي المنص   •
                                                                               ً      الفعال لخطة عمل أدیس أبابا الصادرة عن المؤتمر الدولي الثالث لتمویل التنمیة دعما  لخطة 

 .2030التنمیة المستدامة لعام 

 مات والتكنولوجیا:اإلحصاءات ومجتمع المعلو (د)

األطر اإلحصائیة الرسمیة، عملیة وضع تعزیز الھدف الذي یسھم فیھ ھذا البرنامج الفرعي ھو  •
المعلومات من خالل واقتصاد وتحسین نوعیة اإلحصاءات وتوافرھا، والنھوض بمجتمع 

 تسریع دمج التكنولوجیا واالبتكار لتحقیق التنمیة المستدامة في المنطقة العربیة.

 وتنسیق أھداف التنمیة المستدامة: 2030خطة عام  (ھ)

تسریع وتیرة التقدم نحو تحقیق التنمیة المستدامة في المنطقة العربیة بما یتماشى مع خطة  •
                                          َ         ، والنھوض بالتعاون داخل المنطقة، واعتماد ن ھج أصحاب 2030التنمیة المستدامة لعام 

للتنمیة المستدامة على الصعیدین اإلقلیمي  المصلحة المتعددین في معالجة القضایا الرئیسیة
 ودون اإلقلیمي.

 الحوكمة ومنع نشوب النزاعات: (و)

النھوض بمجتمعات عادلة وسلمیة وشاملة للجمیع، ال سیما بالنسبة للشعوب التي تعیش تحت  •
االحتالل أو في حاالت النزاع أو ما بعد النزاع؛ وتحسین الحوكمة وتعزیز المؤسسات العامة 

 سم بالفعالیة والكفاءة والتي تخضع للمساءلة.    َّ ي تت  الت

 حسب الھدف 2022الخطة البرنامجیة لعام  -     ً ثانیا  

عن النتائج التالیة في إطار كل ھدف من  2022حة لعام                                           َ من المتوقع أن تسفر الخطة البرنامجیة المقتر   -7
 األھداف الستة.

    ُّ                                  تغی ر المناخ واستدامة الموارد الطبیعیة -ألف

نعة المجتمعات                                                                   ِ الھدف إلى تعزیز التزامات الدول األعضاء بالعمل المناخي من أجل بناء م  یرمي ھذا  -8
المحلیة لتحقیق األھداف اإلنمائیة العالمیة والوطنیة. كما یشجع الدول األعضاء على اعتماد سیاسات وخطط 

ة، وزیادة اإلنتاجیة الزراعیة، قة تتعلق بتحسین إدارة موارد المیاه الجوفی                                 َّ وأدوات وأسالیب ومبادئ توجیھیة منس  
 م الطاقة، وتعزیز الشبكات اإلقلیمیة وآلیات التنسیق التي تدعم أمن المیاه والطاقة والغذاء. ُ ظ                  ُ وزیادة استدامة ن  

نعة إزاء                                                                                 ِ ولتحقیق ھذه النتائج، ستواصل اإلسكوا تعزیز مشاركة الدول األعضاء وقدرتھا في بناء الم   -9
م المساعدة الفنیة                                                                 ِّ تعمیم مراعاة االعتبارات المناخیة في تخطیط التنمیة وتمویلھا. وستقد   المناخ من خالل     ُّ تغی ر

مستنیرة. وعلى وجھ التحدید، القائمة على العلم من أجل وضع سیاسات  لتیسیر الوصول إلى الموارد المعرفیة
                        ُّ            حد من قابلیة التأثر بتغی ر المناخ في ل ال                                          ُ ُ من أھداف التنمیة المستدامة، ستحلل اإلسكوا س ب   5-1       ً           وتماشیا  مع المقصد 

                                                                                ُّ             ُ    القطاعات االستراتیجیة من خالل بناء شراكات متنوعة في إطار المركز العربي لسیاسات تغی ر المناخ. وسی دعم 
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م  ُ ظ                                                 ُّ                                   ُ من أھداف التنمیة المستدامة من خالل تقییم أثر تغی ر المناخ على اإلنتاجیة الزراعیة والن   4-2المقصد 
لظواھر المناخیة الشدیدة المتصلة بالمیاه. وعالوة على ذلك، فإن ضمان الحصول بتكلفة میسورة اإلیكولوجیة وا

من أھداف التنمیة المستدامة.  3-7و 2-7و 1-7سھم في تحقیق المقاصد                                          ُ على الطاقة الحدیثة الموثوقة والمستدامة سی  
َ                          وسی دع م التقدم نحو تحقیق الھدف  خالل تعزیز أنماط اإلنتاج واالستھالك  من أھداف التنمیة المستدامة من 12   ُ 

ُ  َ   الم ھد ر المستدامة باستخدام الموارد الطبیعیة بكفاءة أكبر وتخفیض الفاقد و                ً    سھم اإلسكوا أیضا  في               ُ من األغذیة. وست    
ف باتخاذ تدابیر                                                                 ُّ من أھداف التنمیة المستدامة من خالل تعزیز القدرة على الصمود والتكی   13تحقیق الھدف 

