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 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 االستثنائية السادسة الدورة
 2019كانون األول/ديسمبر  22-21ان،    عم 

 من جدول األعمال المؤقت 16البند 

 2021                                الخطة البرنامجية المقتر حة لعام 

 موجـز

تتضمن هذه الوثيقة الخطة البرنامجية المقترحة للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( 
ميزانية األمم المتحدة ألن هذه المعلومات تصدر في . وال تتضمن معلومات عن الموارد المطلوبة، 2021لعام 

                                                                                                البرنامجية المقتر حة، التي تستعرضها الهيئات الحكومية المختصة في األمم المتحدة تمهيدا  إلقرارها في 
 ثناء عملية االستعراض.أ                        على هذا االقتراح تعديالت   تدخل                                      الجمعية العامة. ولذلك، من المحتم ل أن

 .اوإبداء المالحظات بشأنهة حترقالنظر في الخطة البرنامجية الموممثلو الدول األعضاء مدعوون إلى 
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 مقدمـة

 تتضمن هذه الوثيقة الخطة البرنامجية المقترحة للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(  -1
                                                                                        . وتقدم لمحة عامة عن جميع مجاالت العمل التي تنظ م في إطار ستة برامج فرعية مترابطة، تستمد 2021لعام 

 والياتها من الهيئات الفرعية لإلسكوا.

                                                                   سكوا على الميزانية العادية وحدها، بل أيضا  على مصادر تمويل أخرى في وال يعتمد تنفيذ أعمال اإل -2
تنفيذ جميع األنشطة المقررة والخدمات التي تطلبها الدول األعضاء. وهذه المصادر هي: البرنامج العادي للتعاون 

 .من خارج الميزانية المواردوالفني، وحساب األمم المتحدة للتنمية، 

على ضوء الواليات واألولويات التي قد تنبثق  2021الخطة البرنامجية المقترحة لعام                   قد ت دخ ل تغييرات -3
 منظومة اإلنمائية لألمم المتحدة.من المؤتمرات العالمية واإلقليمية والقرارات المتعلقة بعملية إعادة ترتيب ال

 لمحة عامة -    أوال 

هو دعم الدول األعضاء في تنفيذ خططها اإلنمائية،  2021الهدف العام للخطة البرنامجية المقترحة لعام  -4
، وتكييف السياسات والبرامج وتنفيذها بما يؤدي إلى 2030ومواءمة هذه الخطط مع خطة التنمية المستدامة لعام 

وأهداف التنمية المستدامة. وينطوي تحقيق هذا  2030مزيد من التقدم في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 
 صراعات.الوالبلدان المتأثرة ب                                            ى تصميم تدخالت خاصة تستهدف أقل البلدان نموا الهدف عل

ت الخطة البرنامجية المقترحة        ، ص م م2030                                                         وانطالقا  من اإلطار التوجيهي في خطة التنمية المستدامة لعام  -5
المنطقة العربية.  تناول أكبر العوائق التي قد تحول دون تحقيق أهداف التنمية المستدامة فيتبحيث  2021لعام 

ورة الحد من عدم المساواة بين الفئات االجتماعية والمناطق. وتهدف رسترشد بمبدأ عدم إهمال أحد، وبضت هيو
عملية التغيير إلى توجيه الهيكل المقترح نحو تقديم الدعم إلى الدول األعضاء في جهودها لبناء مجتمعات سلمية 

                                                                   أفضل لألجيال المقبلة؛ وقيام مؤسسات قوية وشف افة تتيح  لسكان المنطقة                            شاملة للجميع، تضمن مستقبال ومنيعة، و
الوصول إلى الحد األدنى المطلوب من الخدمات والبنى األساسية؛ وخلق فرص عمل واالعتماد على ما يتيحه 

اك الشباب؛ ر المناخ؛ وتحقيق العدالة االجتماعية؛ وإشر                                                   التطور التكنولوجي من إمكانات؛ والتخفيف من آثار تغي 
                                               وي قصد من هذه الخطة أن تكون بمثابة إطار متماسك  وتحقيق المساواة بين الجنسين؛ واالستفادة من فوائد الهجرة.

