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 العالمية واإلقليميةقضايا ال
 

 العملاستراتيجية اإلسكوا وخطة : 2030خطة التنمية المستدامة لعام 
 

 زـموج
 
واالجتماعية لغربي  للجنة االقتصاديةا اقترحتهما لتينالالعمل تحّدد هذه الوثيقة االستراتيجية وخطة  

 . 2030لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام ( اإلسكوا)آسيا 
 
األعضاء في  دوللدعم ال عمل اإلسكوا وهيكليتها التنظيميةوتهدف الوثيقة إلى إظهار إمكانية تعديل  

 في أطرها اإلنمائية الوطنية لضمان تحقيق أهداف التنمية 2030عام التنمية المستدامة دمج خطة 
 .المستدامة في المنطقة العربية
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 عاد اإلقليمية للتنمية المستدامةاألب: الخلفية  -أوالا 
 
، التي اعتمدها قادة العالم في مؤتمر قمة األمم المتحدة للتنمية 2030تعطي خطة التنمية المستدامة لعام  -1

.  للبعد اإلقليمي للتنمية أهمية كبرى، 2015سبتمبر /أيلول 27إلى  25المستدامة المعقود في نيويورك من 
شتركة يجاد حلول للتحديات المإلاإلقليمية ودون اإلقليمية  دولمجموعات ال ويزداد العمل المشترك الذي تقوم به

ستراتيجيات ونهج إقليمية ااألعضاء على وضع  دولالتي تواجهها، وتستدعى المؤسسات اإلقليمية للعمل مع ال
 تنمية االقتصادية واالجتماعيةال تعالج القضايا العابرة للحدود وحسب، بل تركز أيضاً على المسائل التقليدية لل

 .على المستوى الوطني
 
وللجان اإلقليمية التابعة لألمم المتحدة موقع فريد يمكنها من توفير منتديات حكومية محايدة، تعقد فيها  -2

 دولاالتفاقات وتتخذ اإلجراءات في مجال التكامل اإلقليمي، وتحّدد المعايير، ويتم تبادل التجارب فيما بين 
واللجان اإلقليمية مدعوة، بشكل   .األطراف الشمال والجنوب، ويحّقق التعاون الثالثي دولالجنوب، وبين 

وثالثة من قرارات الجمعية حداث بارزة نظمتها األمم المتحدة أربع من الوثائق الختامية ألواضح وصريح في 
 .األعضاء في التنمية اإلقليمية دولإلى دعم الوالمساهمة في الجهود ذات الصلة العامة 

 

 في المنطقة العربية 2030طرح خطة التنمية المستدامة لعام   -ثانياا 
 
بجميع مكوناتها، بما فيها أهداف التنمية المستدامة وخطة  2030مع اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام  -3

األعضاء، منذ  دولال وتسعى.  2012في عام  أطلقتالتي  هاعمل أديس أبابا، تنتهي مرحلة تصميم
مع أطر التنمية وخطط العمل واالستراتيجيات  ومواءمتها 2030اعتماد خطة عام  إلى، 2015سبتمبر /أيلول

األعضاء التي عليها  دولحاسمة بالنسبة إلى ال 5142-5141وستكون الفترة .  القطاعية الوطنية، ودمجها فيها
ية واالجتماعية والبيئية، في إيجاد الطرق واألدوات الالزمة لدمج الركائز الثالث للتنمية المستدامة، االقتصاد

مرحلة االعتماد؛ : وستتألف هذه الفترة من أربع مراحل.  والموازنات العامةالهياكل المؤسسية، وخطط التنفيذ، 
 . ؛ ومرحلة المتابعة واالستعراضومرحلة التنفيذومرحلة تحقيق االتساق والتكييف؛ 

 

 ودعمها 2030اإلسكوا في إعداد خطة عام   -ثالثاا 
 
الواضحة والمباشرة  هاواليتب عمالً .  األعضاء دولعلى اإلسكوا مواصلة تقديم الدعم االستراتيجي لل -1

التكامل، وبناء التوافق، وبناء القدرات، تحقيق البعد اإلقليمي للتنمية المستدامة في  التي تركز على مراعاة
من المبادرات  اإلسكوا مجموعة شاملةوتوليد المعرفة، والرصد والمتابعة واالستعراض، وستتضمن تدخالت 

في  5131الهادفة إلى تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  االستراتيجيةاعتماد  ستواكبوالتي ، المعيارية والفنية
، والتخطيط، والتنفيذ، وجمع التكييفعمليات  الخطةوستعزز اإلسكوا من خالل هذه .  2015سبتمبر /أيلول

 .ستعراضصد والمتابعة واالالبيانات وتحليلها، والر
 

 2030خطة عام  في تنفيذمواكبة المنطقة   -ألف
 
األعضاء في عمليات  دولإلسكوا هي الذراع اإلقليمية لألمم المتحدة في المنطقة العربية، تواكب الا -2

وقدمت اإلسكوا الدعم إلى مؤتمر األمم .  التنمية المستدامة من أجلالتشاور، وتحديد األولويات، وبناء التوافقات 
، وأطلقت المنتدى العربي الرفيع المستوى حول التنمية 2012في عام ( 20+ريو)المتحدة للتنمية المستدامة 
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ة المستدامة بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة للبيئة وجامعة الدول العربية، كما عقدت اجتماعات تشاورية سنوي
 .الرفيع المستوى السياسيلمنتدى لى سبيل اإلعداد لع 2015مايو /وأيار 2014أبريل /رفيعة المستوى في نيسان

 
وقد أتاح هذا المنتدى منبراً لمناقشة األولويات اإلقليمية في التنمية المستدامة، واستخدمت النتائج التي  -1