         ُّ                                                            ف مع تغی ر المناخ والتخفیف من آثاره، وبناء القدرات البشریة والمؤسسیة.                 ُّ تكاملة بشأن التكی  السیاسات الم

محاید للحوار                                                                                 ٍ وتخطط اإلسكوا لتقدیم المساعدة الفنیة إلى الدول األعضاء في ھذا المجال، وتوفیر منبر   -10
طاقة المتجددة، وكفاءة استخدام الشامل لعدة قطاعات، وتشجیع تحدید الحلول المستدامة واعتمادھا في مجال ال

الطاقة، وكفاءة استخدام المیاه، واألمن الغذائي، وإدارة النفایات، واالستدامة البیئیة. كما ستدعم اإلسكوا اللجنة 
، ومراجعة واعتماد المبادئ 2019المشتركة للزراعة والمیاه في المنطقة العربیة في تنفیذ إعالن القاھرة لعام 

 تخصیص المیاه لقطاع الزراعة في البلدان العربیة.التوجیھیة بشأن 

 العدل بین الجنسین، والسكان والتنمیة الشاملة للجمیع -باء

م حمایة اجتماعیة                                                  ً                         ُ ُ یرمي ھذا الھدف إلى ضمان استراتیجیات أكثر استھدافا  للتخفیف من حدة الفقر، ون ظ   -11
فة                                          ِ القطاعین العام والخاص إلیجاد أسواق عمل منص  شاملة للجمیع، وتبادل المعلومات بین الجھات الفاعلة في 

ً                                                              ومبتكرة توفر عمال  الئقا  ومنتجا  للجمیع. كما یسعى إلى زیادة قدرة الدول األعضاء على معالجة أوجھ         ً      ً                
شة (النساء، والشباب، وكبار                       َّ ل لمشاركة الفئات المھم                                                  ُ ُ المساواة الھیكلیة بین الفئات االجتماعیة، وإیجاد س ب   عدم

 السن، واألشخاص ذوي اإلعاقة، والمھاجرین) من أجل ضمان عدم إھمال أحد.

ولتحقیق ھذه النتائج، ستدعم اإلسكوا الدول األعضاء في وضع سیاسات اجتماعیة متكاملة. وعلى وجھ  -12
قر التحدید، ستعمل مع جامعة الدول العربیة، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة (الیونیسف)، ومبادرة أكسفورد للف

                                  ُ  َّ                               حة لقیاس الفقر المتعدد األبعاد. وست نف ذ المنھجیة في البدایة بالتوازي                                          َّ والتنمیة البشریة على وضع منھجیة عربیة منق  
مع عمل اإلسكوا بشأن عدم المساواة من أجل تعمیم مراعاة المساواة والعدالة االجتماعیة في عملیة وضع 

           ّ                            افحتھا، وسد  الثغرات في سیاسات العدالة.السیاسات العامة، وقیاس أوجھ عدم المساواة ومك

                                                                      ً           ع اإلسكوا إیجاد فرص العمل الالئق والشامل للجمیع من خالل قطاعات أكثر تنوعا  واستدامة.      ِّ وستشج    -13
وستعمل بالشراكة مع منظمة العمل الدولیة، وكیانات القطاع الخاص، والجامعات اإلقلیمیة على دراسة مستقبل 

بیة وآثاره على الشمولیة االقتصادیة، ومطابقة المھارات، والطلب على الوظائف. سوق العمل في المنطقة العر
            ً                                                                                   ً وستبني شبكة  من الجھات الفاعلة الحكومیة وغیر الحكومیة على الصعیدین اإلقلیمي والوطني لتوفیر منتدى  

. 2030خطة عام                         ً                                                           للبلدان العربیة استعدادا  لتأثیر الثورة الصناعیة الرابعة على أسواق العمل وعلى تحقیق 
ّ                                                               وسینصب  التركیز بشكل خاص على تمكین الشباب والنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة.       

ضة                                                               َّ قة للدول األعضاء لمعالجة أوجھ عدم المساواة، وتمكین الفئات المعر                            َّ وستدعم اإلسكوا الجھود المنس   -14
مواءمة ممارساتھا مع المعاییر للمخاطر، وتعمیم مراعاة مبادئ العدالة االجتماعیة في عملیات وضع السیاسات، و

دة لمعالجة العدالة االجتماعیة، والحمایة االجتماعیة، وعدم المساواة،                                        َ الدولیة واألطر العالمیة واإلقلیمیة المعتم  
والتنمیة الحضریة الشاملة، والھجرة، والمساواة بین الجنسین، وتمكین الشباب، وإدماج األشخاص ذوي اإلعاقة 

