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"نطقة العربيةمسح التطورات االقتصادية واالجتماعية في الم"التعمُّق في الجوانب االجتماعية في تقرير ) أ

 تحليل معمق وإسقاطات لتأثير النمو االقتصادي المتوقع على مستويات الفقر وعلى فرص العمل في
البلدان العربية

بيانات عن البطالة وقضايا الجنسين في المنطقة



نسخة تجريبية من المنصة العربية لرصد وتقييم تكامل التجارة

توسيع المنصة لتشمل نظام مؤشرات اإلسكوا لمراقبة وتقييم أداء التكامل االقتصادي العربي

أداة لتقييم أثر السياسات واإلصالحات التجارية على أهداف مختارة من أهداف التنمية المستدامة

اعد صانعي القرار تطوير نظام المؤشرات ولوحات التتبُّع لرصد وتقييم التكامل االقتصادي ليكون منصة تفاعلية تس) ب
على تقييم أثر االتفاقيات التجارية على االقتصاد الكلي



ورشة عمل حول مرصد اإلنفاق االجتماعي للدول العربية

ورقة عمل حول مرصد اإلنفاق االجتماعي

لدول االستمرار في تطوير المشروع المعني بأداة رصد اإلنفاق االجتماعي وتكييفه مع السياقات المختلفة ل) ج
.األعضاء، وإرسال ورقة خلفية تبيِّن أهمية المشروع إلى الدول األعضاء غير المشاِركة فيه



سبتمبر /يلولتقديم الدعم إلى األمانة العامة لجامعة الدول العربية في التحضير والمشاركة في اجتماع رفيع المستوى في أ
2019

ي للقضاء على المساهمة في اإلعداد لورشة عمل متخصصة لوضع منهجيٍة للرصد وتقييم تنفيذ اإلطار االستراتيجي العرب
2030-2020الفقر المتعدد األبعاد 

، 2030-2020مواصلة تقديم الدعم في تنفيذ اإلطار االستراتيجي العربي للقضاء على الفقر المتعدد األبعاد ) د
االت وإنشاء قاعدة بيانات معرفية عن الفقر المتعدد األبعاد وعدم المساواة لدعم صانعي السياسات في تحديد مج

.األولوية للتدخالت وتقييم أثرها على مكافحة الفقر

زه في العمل جاٍر على إنشاء قاعدة بيانات معرفية عن الفقر المتعدد األبعاد وعدم المساواة ومن المتوقع أن يتم إنجا
2020أواخر عام 



ورقة وأسئلة حول أعمال الرعاية غير مدفوعة األجر

ي البلدان تحليل نتائج مسوح استخدام الوقت كوسيلة لتعميق الفهم حول قضايا المشاركة االقتصادية للمرأة ف) هـ(
.العربية وتعزيز هذه المشاركة



دراسة إقليمية عن سوق العمل حول إنتاجية القطاع الخاص

تصادية للمرأة والطبيعة المتغيِّرة ألسواق العمل لزيادة المشاركة االق" مستقبل العمل"البحث في الفرص المتاحة في ) و(
.في المنطقة العربية

مقترح مشروع حول رصد وظائف المستقبل وتطوير المهارات المطلوبة



نشر التقرير حول الوضع االجتماعي واالقتصادي للنساء والفتيات الفلسطينيات على جميع الدول األعضاء والجهات 
الرسمية واألكاديمية 

يونيو /حزيران -2016يوليو /تموز(نشر التقرير حول الوضع االجتماعي واالقتصادي للنساء والفتيات الفلسطينيات ) ز(
على نطاق واسع، وإرساله إلى الجهات الفاعلة الدولية واإلقليمية المختلفة) 2018

االستمرار في رصد األوضاع االقتصادية واالجتماعية للمرأة والفتاة الفلسطينية تحت االحتالل وتقديمها الى اآلليات 
الدولية المعنية



تتواصل األمانة التنفيذية مع الجانب الفلسطيني بشأن أفضل الُسبُل لتفعيل هذه التوصية

تنفيذية لدعم العمل على إنشاء صندوق استئماني في اإلسكوا لدعم فلسطين بهدف تعزيز الموارد المتاحة داخل األمانة ال) ح(
الشعب الفلسطيني ومؤسساته على تحقيق التنمية المستدامة