ستعمل لهذه الغاية،                                                                                للدعم عبر ستة برامج فرعية ت عنى بأولويات الدول األعضاء في مجاالت العمل. وتحقيقا 
ة المنطلقة من الوقائع والمرتكزة على األدلة والخبرة في السياسات، اإلسكوا في اإلطار الجديد على إسداء المشور

في المواضيع األساسية، وإجراء البحوث والدراسات الرائدة إلرشاد وتوجيه التنمية المستدامة  اتوبناء التوافق
 والعادلة في المنطقة.

تبادر اإلسكوا لتغيير هيكلها ، منظمة أكثر مرونة وكفاءة وفعاليةنحو عوة األمين العام دواستجابة ل -6
التكامل ، في تأكيد على في ستة برامج فرعية 2021التنظيمي وطريقة عملها، وتقترح جميع برنامج عملها لعام 

 من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. العملالطبيعي بين جميع مجاالت 

                      إلى تمكين الناس عوضا  ون اإلجراءات، ت أكثر ما                                                  واستجابة  لدعوة األمين العام إلى التركيز على اإلنجاز -7
                                                                                                عن البيروقراطية، تغي ر اإلسكوا طريقة عملها نحو المزيد من المرونة، والالمركزية، نحو تمكين الموظفين 

 .وترجيح النتائج على اإلجراءات
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ي                                                                                          وتستدعي التطورات اإلقليمية والعالمية السريعة نهجا  استباقيا  يستفيد من كامل صالحية اإلسكوا ف -8
                                                                إلى االضطالع بدور محف ز لالبتكار، وللتغيير المثمر في المنطقة، وإلى  اللجنة الدعوة وعقد االجتماعات. وتسعى

بناء مجتمعات المعرفة وريادة األعمال، وإلى تمهيد الطريق مع الدول على مسار عصر الثورة الصناعية الرابعة 
 .العدالة واالزدهارالتي محورها اإلنسان، وواقع جديد قوامه االستقرار و

المنطقة ذات مكانة راسخة في ، رياديةويهدف التغيير المقترح إلى إعادة تحديد موقع اإلسكوا كمنظمة  -9
، وتقوم به من عمل يمكن قياس مة   قي                                                              وخارجها لما تنشره من معارف وممارسات جي دة، وتحفزه من مناقشات 

، وال سيما األكثر يعود بالفائدة على المواطنين في المنطقة قيمته وأثره على الرؤى اإلنمائية للدول األعضاء، بما
 .                      تهميشا  وعرضة  للمخاطر

، بكفاءة وأثبتت اإلسكوا، على مدى األعوام الماضية، قدرتها على تنفيذ برنامج عملها وتخصيص الموارد -10
ما أنتجته اللجنة من بحوث  إلى                                                                             وفقا  للمهام الموكلة إليها بموجب قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة. وإضافة 

                                                                                                    قي مة، وما أحدثته من تغييرات هامة على مستوى السياسات، يمكنها القيام بالمزيد إلظهار قيمة عملها وفرادة 
ال بد من إعادة التفكير في اإلسكوا التغيير. وواليوم تواكب مكانتها كمؤسسة فاعلة وبيت للخبرة في المنطقة. 

رة للدول األعضاء، والمحافظة على الميزة النسبية                              من أجل تلبية التوقعات المتغي  طريقة تنفيذ اللجنة لواليتها
ولهذه الغاية، ستعمل اإلسكوا . للمنظمة، وتحقيق القيمة المضافة التي يكون لها األثر المنشود على حياة األفراد

 هو التمكن من ل        ا التحو هذمن  والهدفالحالي بإطار أكثر دينامية ومرونة.  العملهيكل عن  االستعاضةعلى 
 التصدي للتحديات الناشئة واالستفادة قدر اإلمكان من الفرص لضمان ما يلي:

االرتقاء بأداء اللجنة إلى المستوى المطلوب لتحقيق أوجه التآزر والتكامل الالزمة إلحراز أهداف  )أ(
 المنظمة وتحقيق التأثير المنشود؛

 وشفافية على جميع المستويات؛ تفعيل عملية صنع القرارات بانفتاح )ب(

                                                                                  تبسيط اإلجراءات )تقليل الخطوات( وتطوير ممارسات جديدة انطالقا  من التجارب الناجحة من  )ج(
 أجل استخدام أكثر كفاءة وفعالية للموارد البشرية والمالية؛

 ؛                                                                    االستفادة إلى أقصى حد من ن ظم المساءلة التي تتضمن مؤشرات مرجعية لألداء )د(