 من أھداف التنمیة المستدامة). 17و 16و 11و 10و 5ف وكبار السن (األھدا
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وستساعد اإلسكوا، بالشراكة مع جامعة الدول العربیة، البلدان العربیة على الوفاء بالتزاماتھا الدولیة من  -15
خالل دعم تنفیذ ومتابعة واستعراض االتفاق العالمي من أجل الھجرة اآلمنة والمنظمة والنظامیة واالستعراض 

لخطة عمل مدرید الدولیة للشیخوخة. كما ستدعم جھود الدول األعضاء الرامیة إلى النھوض بالمساواة  اإلقلیمي
بین الجنسین من خالل مشروعھا اإلقلیمي مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وصندوق األمم المتحدة للسكان، 

 ت والسیاسات الوطنیة.وھیئة األمم المتحدة للمرأة من أجل رصد وتحلیل ودعم إصالح التشریعا

 االقتصادي المشترك االزدھار -جیم

یرمي ھذا الھدف إلى وضع سیاسات مالیة مرتبطة بالتنویع االقتصادي والتنمیة االجتماعیة وأھداف  -16
التنمیة المستدامة، مع ضمان استقرار االقتصاد الكلي. كما یسعى إلى بناء القدرات البشریة والمؤسسیة للحكومات 

أجل وضع وتنفیذ سیاسات سلیمة في مجال التجارة والخدمات اللوجستیة والنقل تزید من الترابط  العربیة من
م في النمو االقتصادي واالزدھار. ویرمي إلى توفیر نموذج إطار تمویلي متكامل لتنفیذ خطط التنمیة الوطنیة     ِ وتسھ  

 .2030واألھداف ذات الصلة بما یتماشى مع خطة عام 

ّ                                                                ئج، سترك ز اإلسكوا على تیسیر العملیات الحكومیة، بما في ذلك وضع السیاسات، ولتحقیق ھذه النتا -17        
اقتصادي مشترك ومستدام في المنطقة. وستواصل تقدیم  ازدھاروتوفیر القیادة الفكریة والخبرة الفنیة لتحقیق 
إلظھار آثار  ھاوتوقع ھاوتحلیل رات االقتصادیة الكلیة واالجتماعیة                                       ّ المساعدة إلى الدول األعضاء في رصد المتغی  

ز المالي من أجل تحقیق أھداف التنمیة                                                                 ّ االستراتیجیات والبرامج والسیاسات الوطنیة على النمو االقتصادي والحی  
المستدامة. كما ستقدم خدمات االستشارة وبناء القدرات بشأن أفضل الممارسات لتخصیص الموارد، وتعمیم 

دة التحدیات االقتصادیة الھیكلیة. وتخطط اإلسكوا لتوسیع نطاق دعمھا أھداف التنمیة المستدامة، والتخفیف من ح
للدول األعضاء في رصد نفقاتھا االجتماعیة العامة، عن طریق توفیر آلیات شاملة وأدوات منھجیة سھلة 

إلنفاق االستعمال، مثل بوابة بیانات اإلنفاق االجتماعي التي تیسر تحلیل خیارات السیاسات المالیة وارتباطھا با
 االجتماعي واالستدامة المالیة الكلیة.

وبتحسین قدرتھا التفاوضیة اء باالتفاقات التجاریة القائمة وتخطط اإلسكوا لتعزیز التزام الدول األعض -18
ق                                                                                                    َّ للدخول في اتفاقات تجاریة عربیة وعالمیة جدیدة، مثل االتحاد الجمركي العربي، واتفاق التجارة الحرة المعم  

ً                          تحاد األوروبي، ومنطقة التجارة الحرة القاریة األفریقیة. وتحقیقا  لھذه الغایة، ستضع اإلسكوا والشامل مع اال                                                             
مجموعة أدوات جدیدة سھلة االستعمال لمحاكاة األثر االجتماعي واالقتصادي الكلي للمشاركة في اتفاقات تجاریة 

االقتصادي العربي المرتبط بقطاعات  ز على تحسین منبرھا لرصد وتقییم التكامل            ِّ لة. كما سترك             َ جدیدة محتم  
                      ِ                                                                            االقتصاد والخدمات المنت جة، باستخدام مؤشرات األداء الرئیسیة واألدلة والسیاسات. وعالوة على ذلك، ومن أجل 

م المعلومات الجغرافیة القائمة لشبكات النقل ومرافقھ  ُ ظ                                                     ُ تیسیر التجارة عبر الحدود، تخطط اإلسكوا لالستفادة من ن  
لعربیة، من أجل تقییم ومقارنة أداء النقل والربط بشبكات النقل بین البلدان داخل المنطقة ومع بقیة في المنطقة ا

رق        ُ تحدید ط  من خالل  رق                          ُ عضاء لتحسین السالمة على الط             ُ                  ُ  َّ              العالم. وسی ستكمل ذلك بمشورة ت قد م إلى الدول األ
)، وتیسیر 11و 9و 3دامة المتعلقة بالنقل (                 ً                                           النقل األكثر خطورة  في المنطقة، ودعم تحقیق أھداف التنمیة المست

رق، وكلھا عوامل ستؤدي إلى تحسین الخدمات اللوجستیة                                             ُ الوصول إلى صندوق األمم المتحدة للسالمة على الط  
 لتنفیذ اتفاقات تیسیر التجارة.