كذلك .  2015أفضى إليها في صياغة اإلعالنات الوزارية حول األولويات العربية في خطة التنمية لما بعد عام 
مية المستدامة وتقييمها، واألطر المؤسسية الالزمة أطلق المنتدى حواراً حول التدابير المقبلة لرصد أهداف التن

للتخطيط والتنفيذ واالستعراض والتبليغ على المستوى اإلقليمي، وأتاح المجال الستعراض القضايا ذات الصلة 
 .ر المناخبمفاوضات تغيّ 

 
، فرصًة لدعم التحضيرات اإلقليمية لجنتها الحكومية حول تمويل التنميةوأتاحت اإلسكوا، من خالل  -2

وقد خلصت هذه .  2015يوليو /للمؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية، الذي عقد في أديس أبابا في تموز
األعضاء وبعضها موّجه إلى اإلسكوا، حول  دولاالجتماعات إلى مجموعة توصيات، بعضها موجه إلى ال

، في إطار آلية 2015يوليو /وُدعيت اإلسكوا في تموز.  ة المستدامةالتمويل الوطني والدولي للتنمي تأمينطرق 
العلم  المعني بتسخيراألمم المتحدة المشترك بين وكاالت عمل التيسير التكنولوجيا، إلى االنضمام إلى فريق 

الذي سيكون مسؤوالً عن التحضير لالجتماعات  ،أهداف التنمية المستدامة ألغراضوالتكنولوجيا واالبتكار 
 ألغراضالعلم والتكنولوجيا واالبتكار  معني بتسخيرال المصلحةأصحاب متعدد التعاوني  السنوية للمنتدى

 .  للعلم والتكنولوجيا واالبتكار منهاج عمل شبكيأهداف التنمية المستدامة، وعن تطوير 
 
 بشأن إطار استراتيجي وخطة عمل إقليميين لتنفيذ إعالن القاهرة وأدت اإلسكوا دوراً رئيسياً في وضع -8

األعضاء في االجتماع الوزاري لجامعة  دولالذي اعتمدته ال 5142خطة التنمية للمرأة العربية لما بعد عام 
 .2014الدول العربية لعام 

 
العربية في إجراء دراسة نقدية للمؤشرات وأدوات التقييم المتعلقة بالمياه  دولوقدمت اإلسكوا الدعم لل -9

ر المناخ، من خالل إطالق آلية رصد إقليمية وإصدار تقارير سنوية عن مؤشرات إمدادات المياه والصرف وتغيّ 
العربية من تحقيق  دولوالهدف من هذه الجهود هو تمكين ال. الصحي، بالتعاون مع جامعة الدول العربية

ر كذلك أنشأت اإلسكوا قاعدة معرفية إقليمية لتقييم آثار تغيّ  . (MDG)الغايات المتعلقة بالمياه ضمن مبادرة 
 . المناخ وتكييفها والتخفيف من حدتها

 
 المفهومي اإلطارالرؤية البرنامجية و: 2030التحضيرات الداخلية لخطة عام   -باء

 
هج تضمن السنة الماضية عملية تشاورية قائمة على المشاركة، لوضع أدوات ونُ أطلقت اإلسكوا في  -41
نهجها  وبينرؤيتها، من حيث االبتكار والصلة الوثيقة بالمنطقة العربية، وعمل اإلسكوا بين تساق الا

والتبادل تؤكد اإلسكوا سعيها إلى زيادة التعاون .  2030طة التنمية المستدامة لعام وخاالستراتيجي في البرامج 
توافقات إقليمية حول : على المستوى العالمي عن طريق المنطقةإيصال صوت : لتحقيق رؤيتها من خالل

في المنطقة من خالل إجراء أبحاث الرئيسية بحثية المؤسسة الأداء دور  ؛القضايا الرئيسية على األجندة الدولية
إلى المنطقة على المستويات اإلقليمية  الفنية تقديم المشورةو؛ واستشرافية وتحاليل استباقية مبتكرةودراسات 

خارجيان،  2و 1الهدفان )وقد حددت اإلسكوا أربعة أهداف لتحقيق هذه الرؤية .  ودون اإلقليمية والوطنية
 .  1، وأربع قيم كما يظهر في الشكل (داخليان 4و 3والهدفان 
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 األهداف والقيم: رؤية اإلسكوا  -1الشكل 
 

 
 

 .  اإلسكوا: المصدر

 
ألهداف التنمية المستدامة طابع شامل، نظراً للمسؤولية المشتركة في تحقيقها، وهي تعتمد نهجاً شديد  -11

الترابط في تناول القضايا االجتماعية واالقتصادية والبيئية وذات الصلة بالحكم، وال سيما أن تحقيق بعض 
لإلسكوا وإطارها المفهومي لخطة  ومن خالل تفعيل الرؤية البرنامجية.  األهداف يؤثر على تحقيق األخرى

التحديات اإلنمائية على مستوى  مواجهةكامالً في ت، ستضع اللجنة نهجاً م2030التنمية المستدامة لعام 
ويركز نهج .  آثار على القطاعات األخرىما في قطاع للتغيير المحدث يكون حيث  القطاعات المترابطة،

ز التفاعالت بين القطاعات، ويسعى إلى تحقيق التكامل في التخطيط اإلسكوا المتكامل على التحديات التي تبر
ويدمج النهج، في الشق التحليلي، بين .  وصنع القرارات، وحسن توزيع الموارد على االحتياجات المختلفة

عى ألهداف، كما يسعمليات التقييم الكمية والنوعية، لتحديد األولويات في عملية توزيع الموارد من أجل تحقيق ا
 .مربحة لجميع األطراف إلى إيجاد حاالت

