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لعمل أبرز النتائج التي حقّقها برنامج ا
2016-2017لفترة السنتين 
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ناتجاً في إطار الميزانية العادية؛ 25إضافة •

 1.2وُربطت هذه النواتج الجديدة بـ . 2030إنشاء وحدة مخصصة لخطة التنمية المستدامة لعام •
لتنفيذ االستراتيجية وخطة العمل بشأن خطة  2017مليون دوالر إضافي تلقتها اللجنة في عام 

؛2030التنمية المستدامة لعام 

 500,000بما يقارب  2017توسيع خدمات التعاون الفني من خالل زيادة الميزانية التشغيلية لعام •
دوالر؛

؛2030وستكون هذه الموارد والنواتج اإلضافية متكررة في برنامج عمل اإلسكوا حتى عام •

منبراً إقليمياً للحكومات  2017و 2016وفرت دورتا المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعامي •
.والجهات المعنية الرئيسية للتعلم المتبادل بين األقران والحوار حول أولويات التنمية

أبرز النتائج
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تنامي اهتمام ) 1: من خالل الشراكة االستراتيجية مع جامعة الدول العربية، ساهمت اإلسكوا في•
تسريع ) 2الدول العربية بإعداد تقارير عن التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ و

ر زيادة العمل الجاري على قضايا المياه وتغيّ ) 3التقّدم المحرز فيما يخص االتحاد الجمركي العربي؛ 
المناخ والفقر وغيرها؛

كويت؛استهدف مشروع لتعزيز قدرة الحكومات على تلبية احتياجات الشباب األردن وتونس وال•

التدفقات المالية غير المشروعة  2017ديسمبر /تناول فريق رفيع المستوى انعقد في كانون األول•
واآلثار السلبية الناجمة عن حركتها عبر الحدود؛

ين المرأة قامت اإلسكوا بتكييف خطة العمل على نطاق المنظومة بشأن المساواة بين الجنسين وتمك•
اة بين للمؤسسات الوطنية، ما أدى إلى وضع أول إطار في المنطقة العربية للمساءلة بشأن المساو

الجنسين، وهو اآلن قيد التجربة في األردن؛

)تابع(أبرز النتائج 
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اهمات من الدول األعضاء مقاصَد أو خططاً تتعلق بقضايا تغيُّر المناخ والمس 13وضعت •
المقررة المحددة وطنياً؛

المعنية  شاركت اإلسكوا، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، في العملية التشاورية اإلقليمية•
ت الموقف بالهجرة وشؤون الالجئين في المنطقة العربية، التي نتج عنها وثيقة ختامية بيّن

نيويورك  وقد َرفدت الوثيقة بعد ذلك إعالن. المشترك بين البلدان العربية حول هذا الموضوع
من أجل الالجئين والمهاجرين؛

إصدار مؤشرات ألهداف التنمية المستدامة وفقاً إلطار  18بدأت الدول األعضاء البالغ عددها •
تطاعتها جميعها المؤشر العالمي ووفقاً الستراتيجياتها الوطنية للتنمية المستدامة، كما أصبح باس

تقديم تقديرات أساسية على األقل لحساباتها الوطنية؛

)تابع(أبرز النتائج 
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؛2020دولة مساعدة اإلسكوا في اإلعداد لجولة التعدادات السكانية لعام  17طلبت •

، بناًء على "اإلطار االستراتيجي لبدائل السياسات"أصدر برنامج األجندة الوطنية لمستقبل سوريا •
ي جهة سورية معنية لتحديد أولويات مبادرات تحقيق االستقرار ف 1,600مدخالت ما يزيد على 

. البالد
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