تمكين اإلدارة لالضطالع بدور في تيسير الخدمات بالجمع بين مهام التوجيه واإلرشاد والحفز  (ه)
 وقيادة التغيير؛

                                                                                         اعتماد ن هج شاملة لعدة قطاعات بهدف تهيئة بيئة من التعاون تحتضن المواهب والخبرات الفردية،  )و(
 ؛تبادل األفكاراإلبداع ووتقوي روح الفريق، وتشجع المبادرات االستباقية، وتتيح االبتكار و

إيجاد حوافز لالبتكار والريادة، تستفيد قدر اإلمكان من المواهب والشعور بالملكية عبر الحدود  )ز(
 الوظيفية واإلدارية؛

رة للدول                                                                           ضمان استجابة اإلسكوا بفعالية للتحديات الجديدة التي تطرحها االحتياجات المتغي  )ح(
تخدام التكنولوجيات الجديدة لتيسير التدخالت الفعالة المبنية على المعرفة األعضاء، بما في ذلك عن طريق اس

 وتحسين عمليات اتخاذ القرارات.
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 تؤدي البرامج الفرعية الستة المهام التالية: -11

 إنشاء منصات إقليمية وتوفير الخدمات لها وإطالق حوار بشأن السياسات؛ )أ(
 وبناء التوافقات؛تعزيز تبادل المعارف، وتنسيق السياسات،  )ب(
 تقديم المساعدة الفنية والمشورة في مجال السياسات، ووضع أدوات في السياسة؛ )ج(
 بناء القدرات وتعزيز القدرة المؤسسية؛ )د(

 إنتاج المعارف والبيانات والمعلومات؛ (ه)
 إقامة شراكات مع أصحاب المصلحة اإلقليميين والدوليين وتعزيزها؛ )و(
 وتطلعات المنطقة العربية إلى الساحة العالمية.نقل احتياجات  )ز(

 2021                                الخطة البرنامجية المقتر حة لعام  -      ثانيا 

 ر المناخ واستدامة الموارد الطبيعية    تغي  :1البرنامج الفرعي 

                                                                                       منصة إقليمية رائدة ومتعددة األطراف للتداول، وبناء التوافقات، والتعل م من األقران، وإيجاد  الهدف العام:
                                                                                     في السياسات للتصدي للتحديات التي تعيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية، من تغي ر  الحلول

 المناخ، وندرة المياه، وعدم كفاءة الطاقة.

                                   المركز العربي لسياسات تغي ر المناخ

من خالل                                                                    في مجال تغي ر المناخ من أجل بناء القدرة على الصمود، وتيسير التكي ف التنمويقيادة العمل  ة:الرؤي
 المبادرات التي تلبي االحتياجات المحلية والمؤسسات القوية.

 النتائج الرئيسية

 عة في المجاالت الرئيسية التالية:النتائج المتوق

 ؛                                                                                       تمويل األنشطة المتعلقة بالمناخ، بما في ذلك مبادلة الديون بتدابير للتكي ف مع تغي ر المناخ •
 آثاره؛                                    التكي ف مع تغي ر المناخ والتخفيف من  •
 اقتصاد التدوير؛ •
                                             التكنولوجيا الخضراء للتكي ف مع تغي ر المناخ؛ •
 ظم المعلومات الجغرافية.                                 تحليل التغي ر المناخي باستخدام ن  •

 استدامة الموارد البشرية

دور معترف به في الدعوة إلى عقد اجتماعات رفيعة المستوى للخبراء والمسؤولين العتماد سياسات  ة: الرؤي
معالجة القضايا العابرة للحدود، ومساعدة الدول األعضاء في تحسين أداء الطاقة والمياه، متكاملة ل

 ودراسة الحلول المستدامة للزراعة واألمن الغذائي.
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 النتائج الرئيسية

 النتائج المتوقعة في المجاالت الرئيسية التالية:

 األمن المائي وإدارة الموارد؛ •
 الزراعة واألمن الغذائي؛ •
 الطاقة.إدارة  •

 العدل بين الجنسين، والسكان، والتنمية الشاملة :2البرنامج الفرعي 

                                                                                       منصة إقليمية رائدة ومتعددة األطراف للتداول، وبناء التوافقات، والتعل م من األقران، وإيجاد  الهدف العام:
والفتيات؛ الحلول في السياسات لتحقيق المساواة بين الجنسين والعدل بين الجنسين لجميع النساء 

وتعزيز التنمية االجتماعية المنصفة والشاملة والقائمة على المشاركة؛ والحد من الفقر والبطالة؛ 
 وتطبيق نهج قائم على الحقوق في إدارة الهجرة.