ات وتخطط اإلسكوا لرصد وتقییم التقدم المحرز في النھوض بنتائج تمویل التنمیة وضمان أن تكون مسار -19
ستعمل و. 2030                ً                       وما بعدھا، وسیلة  رئیسیة لتنفیذ خطة عام  19-التمویل، بما في ذلك في سیاق تفشي جائحة كوفید

بطاقة أداء تمویل التنمیة في المنطقة العربیة بوصفھا مجموعة أدوات إقلیمیة لتقییم التدفقات المباشرة على تطویر 
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تمویل غیر المباشر. وفي موازاة ذلك، ستتولى اإلسكوا قیادة أطر الرئیسیة عبر الحدود وتكالیف الفرصة البدیلة لل
مة حسب سیاق كل بلد من أجل مسح المشھد التمویلي، وتقدیر كلفة األھداف والغایات                        َّ التمویل المتكاملة المصم  

              ً                                                       المحددة وطنیا ، وتعبئة الموارد الالزمة لتمویل أھداف التنمیة المستدامة.

 معلومات والتكنولوجیااإلحصاءات ومجتمع ال -دال

یرمي ھذا الھدف إلى تعزیز التماسك والتنسیق بین األنشطة اإلحصائیة التي تضطلع بھا الدول األعضاء،  -20
من بیانات؛ ورفع مستوى  2030بھ خطة عام                                                         ّ باالستناد إلى األطر اإلحصائیة الوطنیة، من أجل تلبیة ما تتطل  

                                                                       ً                            ً      االمتثال للمعاییر والتوصیات اإلحصائیة الدولیة مما ینتج بیانات أكثر اتساقا  بشأن المنطقة ویضمن استخداما  أكثر 
فعالیة لإلحصاءات في وضع السیاسات. كما یسعى إلى وضع خطط واستراتیجیات فعالة على الصعیدین الوطني 

لعلم والتكنولوجیا واالبتكار، لتسریع التحول إلى االقتصادات الرقمیة والمعرفیة واإلقلیمي، وتحسین التآزر بین ا
م العلم والتكنولوجیا واالبتكار، وتشجیع ریادة األعمال القائمة على التكنولوجیا والمشاریع              ُ ُ من خالل بناء ن ظ  

 الصغیرة والمتوسطة في المنطقة العربیة.

ستخدام مصادر البیانات المتنوعة في اإلحصاءات الرسمیة، ع اإلسكوا ا  ِ شج                         ُ ولتحقیق ھذه النتائج، ست   -21
ورقمنة خدمات البیانات والتجارة اإللكترونیة، واالبتكار القائم على تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، والذكاء 

ت االصطناعي، والتكنولوجیا الرائدة، بما یتماشى مع أھداف التنمیة المستدامة. وسیشمل ذلك استخدام البیانا
الضخمة والمفتوحة والتكنولوجیا الجغرافیة المكانیة لدعم االستراتیجیات الوطنیة لإلحصاءات، واستخدام 

                     ً                           . وستواصل اإلسكوا أیضا  تقدیم المساعدة الفنیة إلى 2030اإلحصاءات الرسمیة لرصد ومتابعة تنفیذ خطة عام 
عة، وتطبیق                              َّ وح، واإلحصاءات القطاعیة والمجم  البلدان العربیة بشأن استخدام التكنولوجیا في التعدادات والمس

دة إلى السجالت على نطاق واسع. وستدعو إلى زیادة االمتثال للمعاییر اإلحصائیة                          ِ عملیة جمع البیانات المستن  
ً             الدولیة، وستقدم توصیات في مجال السیاسات تؤدي إلى إنتاج بیانات وإحصاءات أكثر اتساقا  عن المنطقة.                                                                                    

الجھة اإلقلیمیة المسؤولة عن المبادئ األساسیة لإلحصاءات الرسمیة، وستستخدم الشبكات  ستعمل بوصفھا كما
خطة العمل   ّ    فع ال لالحكومیة الدولیة للخبراء اإلحصائیین لتعزیز أثر تنمیة القدرات اإلحصائیة من أجل تنفیذ 

 .اإلقلیمیة العربیة بشأن بیانات التنمیة المستدامة

ل مركز التكنولوجیا التابع لھا، استخدام المعارف والخبرات في مجال ز اإلسكوا، من خال     ِّ وستعز    -22
                                                                                  ً                      تكنولوجیا ریادة األعمال والتكنولوجیا الخضراء من أجل التنمیة المستدامة، وستوفر منبرا  للحوار من أجل معالجة 

ء، وستعمل على تعبئة التحدیات اإلقلیمیة المتصلة باالبتكار والتكنولوجیا، وستقدم الدعم الفني إلى الدول األعضا
 الموارد وبناء الشراكات.