 
 المنطقة دولصول إلى توافق بين عملية الووتنسيق اللجان اإلقليمية   -جيم

 2030نهج موحد في تطبيق خطة عام  اعتماد من أجل
 

على وضع استراتيجيات  ،تعمل اللجان اإلقليمية الخمس معاً، وبالتعاون مع منظومة األمم المتحدة -12
أطلقت في هذا اإلطار عملية تشاورية قد و.  األعضاء دولوخطط عمل جديدة لتحديد األولويات في دعم ال

 :على الشكل التاليأبرز مجاالت التدخل حددت من خاللها 
 

تنمية تركز على 
السكان وتقوم على 
الحقوق، تعزز 
المساواة بين 

الجنسين والشمول 
 واالستدامة

اعتماد نهج 
متعدد 

التخصصات 
 في العمل

التخطيط 
االستراتيجي 
الطويل األمد 
من أجل 
 التغيير

إعطاء 
األولوية 
العتماد 

منهجية قائمة 
التشاور على 

 والمشاركة

األعضاء  دولعمل اإلسكوا متسق ومتماسك، ووثيق الصلة بفهمها العميق الحتياجات ال
 والتحديات التي تواجهها، وبأولويات التنمية اإلقليمية

يمكن التعّرف على عمل اإلسكوا بسهولة، من خالل أبحاثها وتحليالتها العميقة، واالبتكار في 
 تقدمها والمبادرات التي تطلقهاالمشورة التي 

الشراكات االستراتيجية التي تقيمها اإلسكوا تضعها في محور الجهود لتحقيق األهداف اإلنمائية 
 األعضاء دولالمشتركة، فيزداد التمويل الخارجي المرصود والتعاون المتبادل مع ال

سية ومواردها البشرية وآلياتها عمل اإلسكوا قائم على تحقيق نتائج، وهي تسّخر قدرتها المؤس
 الداخلية لتأمين بيئة مؤاتية للتنمية وحل المشاكل

1 

2 

3 

4 
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 نمائية واألطر المالية الوطنيةاإلدمج أهداف التنمية المستدامة في الخطط   -4
 

األعضاء على الوفاء بالتزاماتها الدولية في وضع استراتيجيات  دولاإلسكوا مساعدة الستواصل  -13
وخطط إقليمية من خالل إدماج اعتبارات االستدامة والشمول في السياسات والخطط والبرامج والميزانيات 

 .  اعتماد نماذج أكثر تكامالً في الحكموالوطنية، 
 

تنفيذ التنمية المستدامة من خالل تشجيع دمج أهداف  عمليات مدعبكلفت الدول األعضاء اإلسكوا  -14
التنمية المستدامة في الخطط والنماذج واألطر المالية، والمساعدة في فهم وتحليل القضايا الناشئة والشاملة لعدة 

 .بعاد الثالثة للتنمية المستدامةقطاعات، مع التركيز على األ
 

التحليل وإجراء األبحاث، وعلى شبكاتها الواسعة من الخبراء والجهات وتعتمد اإلسكوا على قدراتها في  -42
المعنية، وخبرتها الطويلة في وضع منهجيات ونماذج لتنفيذ أهداف التنمية، وتتعاون في ذلك مع فرق األمم 

تنفيذ األعضاء على بناء قدراتها على وضع أطر في االقتصاد الكلي تساهم في  دولوتساعد ال  .المتحدة القطرية
 .  خطة التنمية

 
وستعمل اإلسكوا على توحيد النماذج المتكاملة، وتحديد أفضل الممارسات، وتبادل الخبرات مع  -41

منظومة األمم المتحدة من أجل تحقيق االتساق بين النهج المعتمدة، والتمكن من مقارنتها على الصعيد اإلقليمي، 
 .من الدروس المكتسبة واالستفادة

 
 ساق السياسات والتنسيق بينهااتتعزيز   -5

 
األعضاء تقدم لها المشورة في مجال  دوللإلسكوا هيكلية وظيفية تمكنها من إتاحة مراكز جامعة لل -42

السياسات لتسهيل تحقيق التكامل بين األبعاد الثالثة للتنمية المستدامة، ومن توفير التعاون الفني لتنفيذ أهداف 
 .  التنمية المستدامة على الصعد اإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية

 
، فساهم في تنظيم 2015وفي عام  2014، في عام وقد عقد المنتدى العربي للتنمية المستدامة مرتين -48

وستسعى .  2030اآلليات الحكومية التي ستشكل المنتديات اإلقليمية األولية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 
األعضاء حول خطط تنفيذ أهداف التنمية  دولاإلسكوا من خالل المنتدى العربي إلى بناء توافق بين ال

المستدامة، وإصدار تقارير سنوية إقليمية، وتنظيم استعراضات األقران، وتحديد المعايير، وانتهاز الفرص 
 .  تعزيز األطر المؤسسية الوطنية لتنسيق تنفيذ أهداف التنمية المستدامةوالمالئمة 

 
منتدى العربي الذي سيركز أيضاً على تعزيز االتساق بين وستدعم اإلسكوا باجتماعاتها الحكومية ال -49

وستساهم .  السياسات العالمية واإلقليمية لالستفادة من عالقات الترابط بين مختلف المجاالت المواضيعية
المنتجات المعرفية لإلسكوا وشبكاتها من الخبراء في تعزيز هذه الروابط من خالل تبادل الممارسات الجيدة، 

، وثورة دولالجنوب، والتعاون الثالثي بين المناطق أو مجموعات ال دولالتعاون فيما بين  على غرار
البيانات اإلحصائية، والواجهة البينية بين العلوم والسياسات، وتعبئة الموارد المحلية، والتعاون في /البيانات

 .  المجال الضريبي، والتكنولوجيا واالبتكار
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 2030األعضاء لتنفيذ خطة عام  دولاإلحصائية للتعزيز القدرات   -3
 