 مركز المرأة

دور ريادي معترف به في وضع السياسات وإسداء المشورة في مجال المساواة بين الجنسين في المنطقة  ة:الرؤي
هج واتفاقات وقواعد تتفق مع السياق االجتماعي                                               لعربية، وترجمة الصكوك والمعايير الدولية إلى ن ا

 واالقتصادي في المنطقة.

 النتائج الرئيسية

 النتائج المتوقعة في المجاالت الرئيسية التالية:

 العنف ضد المرأة؛ •
 المرأة والسالم واألمن؛ •
                        تمكين المرأة اقتصاديا ؛ •
 ساواة بين الجنسين وصنع القرار.تعميم منظور الم •

 التنمية الحضرية، والحماية االجتماعية، والحد من الفقر

دور إقليمي ريادي في إسداء المشورة في مجاالت التجديد الحضري، والسياسة المالية الشاملة، والسياسة  ة:الرؤي
وتعزيز الحماية االجتماعية،  االجتماعية المتكاملة والشاملة والمنصفة لضمان تحسين األحياء العشوائية،

 والحد من الفقر، وتعزيز المساواة االجتماعية في المنطقة العربية.

 النتائج الرئيسية

 النتائج المتوقعة في المجاالت الرئيسية التالية:

 خطط الحماية االجتماعية؛ •
 الفقر المتعدد األبعاد وعدم المساواة؛ •
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 الطبقة الوسطى؛ •
 السياسة المالية الشاملة؛ •
 العمل غير النظامي وأوجه عدم المساواة في سوق العمل؛ •
 مستقبل المدن. •

 الديناميات السكانية والهجرة

                                                                                                  إعداد منتجات معرفية فعالة وتقديم المشورة في السياسات بشأن التغي رات في الديناميات السكانية لتحقيق  ة:الرؤي
االجتماعية، وقضايا الهجرة والالجئين  استفادة قصوى من العوائد الديمغرافية، ومعالجة عدم المساواة

في المنطقة العربية. وأداء دور قيادي على المستوى اإلقليمي في تقديم المشورة، وتعزيز المؤسسات، 
 وتوجيه النقاش بشأن التنمية الشاملة لمسائل اإلعاقة في المنطقة.

 النتائج الرئيسية

 النتائج المتوقعة في المجاالت الرئيسية التالية:

 ستعراض المؤتمر الدولي للسكان والتنمية؛ا •
 االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية؛ •
 خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة؛ •
 التنمية الشاملة لمسائل اإلعاقة. •

 إيجاد فرص عمل وقابلية التوظيف

سوق العمل وآليات إيجاد فرص عمل  دور قيادي في إسداء المشورة في مجال السياسات بشأن ديناميات ة:الرؤي
 لزيادة المشاركة في سوق العمل والحد من البطالة ومن الفقر في المنطقة العربية.

 النتائج الرئيسية

 النتائج المتوقعة في المجاالت الرئيسية التالية:

 مستقبل العمل؛ •
 مهارات القوة والقابلية للتوظيف؛ •
 ي سوق العمل؛العمل غير النظامي وأوجه عدم المساواة ف •
 المشاريع الصغيرة والمتوسطة واالبتكار. •

 االزدهار االقتصادي المشترك :3البرنامج الفرعي 

                                                                                       منصة إقليمية رائدة ومتعددة األطراف للتداول، وبناء التوافقات، والتعل م من األقران، وإيجاد  الهدف العام:
العامة، وحركة التدفقات المالية الحلول في السياسات المالية الشاملة، وإدارة المالية 

المشروعة، وتنمية التجارة، وتحقيق حد أدنى من المستوى المعيشي الالئق للجميع في المنطقة  غير
البرنامج الفرعي الدول هذا يدعم                               قتصادية المط ردة والمتكاملة. والعربية من خالل التنمية اال

 مل أديس أبابا.خطة ع بموجب هاتزاماتلللوفاء با في جهودها األعضاء
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 التنويع االقتصادي والسياسة المالية