وستضع اإلسكوا وتعزز الحلول الفنیة والمنصات واآللیات الالزمة للنھوض باستخدام العلم والتكنولوجیا  -23
واالبتكار في حفز التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة في المنطقة العربیة. وبالتعاون مع المنظمات اإلقلیمیة 

ة، ستساعد اإلسكوا الدول األعضاء في وضع سیاسات واستراتیجیات لالستفادة من التكنولوجیا الرائدة، المتخصص
ستواصل دعم كما والذكاء االصطناعي، وتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، واالبتكار، والتكنولوجیا السائدة. 

 الحكومة الرقمیة، والحوكمة اإللكترونیة.االتفاقات اإلقلیمیة بشأن المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت، و
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 وتنسیق أھداف التنمیة المستدامة 2030خطة عام  -ھاء

زة على األدلة، التي                                                                            ِ یرمي ھذا الھدف إلى تحسین التنسیق المؤسسي والسیاسات والعملیات الوطنیة المرتك   -24
د أصحاب المصلحة                ُّ الحقوق وعلى تعد  ھج القائم على                          َلة في عدم إھمال أحد، والن                       ِ لمبادئ الرئیسیة المتمث  تراعي ا

          ً                                             أكثر تكامال  لالستراتیجیات والمقاصد في جمیع أھداف التنمیة                                           ٍ في معالجة قضایا التنمیة المستدامة، وصیاغة  
المستدامة. كما یسعى إلى زیادة قدرة أصحاب المصلحة الحكومیین وغیر الحكومیین على المشاركة في تنفیذ 

تعراضھا في البلدان العربیة، وتعزیز الفرص المتاحة لمختلف الفئات للتفاعل ومتابعتھا واس 2030خطة عام 
 ما بینھا في المنتدیات الوطنیة ودون اإلقلیمیة واإلقلیمیة والعالمیة. في

، وستدعو 2030ولتحقیق ھذه النتائج، ستواصل اإلسكوا دعم مواءمة خطط التنمیة الوطنیة مع خطة عام  -25
لتحقیق أھداف التنمیة المستدامة ومتابعتھا واستعراضھا. وباالستناد إلى نتائج أنشطة        ٍ متكامل     ٍ ھج             َإلى اتباع ن 

، بما في ذلك المنتدى العربي السنوي للتنمیة المستدامة والتقریر العربي 2030اإلسكوا في ما یتعلق بخطة عام 
المستوى الوطني وضرورة اتباع على        ٍ متكامل     ٍ ھج                   َالقیمة المضافة لن  اإلسكوا تبیان واصلللتنمیة المستدامة، ست

ٍ  من منتدیات   اإلسكوا مھ                                        ِّ ومتابعتھا واستعراضھا، وذلك من خالل ما تنظ    2030ھج لتنفیذ خطة عام        َھذا الن           
ٍ                                           ِّ واجتماعات  للخبراء وما تقدمھ من منتجات معرفیة. وستفع    ل اإلسكوا ذلك من خالل تزوید الدول األعضاء         

المواءمة والتكامل، ومن خالل ضمان أن تسترشد الخطط بالمعلومات واألدوات والتوصیات بشأن 
واالستراتیجیات اإلنمائیة الوطنیة واالستعراضات الوطنیة الطوعیة وغیرھا من آلیات التخطیط واإلبالغ بالمبادئ 

 .2030الرئیسیة لخطة عام 

خطة عام م لمختلف أصحاب المصلحة في                                            ُّ م اإلسكوا منتدیات واجتماعات وستتیح فرص التعل       ِّ وستنظ    -26
للحكومات لعرض التجارب       ٍ سنویة                                                           ٍ . وستواصل استخدام المنتدى العربي للتنمیة المستدامة كفرصة  2030

حة في                                       ِّ واستعراضھا، ومناقشة قضایا التنمیة المل    2030والممارسات الجیدة وتبادلھا من أجل متابعة خطة عام 
البحوث والمعارف الجدیدة بشأن مواكبة صلة، والمنطقة لالسترشاد بھا في العملیات الحكومیة الدولیة ذات ال

التنمیة المستدامة. كما ستحشد اإلسكوا الدعم من شبكة المنظمات العربیة غیر الحكومیة المعنیة بالتنمیة، وجامعة 
الدول العربیة، والبنك اإلسالمي للتنمیة، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، واالتحاد البرلماني الدولي لالستمرار 

أوسع ألصحاب المصلحة                                                                         ٍ في إتاحة الفرصة لمنظمات المجتمع المدني والبرلمانیین للمساھمة في مناقشات  
 دین، وللتحاور مع ممثلي الحكومات.      ِّ المتعد   

 الحوكمة ومنع نشوب النزاعات -واو

والعوامل واطن الضعف                                 َ ض الدول األعضاء لمصادر المخاطر وم                                   ُّ یرمي ھذا الھدف إلى التخفیف من تعر   -27
بل واضعي السیاسات؛                                                                             ِ بة لھا؛ وتعزیز منع نشوب النزاعات من خالل إدارة المخاطر القائمة على األدلة من ق       ِّ المسب   

من أھداف التنمیة المستدامة ومبادرات إصالح وطنیة أكثر صالبة  16وبناء مؤسسات أقوى في سیاق الھدف 
ة في التنمیة المستدامة الشاملة، والتكامل اإلقلیمي والنمو        ً                           ً          واتساقا ، وتشجیع المنافسة األكثر عدال ، والمساھم

 االقتصادي؛ وتحسین الخدمات التي تقدمھا المؤسسات العامة من خالل تعزیز أدائھا ومساءلتھا.