وتدعمها شعبة  سؤولو األجهزة اإلحصائية الوطنيةتشكل اللجنة االحصائية لإلسكوا، التي يرأسها م -51
وتدعم اإلسكوا .  اإلحصاء في اإلسكوا، إطاراً مؤسسياً شامالً للخطة اإلقليمية في مجال التنمية اإلحصائية

األعضاء في تطوير قدراتها على وضع بيانات إحصائية وفي جمع هذه البيانات وتحليلها ونشرها والتبليغ  دولال
على تفعيل أنشطة لجنة اإلحصاء، وتحرص  أيضاً وتعمل اإلسكوا .  بها إستعداداً لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة

 .  ا عبر أجهزتها اإلحصائية الوطنيةاألعضاء التي تطلبه دولعلى أن تعود ملكية البرامج المنفذة لل
 

تقّيم اإلسكوا الثغرات اإلحصائية في قياس أهداف التنمية المستدامة، وتعزز النظم اإليكولوجية و -54
للبيانات، وتقدم المشورة في السياسات، وتساعد في تحديث اإلحصاءات، وتشجع المحاسبة البيئية، وتدير برامج 

وتجدر اإلشارة إلى أهمية البيانات اإلحصائية في .  ت في مجال البيانات والمؤشراتالتعاون الفني لبناء القدرا
 .  واستعراض والياتها 2030المتابعة اإلقليمية لخطة عام 

 
واإلسكوا في موقع يسمح لها بتناول التحديات الناشئة، وتلبية احتياجات نظم اإلنذار المبكر إلى  -55

 .ءات وتوليد بيانات بوتيرة أسرعتخفيض تكاليف إنتاج اإلحصاالبيانات، والنظر في كيفية 
 

 تحديد مصادر ابتكارية لتمويل التنمية  -1
 

األعضاء،  دولالمالية في ال ترااتعقد اإلسكوا اجتماعات تشاورية إقليمية لتمويل التنمية، بدعم من وز -53
تعد تقارير وتحاليل وتقدم المشورة في السياسات حول ووالمصارف المركزية، ومؤسسات التنمية اإلقليمية، 

 .  الهيكلية اإلقليمية لتمويل التنمية تنظيمأفكاراً لقترح وتمصادر التمويل البديلة والمبتكرة، 
 

والتعليم، بل تعمل على تأمين تبادل الخبرات والدراسات وال تنحصر جهود اإلسكوا بتأمين البحوث  -51
تعبئة الموارد المحلية، من خالل اإلصالحات الضريبية، وتطوير أسواق رأس المال، وبناء القدرات لتعزيز 

األعضاء على تحسين البيئات المؤاتية لتدفقات التجارة  دولوستعمل اإلسكوا مع ال.  والتعاون الضريبي الدولي
كات بين ذات الدخل المتوسط، وتحسين الشرا دولالالتي تواجه لتحديات لوالتمويل، ووضع نهج للتصدي 

 .القطاعين العام والخاص
 

 2030دعم خطة عام في توظيف العلم والتكنولوجيا واالبتكار   -2
 

تعمل شعبة  ،أطلقت اإلسكوا منتديات ومبادرات إقليمية في مجال العلم والتكنولوجيا واالبتكار -52
 . األعضاء على تعزيزها دولالتكنولوجيا من أجل التنمية ومركز اإلسكوا للتكنولوجيا مع ال

 
وستعمل اللجان اإلقليمية أيضاً على تحسين المراكز اإلقليمية للعلم والتكنولوجيا واالبتكار لتبادل أفضل  -51

ن تبادل المعارف ووضع تشريعات تحسّ الممارسات في وضع السياسات وتحديد المعايير في هذا المجال، 
 .ما أحدث التكنولوجيات الرقميةبالتكنولوجيات المستدامة، وال سي

 
 دول، ستواصل توفير الدعم للر المناختغيّ نتيجة لوإذ تعي اإلسكوا أن العقود المقبلة ستشهد أقسى آثار  -52

 .  األعضاء لبناء قدرتها على تحمل هذه اآلثار
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 الجنوب دولاالستفادة من الشراكات اإلقليمية وفي ما بين   -1
 

وتعمل .  الجنوب ضمن المنطقة العربية وخارجها دولتسعى اإلسكوا إلى تعزيز التعاون في ما بين  -58
ومن هذه المقترحات البناء  . على تحسين المبادرات القائمة واقتراح مبادرات أخرى خالل اجتماعات اللجنة

وأطر  ةالقائمة وتحسين الشراكات إلجراء المزيد من األبحاث، وتحديد أدوات في السياسة العام على العالقات
.  تحفيزية، وتبادل المعارف والممارسات الجيدة، وتوجيه جهود المؤسسات اإلقليمية نحو تحسين عمل اللجان

تدامة والتقارير اإلقليمية وسيرصد التقدم المحقق في هذه المجاالت من خالل المنتدى العربي للتنمية المس
 .  السنوية حول أهداف التنمية المستدامة

 
 تحويل النماذج اإلقليمية إلى منافع عامة عالمية  -2

 
وحققت اإلسكوا العديد من النواتج ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة، على غرار االتفاقات الحكومية  -59

.  المستدامة واإلحصاءالملزمة قانوناً، وحددت المعايير والمبادئ التوجيهية في مجاالت النقل والبيئة والتنمية 
ضمن ملكية الخطط  حيث، لعمليات الحكوميةعدد من ا حصلت على تأييدولهذه النواتج مصداقية عالية، إذ 

وتلبي هذه النواتج احتياجات التنمية في المنطقة، ويمكن أن تشكل نماذج لنهج مشابهة في .  األعضاء دوللل
وقد أصبحت في العديد من الحاالت من المنافع العامة العالمية المتاحة لجميع الدول األعضاء . مناطق أخرى