دور إقليمي ريادي في إسداء المشورة في مجال السياسة المالية وإدارة المالية العامة من أجل تحقيق  ة:الرؤي
                                                                                        النمو االقتصادي المنصف، وتحم ل النفقات االجتماعية الكافية، وتوسيع نطاق الرعاية االجتماعية، 

 مة المالية في المنطقة العربية.وتحقيق االستدا

 النتائج الرئيسية

 النتائج المتوقعة في المجاالت الرئيسية التالية:

 النمذجة االقتصادية؛ •
 المالية العامة والسياسات المالية الشاملة؛ •
 اقتصاد المستقبل. •

 االنفتاح التجاري والترابط اإلقليمي

وتعزيز الترابط والتكامل فيها من خالل أداء دور معترف به في تحقيق االزدهار في المنطقة العربية،  ة:الرؤي
 إسداء المشورة على المستوى اإلقليمي في مجاالت تنمية التجارة وتيسيرها واالتفاقات التجارية.

 النتائج الرئيسية

 النتائج المتوقعة في المجاالت الرئيسية التالية:

 التجارة والسياسة الصناعية؛ •
 وتيسير التجارة؛ المفاوضات التجارية •
                                           القدرة اإلنتاجية ألقل البلدان العربية نموا ؛ •
 الربط بشبكات النقل واللوجستيات. •

 تمويل التنمية

 دعم الدول األعضاء في وضع آليات وأطر للتمويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية. ة:الرؤي

 النتائج الرئيسية

 الرئيسية التالية: النتائج المتوقعة في المجاالت

 التدفقات المالية غير المشروعة؛ •
 تقديم تقارير عن خطة عمل أديس أبابا. •
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 والتكنولوجيا ،ومجتمع المعلومات ،اإلحصاءات :4البرنامج الفرعي 

                                                                                        منصة إقليمية رائدة ومتعددة األطراف، للتداول، وبناء التوافقات، والتعل م من األقران، وإيجاد  الهدف العام:
الحلول في تعزيز األطر المؤسسية لإلحصاءات الرسمية، والتنسيق في إنتاج إحصاءات آنية 

طة وموثوقة واستخدامها في صنع السياسات المدعومة باألدلة، وفي قياس التقدم على مسار تنفيذ خ
العلم على الصعيدين الوطني واإلقليمي؛ والعمل على بناء مجتمع المعلومات ودمج  2030عام 

 التكنولوجيا واالبتكار في مشروع التنمية المستدامة الشاملة.و

 إدارة اإلحصاءات

مساعدة الدول األعضاء في وضع استراتيجيات وطنية لتطوير اإلحصاءات الرسمية وإنتاج البيانات  ة:الرؤي
 .2030والمؤشرات بالتركيز على خطة عام 

 النتائج الرئيسية

 النتائج المتوقعة في المجاالت الرئيسية التالية:

 خطة العمل اإلقليمية العربية بشأن بيانات التنمية المستدامة؛ •

 ومتابعة تنفيذها؛ 2030اإلحصاءات الرسمية لرصد خطة عام  •

ظم المعلومات اإلحصائية، والربط                    في جمع البيانات ون مصادر البيانات غير التقليدية، والتكنولوجيا  •
 بين المعلومات اإلحصائية والجغرافية المكانية؛

 المبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية. •

 تطوير اإلحصاءات الرسمية وتفعيلها

ة مساعدة الدول األعضاء في تحسين إنتاج اإلحصاءات الرسمية المنسقة في المواضيع الديمغرافي ة:الرؤي
 واالجتماعية واالقتصادية والبيئية والشاملة لعدة قطاعات.

 النتائج الرئيسية

 النتائج المتوقعة في المجاالت الرئيسية التالية:

 تطوير اإلحصاءات االقتصادية، والديمغرافية، واالجتماعية، والبيئية، والمصنفة حسب نوع الجنس؛ •

بأهداف التنمية المستدامة، واألمن الغذائي،  وضع أطر للمؤشرات ومجموعات أساسية للبيانات تتصل •
 والحد من مخاطر الكوارث؛

 جمع البيانات وتجهيزها بشأن المواضيع ذات األولوية للمنطقة العربية. •
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 التكنولوجيات المتقدمة في مجال اإلحصاءات والمعلومات