م بصورة دوریة أثر                                                                        ِّ ولتحقیق ھذه النتائج، ستواصل اإلسكوا التركیز على منع نشوب النزاعات. وستقی    -28
قدرة الدول األعضاء على تحقیق أھداف التنمیة المستدامة، وتحدید الخیارات االستراتیجیة النزاع واالحتالل على 

حة إلى تھیئة                                                                                             َ لتعزیز التنمیة البشریة الشاملة في المنطقة العربیة. وتھدف اإلجراءات والسیاسات المتكاملة المقتر  
یة واالقتصادیة. وتخطط اإلسكوا لدعم بیئة مؤاتیة یمكن أن تزدھر فیھا حقوق الناس وحریاتھم وفرصھم االجتماع
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الدول األعضاء في تقییم إنجازات التنمیة البشریة، وتحلیل الترابط بین األمن البشري والتنمیة البشریة. وسیتحقق 
لة بشأن التنمیة البشریة،                                                                     َّ ذلك من خالل وضع أدوات ومنھجیات تحلیلیة باالستناد إلى مؤشرات عالمیة معد  

 مة البیئیة، وعدم االستقرار السیاسي، وتأثیر النزاع على التنمیة في المنطقة.والحوكمة، واالستدا

م اإلسكوا المساعدة الفنیة إلى الدول األعضاء بوسائل منھا نقل المعرفة، وبناء المؤسسات      ِّ وستقد    -29
الصدد، ستعمل  والقدرات، واعتماد التطبیقات القائمة على التكنولوجیا، ودعم الحوارات الوطنیة الشاملة. وفي ھذا

نعة من أجل التخفیف من حدة صدمات معینة،                                                        ِ اإلسكوا على النھوض بالقدرات الوطنیة في مجال الحوكمة والم  
وتقییم فعالیة سیاسات االستجابة لألزمات وتحسینھا، وتقلیل المخاطر المرتبطة بالتحدیات الناشئة االجتماعیة 

   ً                                                 یرا  ما تكون عابرة للحدود ومرتبطة بالكوارث الطبیعیة، المتعلقة بالحوكمة، والتي كثتلك واالقتصادیة و
ز قدرة                 ِّ وخارجھ. كما ستعز    واطن الضعف في سیاق النزاع     َ ر ولم  بة للمخاط                                 ِّ والتھدیدات الصحیة، والعوامل المسب   

 ة.المؤسسات الفلسطینیة على التخفیف من تأثیر االحتالل اإلسرائیلي على التنمیة وتحقیق أھداف التنمیة المستدام

وستنشر اإلسكوا الوعي وتدعم تبادل المعارف بشأن العالقة بین نوعیة المؤسسات ومكاسب التنمیة.  -30
وستسعى اإلسكوا، من خالل تقدیم المساعدة الفنیة وخدمات بناء القدرات والمشورة في مجال السیاسات إلى الدول 

جال السیاسات من أجل تعزیز جودة األعضاء، إلى تحسین الفعالیة المؤسسیة وتحدید أفضل الخیارات في م
ر التعاون بین الدول األعضاء والكیانات                        ِّ ع األسواق الدینامیة وتیس                                         ِّ المؤسسات وشمولیتھا ومساءلتھا. كما ستشج   

اإلقلیمیة والشركاء اآلخرین العاملین في مجال المنافسة وحمایة المستھلك. وستواصل تیسیر التقدم نحو بناء 
قة في مجال                                                                 َّ خالل المنتدى العربي السنوي للمنافسة، وتعزیز اإلصالحات الوطنیة المنس  القدرات اإلقلیمیة من 

المنافسة بما یتماشى مع المعاییر الدولیة، مع مراعاة االتجاھات والتحدیات االقتصادیة العالمیة، من أجل وضع 
التجاري العربي، وفي تحقیق التنمیة م في تحدیث التكامل   ِ سھ                                                  ُ إطار للمنافسة یعكس االحتیاجات اإلنمائیة للمنطقة وی  

 المستدامة الشاملة للجمیع والنمو.