 .  تخدمة بشكل متزايد في جميع أنحاء العالمفي األمم المتحدة والمس
 

 مواطن القوة وميزات المقارنة: اإلسكوا  -دال
 

، وهي األقرب إلى العربية لألمم المتحدة في المنطقة ةتشكل اإلسكوا الذراع اإلقليمي: الخبرة اإلقليمية -31
مية وفي والتحديات اإلقلي الشواغلولإلسكوا خبرة واسعة في معالجة .  فهم أولوياتها والتحديات التي تهددها

ولوية لقضايا يمكن أن تغفلها الخطط العالمية أحياناً، على غرار االحتالل، والهجرة، والنزاعات، إعطاء األ
 .  وغير ذلك

 
ذات األهداف والغايات المترابطة، نهجاً متعدد  2030تتطلب خطة عام : النهج المتعدد التخصصات -34

تتميز البرامج الفرعية السبعة لإلسكوا بقدرتها على االستجابة و.  القضايا اإلنمائية ومعالجتها التخصصات لفهم
ولدى كل برنامج القدرة على رصد االتجاهات ذات .  إلى القضايا المعقدة بالعمل المعياري والفني والتحليلي

إلى الحكومات حول الخيارات  الصلة باألهداف والغايات المحددة ضمن مجال تخصصه، وعلى تقديم المشورة
 .  المتاحة في مجال السياسات المتكاملة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

 
ومتابعتها واستعراضها  2030تتطلب عمليات رصد خطة عام : عقد اجتماعات على المستوى اإلقليمي -35

واإلسكوا منظمة حكومية دولية لديها ثماني لجان وتربطها   .مشاورات إقليمية على مستويات متعددةعقد 
وعليها في هذا السياق االستفادة القصوى من صالحيتها في الدعوة . شراكة استراتيجية بجامعة الدول العربية

للتشاور، وتبادل المعارف، وبناء التوافقات حول أهداف  الرئيسيإلى االجتماعات لتصبح المنتدى اإلقليمي 
فقد نشأ عن قيادة اإلسكوا للمنتدى العربي :  وقد أطلق العديد من عمليات التشاور اإلقليمية  .المستدامة التنمية

للتنمية المستدامة منتدى متعدد الجهات المعنية إليصال صوت المنطقة إلى المستوى العالمي؛ وستعقد اإلسكوا، 
، جلسات استشارية منتظمة بين العاملة في المنطقةلهيئات األمم المتحدة  آلية التنسيق اإلقليمي رئيسةبوصفها 
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الوكاالت اإلنمائية لألمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومؤسسات التمويل الدولية، لمناقشة التقدم في تحقيق 
 . وتنسيق أولويات السياسات والبرامج اإلقليمية 2030خطة التنمية لعام 

 
األعضاء إلى  دول، ستحتاج العديد من ال2030بعد اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام : الخبرة الفنية -33

المساعدة الفنية العتماد األهداف والغايات المحددة؛ وإدماجها في خطط التنمية الوطنية؛ وتحديد بيانات 
سكوا تاري  طويل في ولإل.  األساس؛ والقيام بعمليات الرصد واإلبالغ؛ وتصميم آليات مؤسسية تدعم التكامل

األعضاء على المستوى الوطني، ما يضمن دورها في وضع األهداف والغايات في  دولتقديم دعم الخبراء لل
 .  سياقها الصحيح، ودمجها في الخطط واإلجراءات الوطنية

 
على البيانات الموثوقة لوضع سياسات قائمة على األدلة ورصد التقدم  دولتعتمد ال: بيانات الخبراء -31

األعضاء، من خالل أجهزتها اإلحصائية  دولوتقدم اإلسكوا، من خالل شعبة اإلحصاء، الدعم إلى ال.  المحرز
تساق وتساهم اإلسكوا في تحقيق اال.  الوطنية، لتحسين المعايير اإلحصائية في جمع البيانات وتحليلها ونشرها

 . وضع مسوح إقليمية وإصدار تقارير الرصد اإلقليمية بشكل منتظم لبين البيانات من خال
 

 أهداف االستراتيجية التي وضعتها اإلسكوا  -هاء
 

لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام تتضمن عدداً من األهداف الطموحة وضعت اإلسكوا استراتيجية  -32
وتتماشى األهداف المحددة في استراتيجية تحقيق أهداف التنمية المستدامة مع مجاالت العمل األساسية .  2030

وهي أهداف مترابطة، الغرض منها هو .  ن الفنيتوافق إقليمي، والبحث والتحليل، والتعاوبناء : لإلسكوا، وهي
د وواضح على المستوى العالمي، من إيصال موقف إقليمي موحعلى السياسات اإلقليمية والوطنية، والتأثير 

 .بشأن التنمية المستدامة خالل المنتدى السياسي الرفيع المستوى
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أداء دور مؤسسة البحث 
الرئيسية في المنطقة من 
خالل إجراء بحوث 
مبتكرة، ودعم جمع 

البيانات النوعية وتحليلها 
لوضع سياسات قائمة 

 على أدلة 

إيصال صوت المنطقة 
من خالل إنشاء منتديات 
إقليمية للنقاش وبناء 
التوافقات تسترشد بها 
 المنتديات العالمية 

 تقديم المشورة إلى
المنطقة من خالل 
خدمات بناء القدرات 
وتقديم الخدمات 

والمشورة الفنية على 
المستويات اإلقليمية 
 ودون اإلقليمية والوطنية

 2030استراتيجية اإلسكوا لتنفيذ خطة عام   -2الشكل 
 
 