                                                                              جمع اإلحصاءات والبيانات وإنتاجها ونشرها من خالل استخدام التكنولوجيات المتقد مة. تفعيل ة:الرؤي

 النتائج الرئيسية

 النتائج المتوقعة في المجاالت الرئيسية التالية:

 نظام المعلومات اإلحصائية لإلسكوا؛ •
 المستدامة؛مركز البيانات العربي لمنظومة األمم المتحدة والبوابة اإلقليمية ألهداف التنمية  •
 التكنولوجيات المتقدمة إلرسال البيانات؛ •
 استخدام مصادر البيانات غير التقليدية ألغراض اإلحصاءات الرسمية. •

 مجتمع المعلومات والقضايا اإلنمائية القائمة على اإلنترنت

دعم النهوض بمجتمع المعلومات، والعمل كمحرك إقليمي للتنمية الرقمية العربية، وكمسؤولة رئيسية  ة:الرؤي
 عن إنتاج المعرفة، والحوار، وبناء القدرات في مجال حوكمة اإلنترنت في المنطقة العربية.

 النتائج الرئيسية

 النتائج المتوقعة في المجاالت الرئيسية التالية:

 الوطنية للتنمية الرقمية العربية؛ االستعراضات والخطط •
                                              األنظمة والتشريعات التي تعز ز مجتمع المعلومات؛ •
 الحوار بشأن حوكمة اإلنترنت. •

 االبتكار والتكنولوجيات الناشئة

دور رئيسي في إسداء المشورة بشأن االستخدام االستراتيجي للتكنولوجيا، والتكنولوجيات الرائدة  ة:الرؤي
التنمية الشاملة والمستدامة، واإلسهام في تحويل اقتصادات الدول األعضاء إلى واالبتكار لتحقيق 

 اقتصادات قائمة على المعرفة العلمية والتكنولوجية.

 النتائج الرئيسية

 النتائج المتوقعة في المجاالت الرئيسية التالية:

 سياسات االبتكار واستراتيجياته من أجل التنمية المستدامة؛ •
 لرائدة ألغراض التنمية المستدامة؛التكنولوجيات ا •
 السياسات الرامية إلى تعزيز ريادة األعمال التكنولوجية. •
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 مركز اإلسكوا للتكنولوجيا

قيادة الجهود التي تبذلها البلدان األعضاء في اإلسكوا والمنظمات العامة والخاصة في الحصول على  ة:الرؤي
االقتصادية واالجتماعية من أجل تحقيق التكافؤ  عملية التنمية فعيلاألدوات والقدرات الالزمة لت

                                                                                      التكنولوجي مع البلدان والمناطق األخرى من العالم. وسيعمل مركز التكنولوجيا كمحف ز إقليمي 
 للمؤسسات التي تنشئ شبكات في مجاالت السياسة المتعلقة بالتكنولوجيا واالبتكار.

 النتائج الرئيسية

 رئيسية التالية:النتائج المتوقعة في المجاالت ال

 نقل التكنولوجيا؛ •
 شبكة إقليمية من المكاتب الوطنية لنقل التكنولوجيا؛ •
 آليات لالبتكار وريادة األعمال التكنولوجية؛ •
 مختبرات لالبتكار. •

 هاوأهداف 2030 التنمية المستدامة لعامخطة  :5البرنامج الفرعي 

قيادة التنسيق على المستوى اإلقليمي في تقديم المشورة والدعم والمساعدة وإنتاج المعرفة بشأن  الهدف العام:
في المنطقة العربية؛ ومنصة  2030أهداف التنمية المستدامة من أجل كفالة التنفيذ الكامل لخطة عام 

ن، وإيجاد الحلول في                                                                          إقليمية رائدة ومتعددة األطراف، للتداول، وبناء التوافقات، والتعل م من األقرا
تعزيز التعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية واإلقليمية، وال سيما جامعة الدول العربية والهيئات 

 .وأهدافها 2030التابعة لها، وكذلك مع المنظمات غير الحكومية، لتحقيق خطة عام 

ا المفاهيمي، اللذين اعتمدتهما اللجنة البناء على استراتيجية اإلسكوا ألهداف التنمية المستدامة ونهجه ة:الرؤي
، وعلى الزخم الناجم عن األنشطة السابقة والجارية 2015التنفيذية لإلسكوا في كانون األول/ديسمبر 