م اإلسكوا إلى الدول األعضاء المشورة في مجال السیاسات وخدمات بناء                       ِّ وباإلضافة إلى ذلك، ستقد    -31
محرز ل واالبتكار الرقمیین على المستوى الحكومي. كما ستوفر أدوات قیاس لتقییم التقدم ال                  ُّ القدرات بشأن التحو  

 ل الرقمي وتوجیھ تقدم الخدمات الحكومیة الرقمیة.        ُّ في التحو  

 في إطار الخطة  19-استجابة اإلسكوا لجائحة كوفید -     ً ثالثا  
 2022حة لعام                  َ البرنامجیة المقتر  

لعواقب من أجل التصدي لف اإلسكوا برنامجھا الحالي لمواصلة تقدیم الدعم إلى الدول األعضاء     ِّ ستكی    -32
              َ                     . وإذا لم تعال ج ھذه العواقب، فإنھا 19-االجتماعیة واالقتصادیة الفوریة والطویلة األجل المترتبة على جائحة كوفید

سلمي وكریم، ینعم                       ٍ قة العربیة إلى مستقبل                       ُ                                 ض للخطر التقدم الذي أ حرز بجھد جھید لتحقیق تطلعات المنط    ِّ ستعر   
 م باالزدھار المستدام واحترام التنوع وحقوق اإلنسان. ِ س                       َّ بسالم وأمن دائمین، ویت  

    ُّ                                  تغی ر المناخ واستدامة الموارد الطبیعیة -ألف

ت تخطط اإلسكوا لتقییم الخطر المستمر للجائحة وتقدیم المشورة القطاعیة في مجال السیاسات إلى الحكوما -33
وأصحاب المصلحة اإلقلیمیین، مع التركیز على االستجابة للجائحة والتعافي منھا، ومساعدة الحكومات على 

من أھداف التنمیة  13و 12و 11و 7و 6و 2إعادة البناء على نحو أفضل واستئناف جھودھا لتحقیق األھداف 
قییمات القطاعیة، وتقدیم المساعدة الفنیة المستدامة. ویشمل ذلك زیادة دمج االعتبارات المتعلقة بالصحة في الت
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رة. ومن المتوقع أن                                                                      ِّ نعة الناس والكوكب في وجھ الظروف االجتماعیة واالقتصادیة والمناخیة المتغی          ِ لضمان م  
یؤدي ھذا الدعم إلى زیادة القدرة الوطنیة على تعبئة الموارد والخبرات للتخفیف من آثار الجائحة على األمن 

                                                                    ٍ        خدمات المیاه والطاقة األساسیة من أجل التعافي من الجائحة على نحو مراع  للبیئة.الغذائي وتقدیم 

 العدل بین الجنسین، والسكان والتنمیة الشاملة للجمیع -باء

ستواصل اإلسكوا تحلیل أثر الجائحة، والمساھمة في وضع سیناریوھات واستراتیجیات وطنیة للتخفیف  -34
ٍ                                                                    من حدتھا. كما ستواصل عملھا كمنبر  لتبادل المعارف والممارسات الجیدة بین البلدان. ومن المتوقع أن یؤدي                                 

الفئات األكثر ختلف الفئات، وال سیما الدعم المقرر إلى وضع سیاسات مستنیرة لمعالجة أوجھ عدم المساواة بین م
بالعواقب االجتماعیة واالقتصادیة الفوریة والمتوسطة والطویلة األجل للجائحة، وإلى تعزیز الحمایة       ً تأثرا  

 االجتماعیة الشاملة للجمیع من أجل االستجابة لحاالت الطوارئ الصحیة.

 ك                       َ االزدھار االقتصادي المشتر   -جیم

على االقتصادات الوطنیة، وبالنظر إلى الحوافز المالیة التي اقترحتھا الحكومات         ً            استجابة  لألثر المدمر -35
في جمیع أنحاء العالم والتي قد تؤثر على التجارة في المنطقة العربیة، تخطط اإلسكوا لمساعدة منظمات تمویل 

ن أثر الجائحة على التجارة اإلقلیمیة والوطنیة على تصمیم أدوات واستراتیجیات مناسبة وفعالة للتخفیف م
الصادرات والمؤسسات، وتیسیر التعافي االقتصادي. وستواصل استعراض التدابیر المعنیة بالتجارة وبتیسیرھا 
لمساعدة البلدان على تنسیق االستجابات وإدراج أحكام محددة في خطط التكامل التجاري. باإلضافة إلى ذلك، 

وما بعده، وستحرص على أن تراعي  19-لتنمیة في عصر كوفیدستستعرض اإلسكوا وترصد نتائج مبادرة تمویل ا
ع على مبادلة الدیون بتمویل المناخ                                                                        ِّ ھذه المبادرة األبعاد اإلقلیمیة، وال سیما في ما یتعلق بتمویل التنمیة. وستشج   

الدعم  یؤديأن لة لخفض الدیون، باإلضافة إلى تحسین التمویل المتعلق بالمناخ. ومن المتوقع               ً     َ باعتبارھا أداة  محتم  
وضع سیاسات وأنظمة محددة تھدف إلى تیسیر ومن أثر الجائحة على التدفقات التجاریة؛ إلى التخفیف المقرر 

تخصیص مبلغ معین من الدیون لمبادرة مبادلة والتجارة أثناء األزمات، بما في ذلك حاالت الطوارئ الصحیة؛ 
 الدیون بتمویل المناخ والتنمیة.