عقد المنتدى العربي حول التنمية  -
المستدامة بين الجهات المعنية مرة 

التكييف، والتنفيذ، )كل سنة أو سنتين 
والمتابعة، واالستعراض، بما في 

   (استعراض األقرانذلك 

عقد اجتماعات إقليمية لفرق  •
الخبراء للمتابعة واالستعراض؛ 
وسيستفيذ المنتدى العربي من 
البيانات المصنفة حسب نوع 

 الجنس 
 
ستشكل الهيئات الحكومية لإلسكوا  -

 منتديات للتبادل واالستعراض 

 اللجنة التنفيذية  •

 لجنة الموارد المائية •

 لجنة الطاقة •

 اإلحصائيةاللجنة  •

 لجنة المرأة •

 لجنة التنمية االجتماعية •

اللجنة المعنية بتحرير التجارة  •
الخارجية والعولمة االقتصادية 

 وتمويل التنمية 

 لجنة النقل •
 
آلية التنسيق اإلقليمية باعتبارها  -

 منتدى مشترك بين الوكاالت 

لبيانات اإلقليمية حول مؤشرات لبنك  -
 اتها أهداف التنمية المستدامة واتجاه

منهجيات قياس غايات أهداف التنمية  -
 المستدامة ومؤشراتها  

 المسح العربي المتعدد األغراض -

تقرير رصد أهداف التنمية المستدامة  -
 على المستوى اإلقليمي  

 التقارير اإلقليمية األساسية لإلسكوا  -

لتنمية المستدامة لالتقرير العربي  •
 (كل أربع سنوات)

 السبعة األفق مجموعة تقارير  •

 تقرير التنمية العربية  •

تقرير مواضيعي إقليمي مع وكاالت  -
الهجرة على سبيل )األمم المتحدة 

 (مرة كل سنتين( )المثال

 المالمح اإلقليمية  -

أربع دراسات فنية حول أهداف  -
 التنمية المستدامة 

موجزات في السياسات حول جميع  -
 أهداف التنمية المستدامة 

مجموعات أدوات معرفية لتكييف  -
ورصد جميع أهداف التنمية المستدامة 

 وغاياتها 

برنامج لبناء القدرات اإلقليمية  -
، وتمويل 2030بشأن خطة عام 

ر المناخ، يتضمن التنمية وتغيّ 
 لمحة عامة وقضايا مواضيعية 

 
برنامج لبناء القدرات اإلقليمية  -

حول الترابط بين عمليات المتابعة 
واالستعراض الوطنية واإلقليمية 

 والعالمية 
 

يف، الدعم الفني في مجاالت التكي -
 والتنفيذ، والرصد، والتبليغ

 تقييمات وطنية  •

تكييف الغايات والمؤشرات  •
 وجمع البيانات 

دمجها في خطط التنمية  •
 الوطنية 

تقديم الدعم في المجاالت  •
 القطاعية /المواضيعية

تقديم الدعم لعمليات الرصد  •
 والتبليغ الوطنية 
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 تنفيذ استراتيجية اإلسكوا  -واو
 

تنطلق خطة عمل اإلسكوا من تحديد واضح لألهداف العامة لالستراتيجية والمجاالت ذات األولوية  -31
مجموعة متكاملة ومتسقة من األنشطة التي تضمن فعالية تدخالت اإلسكوا لتحقيق أهداف التنمية  بهدف تنفيذ

والخطوة األولى في هذا اإلطار هي إتمام مشروع خطة العمل، من خالل التأكد من   .المستدامة في المنطقة
لمسؤولة عنها والموارد العالقة بين عناصرها والتسلسل بين نواتجها، وتحديد الكيانات ا حشمولها، ووضو

وضع الصيغة النهائية لبرنامج العمل لفترة  عندعب في اإلسكوا وال بد من التشاور مع جميع الشُ .  الالزمة
ذات تدخل ومن الممكن تحديد مجاالت .  2018-2019واإلطار االستراتيجي للفترة  2016-2017السنتين 

 :يجية اإلسكوا، على الشكل التاليأولوية في استرات
 

 إعطاء األولوية لتدخالت اإلسكوا  -1
 

بإعداد مجموعة شاملة من المنتجات المعرفية ذات الصلة المباشرة بخطة  2016ستبدأ اإلسكوا في عام  -32
وينبغي تحديد العالقة  . 2016-2017المقررة للفترة  األفق السبعةومن أبرز هذه المنتجات تقارير .  2030عام 

وسيقترح فريق الخبراء المشترك بين الوكاالت المعني .  األخرى والمنتجات المعرفيةالتقارير بين هذه 
وستطلق اإلسكوا   .نهائياً شامالً للمؤشراتإطار  2016مارس /بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة بحلول آذار

ع احتياجات المنطقة، بعد ذلك مجموعة من العمليات التشاورية وأنشطة بناء القدرات لتكييف اإلطار العالمي م
إلى إصدار عدد من المنتجات اإلسكوا وتسعى .  الوطنية األعضاء في تكييفه مع احتياجاتها دولودعم ال

المعرفية حول منهجيات قياس غايات التنمية المستدامة، وتقارير إحصائية ومالمح ديمغرافية يمكن االنطالق 
ي مصادر البيانات المستخدمة على الصعيد اإلقليمي، سواء وعلى اإلسكوا النظر ف.  منها إلجراء أبحاث أخرى

األعضاء بالمساعدة الفنية في  دولستمد الكما أنها  ،أكانت من مصادر وطنية أم من كيانات األمم المتحدة
 . نمائية الوطنيةاستعراض الغايات وتكييفها، ودمجها في الخطط اإل

 
 المتابعة واالستعراض  -2

 
لوضع آليتها الخاصة للمتابعة واالستعراض على  2017ومن المتوقع أن تكون اإلسكوا مستعدة في عام  -38