ورشة عمل حول تطبيق منهجية تقييم القدرات المؤّسسية في مجال التخطيط الوظيفي وتخطيط القوى العاملة في دولة 
فلسطين

طبيقها لتعزيز تطوير منهجية تقييم القدرات المؤسسية في مرحلة ما بعد النزاع، والعمل مع الدول األعضاء الراغبة في ت) ط(
قدراتها المؤسسية للحد من أثر النزاع وتداعياته على التنمية

ثالث ورشات تطبيقية لمنهجية تقييم القدرات المؤسساتية في البيئات الهشة في العراق

مدرباً يمنياً على تطبيق منهجية تقييم القدرات المؤسسية بشكل دوري 16تدريب 



"نحو رؤية تشاركية يمنية للتعافي، والتنمية المستدامة، وبناء القدرات المؤسسية"مشروع 

تعبئة موارد دعم اليمن في إعداد رؤية وطنية تنموية متكاملة، اقتصادية واجتماعية ومؤسسية، لمرحلة ما بعد الصراع، و) ي(
من خارج الميزانية لهذا الغرض

وتقوم اإلسكوا حالياً بحشد الموارد الالزمة للبدء بتنفيذ المشروع



مراجعة اإلسكوا لمسودة التقرير الوطني الطوعي للعراق وتقديم المشورة حوله

فادة من نتائجها االستمرار في تقديم الدعم الفني للدول األعضاء في عمليات االستعراضات الوطنية الطوعية وفي االست) ك(
لمرحلة ما بعد تقديم االستعراضات

ورش عمل حول االستعراضات الوطنية الطوعية في المنطقة العربية



ونشاطات إقليمية 2020مارس  /المنتدى العربي للتنمية المستدامة المزمع َعْقده في آذار

، والعمل معها لبلورة 2030مواصلة التنسيق مع جامعة الدول العربية والمنظمات اإلقليمية فيما يتعلق بتنفيذ خطة عام ) ل(
رؤية تنموية طويلة األجل للمنطقة

مع جامعة الدول العربية والبنك الدولي  2030تقرير سنوي إقليمي لرصد التقدم المحرز في تنفيذ خطة عام 



ائي دعم فني وورش عمل وطنية وإقليمية حول تحسين إحصاءات الطاقة، النقل، العنف ضد المرأة، اإلعاقة، األمن الغذ
وغيرها

التقدم في  تعزيز الحوار بين األجهزة اإلحصائية وصانعي القرار في المنطقة بهدف ضمان اتساق األولويات في رصد) م(
تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ودعم إعادة بناء النُُظم اإلحصائية في الدول المتأثرة بالصراعات

)الجمهورية العربية السورية، العراق، اليمن(دعم إعادة بناء النُُظم اإلحصائية في الدول المتأثرة بالصراعات 



يجري اإلعداد للدورة الوزارية بالتنسيق مع الرئاسة التونسية

األخذ بالموضوع المقتَرح للدورة الوزارية الحادية والثالثين، وهو قضايا الشباب في المنطقة العربية) ن(



أول أداة تفاعلية حول التكلفة االقتصادية للعنف ضد المرأة

منصات تفاعلية تكثيف الجهود لتحويل المعرفة التي تولدها األمانة التنفيذية من خالل الدراسات والتقارير إلى أدوات و) س(
عملية، تستخدمها الدول الراغبة بذلك في عملية صنع القرار

تطوير اإلسكوا لبوابة التمكين الرقمي للمبادرة العربية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة



تطوير مقترح لمشروع زمالة في اإلسكوا لمواطنين من الدول األعضاء

لمستدامة من خالل العمل على إنشاء صندوق استئماني لبناء قدرات شباب المنطقة العربية وتدريبهم على قضايا التنمية ا) ع(
عملهم في اإلسكوا، بما يسمح لهم باكتساب الخبرات التي تؤهلهم للعمل في منظومة األمم المتحدة



)14البند (وثيقة خاصة بالتقدم المحرز في تنفيذ رؤية األمينة التنفيذية لإلسكوا لتطوير عمل األمانة التنفيذية 

يذية في االجتماع السابع تقديم تقرير عن التقدم المحرز في تنفيذ رؤية األمينة التنفيذية لإلسكوا لتطوير عمل األمانة التنف) ف(
للجنة



شـكراً 