 مجتمع المعلومات والتكنولوجیااإلحصاءات و -دال

                                                                       ً       ً           ل اإلسكوا تدخالتھا وأدواتھا لضمان أن یظل الدعم المقرر للدول األعضاء مناسبا  وكافیا  في السیاق   ِّ عد     ُ ست   -36
                                                                                               ُ    الجدید. وعلى وجھ التحدید، ستعزز الحكومة اإللكترونیة الرقمیة، والشمول الرقمي، وترتیبات العمل عن ب عد، 

َ                                              ث اإلسكوا أسالیب  وأدوات جدیدة لتقدیم خدماتھا واستعراض أسالیب                ِ ئدة. كما ستستحد  واستخدام التكنولوجیا الرا               
َ                                           َّ عملھا. وست دم ج بعض االجتماعات البرلمانیة والعادیة والمخص             ُ            ً     ُ  َّ            صة و/أو ست عقد افتراضیا ، وست عد ل العدید من           ُ 

ت بناء القدرات لتشمل استخدام                                     ً                         ُ  َّ      المنشورات والمواد الفنیة وستصدر حصرا  كوثائق إلكترونیة. كما ست عد ل خدما
منصات التوجیھ المبتكرة على اإلنترنت. ومن المتوقع أن یعزز الدعم المقرر قدرة واضعي السیاسات العرب 
(في الحكومات وغیرھا) على تطبیق البیانات، واإلحصاءات، والتكنولوجیا، والمنتجات المعرفیة، واألدوات، 

علومات الالزمة التخاذ قرارات على مستوى السیاسات بشأن التداعیات والتقنیات الجدیدة من أجل توفیر الم
 المتوسطة والطویلة األجل للجائحة.
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 وتنسیق أھداف التنمیة المستدامة 2030خطة عام  -ھاء

ستواصل اإلسكوا تطویر ونشر المعارف ومنتجات السیاسات المتعلقة بالتدابیر والفرص لتسریع تنفیذ  -37
وبناء القدرة على مواجھة األزمات؛ وإتاحة مساحة، عبر المنصات  19-جائحة كوفیدفي سیاق  2030خطة عام 

ور                                                          َ دین وللحوار في ما بینھم من أجل إعادة تركیز النقاش على الد                                       ِّ القائمة، لمشاركة أصحاب المصلحة المتعد   
   ً دما                ُ جائحة والمضي ق  المركزي الذي تؤدیھ أھداف التنمیة المستدامة في معالجة األثر االجتماعي واالقتصادي لل

ٍ      ٍ                                                                                  في تحقیق تعاف  مراع  للبیئة وشامل للجمیع. ومن المتوقع أن یؤدي الدعم المقرر إلى صیاغة خطط التعافي التي              
 وتدمجھا. 2030                                                            ً                   ال تخفف من األثر االجتماعي واالقتصادي للجائحة فحسب بل ترتكز أیضا  على مبادئ خطة عام 

 الحوكمة ومنع نشوب النزاعات -واو

ِ  ُّ ست ع د   -38 دة في االستجابة للجائحة،                                                        َ وات للمؤسسات العامة من أجل تقییم فعالیة السیاسات المعتم  اإلسكوا أد   ُ
وبالتالي، ستساعد على بناء القدرات المؤسسیة الوطنیة لمعالجة تداعیات الجائحة على المستوى االجتماعي 

لتعاون بین أصحاب المصلحة ر التكامل وا             َّ ز الدعم المقر                                                  ِّ واالقتصادي وعلى مستوى الحوكمة. ومن المتوقع أن یعز   
للحكومة ككل وللمجتمع ككل، والتنسیق بین الجھات الوطنیة والمحلیة في مكافحة جائحة       ٍ شاملة    ٍ ج          ُ ُ من خالل ن ھ  

وعواقبھا االجتماعیة واالقتصادیة؛ وبناء قدرة المؤسسات العامة الرئیسیة، وكبار واضعي السیاسات،  19-كوفید
مة لتحقیق التنمیة البشریة          ِ قة ومتوائ                                  َّ وتنفیذ سیاسات وطنیة متماسكة ومنس   والموظفین العمومیین على تصمیم

 أھداف التنمیة المستدامة في المنطقة العربیة. حقیقالشاملة للجمیع؛ وزیادة المعرفة بالترتیبات المؤسسیة الالزمة لت

ً رابعا    خالصة -     

ة لالطالع على الخطة البرنامجیة المقتر   -39 ّ                                    َ اللجنة التنفیذیة مدعو  ة للبرامج الفرعیة الستة الواردة في ھذه ح                    
 الوثیقة وتقدیم توصیات بشأنھا.

----- 
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