وينبغي في هذا اإلطار استعراض جميع الخيارات ومناقشتها مع الخبراء والجهات المعنية، .  المستوى اإلقليمي
في الوقت نفسه القيام بأنشطة الرصد وعلى اإلسكوا .  األعضاء وجامعة الدول العربية دولوتحديداً حكومات ال

المشاورات  اإلقليمي وإصدار تقارير وإجراء تقييمات لالستفادة منها في تقارير األمين العام السنوية وفي
 .والنقاشات اإلقليمية

 
فعلى  تعراضات األفقية والمواضيعيةالمتابعة واالستعراض مزيجاً من االس وستتضمن عمليات -39

األعضاء عقد االجتماعات بانتظام، وال سيما من خالل المنتديات اإلقليمية السنوية  دولعلى الالمستوى األفقي، 
والحلول حول التنمية المستدامة، الستعراض التقدم المحرز، وتحديد الممارسات الجيدة، ومناقشة التحديات 

وعليها أيضاً البحث في القضايا اإلقليمية والعابرة للحدود ذات األولوية بالنسبة إلى المنطقة، بشكل .  المشتركة
على دمج أهداف  2016-2018األعضاء جهودها في الفترة  دولالتركز ومن المتوقع أن .  متكامل وشامل

وتكييفها، وعلى إنشاء آليات للرصد  2030التنمية المستدامة في خططها اإلنمائية من خالل اعتماد خطة عام 
وستستعرض أيضاً في هذه الفترة التحديات المتعلقة بنوعية البيانات .  والتقييم على المستوى الوطني

واإلحصاءات باعتبارها الركيزة التي تقوم عليها عمليات المتابعة واالستعراض على المستويات الوطنية 
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األعضاء في هذا الصدد،  دولإلسكوا المشورة وخدمات بناء القدرات لدعم الوستقدم ا.  واإلقليمية والعالمية
األعضاء  دولال وعلى.  والدعم في دمج أهداف التنمية المستدامة في التخطيط اإلنمائي الوطني واألطر المالية

 . 2030التقدم الذي أحرزته في تنفيذ خطة عام عرض في السنوات التالية 
 

وينبغي أن .  استعراضات مواضيعية تتناول األولويات اإلقليمية والقضايا الناشئةوستجرى أيضاً  -11
وينبغي أن تتيح .  تتوافق المواضيع المختارة مع تلك المحددة في المنتدى السياسي الرفيع المستوى

االستعراضات المواضيعية الفرصة للتركيز على قطاعات محددة بشكل متكامل بهدف تحديد الممارسات 
وتهدف عمليات المتابعة واالستعراض أيضاً إلى تخفيف عبء اإلبالغ .  جيدة، والمشاكل، واقتراح توصياتال

، من خالل الحرص على اتساقها مع االستعراضات األخرى الجارية عالمياً وإقليمياً، على غرار دولعن ال
، ومبادرة 20+يز ضد المرأة، وبيجينالمؤتمر الدولي للسكان والتنمية، وإتفاقية القضاء على جميع أشكال التمي

توفير الطاقة المستدامة للجميع، ومؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات، وخطة عمل مدريد الدولية المتعلقة 
 . بالشيخوخة، وغير ذلك

 
ولضمان االتساق في العمل، ستعقد المنتديات اإلقليمية للتنمية المستدامة بالتعاون الوثيق مع أمانة  -14

   .العربية دولال جميع جامعة الدول العربية وآلية التنسيق اإلقليمي، وبمشاركة
 

وتبحث اإلسكوا في إنشاء إطار إقليمي للتنمية المستدامة خاص بالمنطقة، يكون بمثابة آلية لرصد خطة  -15
وكيفية تحقيقها، ويشكل أساساً تنطلق منه  يد غاياتها في التنمية المستدامةيمّكن المنطقة من تحد، و2030عام 

المنطقة لتقييم التقدم الذي تحققه، واالستفادة من الدروس المكتسبة، وتحديد التحديات والحلول المشتركة، 
وال يمكن تفعيل هذا اإلطار ما لم تعتمده جامعة الدول العربية، والمجلس .  وتعزيز التعلم من األقران
الغايات الوطنية  هويمكن تضمين.  والقمة العربية االقتصادية والتنموية واالجتماعيةاالقتصادي واالجتماعي، 

، والغايات ذات الصلة باألولويات وبالمنافع العامة دولألهداف التنمية المستدامة المشتركة بين عدد من ال
م المنطقة في مجاالت اإلقليمية،  باإلضافة إلى األهداف التي تركز على أدوات التنفيذ، والتي ترصد التزا

ويمكن أن يستند اإلطار اإلقليمي إلى النجاح .  التجارة، وتمويل التنمية، واالبتكار، ونقل التكنولوجيا، والتعاون
الذي حققته اإلسكوا في إطالق اإلطار االستراتيجي العربي للتنمية المستدامة، والمبادرة اإلقليمية لمؤشرات 

من  اً محدود اً عددتجربة هذا اإلطار على المستوى دون اإلقليمي، بحيث يشمل قترح ويُ .  التنمية المستدامة
 .، قبل تغطيته المنطقة بأكملهادولال
 

 الشراكات االستراتيجية والعالقات الخارجية  -3
 

اعتمدت اإلسكوا نهجاً استراتيجياً في بناء الشراكات، يعزز التعاون المنهجي والمستدام على تحقيق  -13
 كملها،أالمتوسطة والطويلة األجل للتنمية المستدامة، وهي أهداف واسعة النطاق، تغطي المنطقة باألهداف 

 .  فيهاوتساهم في تحقيق التنمية المستدامة 
 

وعلى اإلسكوا، من خالل هيئاتها الحكومية وأنشطة التعاون الفني التي تجريها، تعزيز الشراكات مع  -11
وستؤدي جامعة الدول العربية في هذا اإلطار، وهي الهيئة .  األعضاء لإلحاطة بأولويات المنطقة دولال