 وأهداف التنمية المستدامة. 2030لإلسكوا لمواجهة الطلب المتزايد على الدعم لتحقيق خطة عام 

 النتائج الرئيسية

 جاالت الرئيسية التالية:النتائج المتوقعة في الم

 اإلبالغ عن التقدم المحرز في المنطقة العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ •
 تنظيم المنتدى العربي الرفيع المستوى حول التنمية المستدامة؛ •
 وأهداف التنمية المستدامة؛ 2030وضع سياسات وأدوات تعليمية بشأن خطة عام  •
 التنمية المستدامة على صعيد اإلسكوا؛ وأهداف 2030تنسيق خطة عام  •
 وأهداف التنمية المستدامة على الصعيدين اإلقليمي والعالمي؛ 2030تنسيق خطة عام  •
 التوعية بالروابط بين عمليات المتابعة والمراجعة الوطنية واإلقليمية والعالمية في إطار المنطقة العربية؛ •
 اإلقليمية ألهداف التنمية المستدامة؛التركيز على اآلثار العابرة للحدود أو  •
 التوعية بتكييف أهداف التنمية المستدامة ومواءمتها في الخطط اإلنمائية الوطنية. •
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 الحوكمة ومنع نشوب الصراعات :6البرنامج الفرعي 

يجاد                                                                                   منصة إقليمية رائدة ومتعددة األطراف للتداول، وبناء التوافقات، والتعل م من األقران، وإ الهدف العام:
الحلول لضمان المشاركة وبناء الشراكات في الحوكمة، وبناء المؤسسات والقدرات في الدول 
األعضاء في مرحلة الصراع أو ما بعد الصراع، وذلك بهدف درء الصراعات والعمل على بناء 

 مجتمعات عادلة للجميع في المنطقة العربية.

 الحوكمة والبيئة التمكينية

ليمية وقيادة منتدى إقليمي يعنى بالسياسة التنافسية، وإسداء المشورة في السياسات بشأن إنشاء شبكة إق ة:الرؤي
 ل إلى الحكومة الرقمية، وآليات الكفاءة.                       تعزيز المؤسسات، والتحو 

 النتائج الرئيسية

 النتائج المتوقعة في المجاالت الرئيسية التالية:

تعزيز قدرة المؤسسات العامة على وضع سياسات واستراتيجيات الحوكمة لتعزيز قدرتها على الصمود  •
 وتحسين أدائها وتقديم الخدمات؛

 تحسين تقديم الخدمات األساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ •

مستدامة في تحسين الحوكمة االقتصادية لضمان المواءمة الصحيحة بين الركائز الثالث للتنمية ال •
 السياسات والقرارات االقتصادية.

 خدمات الحكومة الرقمية والحكومة المفتوحة

ل إلى الحكومة الرقمية، وقيادة الجهود                                                              الجهة الرئيسية التي تقدم المشورة في مجال السياسات بشأن التحو  ة:الرؤي
 بشأن الحكومة المفتوحة وتقييم خدمات الحكومة الرقمية.

 النتائج الرئيسية

 النتائج المتوقعة في المجاالت الرئيسية التالية:

                    خدمات عامة متقد مة؛ •
 قياس خدمات الحكومة الرقمية؛ •
 الحكومة المفتوحة وسياسات واستراتيجيات البيانات المفتوحة؛ •
 االبتكار في القطاع العام؛ •
 وحة.                                                                            منصة إلكترونية وصفحات على اإلنترنت للتحو ل إلى الحكومة الرقمية والحكومة المفت •
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 الصراعاتنشوب التنمية المنيعة ومنع 

الجهة الرئيسية التي تقدم المشورة في مجال السياسات بشأن تقييم قابلية التأثر والتخفيف من حدة  ة:الرؤي
المخاطر، وقيادة الجهود المبذولة لمنع نشوب الصراعات، ووضع خارطة طريق إقليمية للتنمية الشاملة 

 في مرحلة ما بعد الصراع.

 النتائج الرئيسية

 عة في المجاالت الرئيسية التالية:النتائج المتوق

 تقييم قابلية التأثر والتخفيف من حدة المخاطر؛ •
 ما بعد الصراع؛في مرحلة السالم المستدام  •
 تحسين إعداد المشاريع تحت االحتالل. •

----- 
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