السياسية اإلقليمية الرئيسية، دوراً أساسياً في بناء التوافقات وتحديد النهج اإلقليمية لمواجهة التحديات العابرة 
 .  للحدود
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وستستخدم، على .  مع مختلف هيئات األمم المتحدة وفي إطار توحيد األداء، ستقيم اإلسكوا شراكات -12
المستوى اإلقليمي، اجتماعات آلية التنسيق اإلقليمي لتحديد نواتج سياسة األمم المتحدة وتوجيهاتها البرنامجية 

بصفتها رئيسة فريق العمل المواضيعي آللية التنسيق اإلقليمي  ،اإلسكواعلى و.  2030لالستجابة إلى خطة عام 
، وفريق العمل المعني بالتنسيق اإلحصائي، أن تضع خطط عمل سنوية 2015بشأن خطة التنمية لما بعد عام 

مفصلة تحدد فيها النواتج وآليات التنسيق، بما في ذلك تنظيم المنتدى العربي للتنمية المستدامة، وإعداد تقرير 
للتنمية المستدامة في المنطقة العربية، وتقارير الرصد اإلقليمية السنوية، ومواءمة اإلحصاءات بشأن أهداف 

األعضاء مباشرًة مع  دولوعلى المستوى الوطني، ستنسق اإلسكوا الدعم الفني الذي تقدمه لل.  التنمية المستدامة
 . فرق األمم المتحدة القطرية، لضمان االتساق

 
ي الحرص على إقامة شراكات مع القطاع الخاص لما لها من أهمية في الوصول إلى االبتكار وينبغ -11

على دور  2030وتركز خطة عام .  وذلك من خالل ربط نواتج البحث والتطوير بالصناعة واألعمال والموارد،
فللشركات ومؤسسات األعمال الخاصة أهمية كبيرة في تعزيز .  القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية

األدوات التنفيذية الواردة في الخطة، سواء من خالل الموارد المالية أو من خالل االبتكار وتحديد التكنولوجيات 
 .  المراعية للبيئة

 
 إدارة المعارف كأداة تمكينية  -1

 
تستجيب استراتيجية إدارة المعارف التي وضعتها اإلسكوا إلى دعوة األمين العام إلى تغيير طريقة  -12

ومن سمات األهداف السبعة عشر أنها .  2030عمل األمم المتحدة، وتركز في الوقت نفسه على خطة عام 
ويمكن  . البيانات، والمساءلةة القدرات، ويركز على تنمي 17تتناول جميعها إدارة المعارف، ولو أن الهدف 

وتستفيد .  دعم تدخالت اإلسكوا في هذه المجاالت بمبادرات ومنتديات تعزز اإلدارة المتكاملة للمعارف
استراتيجية اإلسكوا من معارف العاملين معها من موظفين وخبراء استشاريين، في تقديم منتجات وخدمات 

جية بوجه خاص إلى دعم المبادرات الهامة التي تتخذها اإلسكوا، وتهدف االستراتي.  عالية الجودة للمستفيدين
ومن أنشطة إدارة المعارف المقررة إنشاء .  وفي الوقت نفسه تلبية الحاجة إلى خدمات قائمة على المعارف

ويسمح .  بوابة تمكن من دمج المعلومات والمعارف المتوفرة عبر منتديات إدارة المعارف وتجميعها وتصنيفها
مشاريع اإلسكوا، )ومواضيع أهداف التنمية المستدامة  دولال يم البوابة بجمع المعلومات المتوفرة حسبتصم

.  ، ويتيح في الوقت نفسه مجاالً للتعاون من أجل توليد المعارف وإدارتها(اجتماعاتها، بعثاتها، مطبوعاتها
نمية القدرات الداخلية لإلسكوا، وهو وتجدر اإلشارة إلى أن تدريب الموظفين على إدارة المعارف يصب في ت

 . 2030من غايات استراتيجية تنفيذ خطة عام 
 

ويمكن زيادة مبادرات إدارة المعارف الداخلية، الهادفة إلى تحسين منتجات اإلسكوا وخدماتها عبر  -18
نتجات مالتحسين توليد المعارف وإدارتها وتبادلها، من خالل استخدام موقع اإلسكوا كأداة إليصال هذه 

ل إلى المعلومات والمعارف، كما جاء في إعالن ليون بشأن ووالوص.  والخدمات إلى المستفيدين النهائيين
ويمكن توسيع نطاق إدارة .  2030الوصول إلى المعلومات والتنمية، هو شرط أساسي لتنفيذ خطة عام 

األعضاء والشركاء، من وكاالت األمم المتحدة، واألوساط األكاديمية، ذات الدور  دولالمعارف إلشراك ال
وستأخذ استراتيجية اإلسكوا إلدارة المعارف في االعتبار .  المباشر في دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

ؤون االقتصادية المبادرات المستقبلية إلدارة المعارف التي تشارك فيها لجان إقليمية أخرى، وإدارة الش
 واالجتماعية، ووكاالت أخرى تابعة لألمم المتحدة، وذلك في إطار المساهمة في مبادرة وحدة العمل في 

 . األمم المتحدة
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 تعبئة الموارد  -2
 

ولتنفيذ برنامج العمل الطموح هذا، ستعيد اإلسكوا تنظيم بعض األجزاء من برنامجها، لضمان زيادة  -19
غير أن إعادة التنظيم وحدها ال تكفي لتنفيذ برنامج العمل ومشروع خطة .  التركيز على التنمية المستدامة

ة العادية، وبعضها من البرنامج وال بد من رصد موارد إضافية، بعضها من الميزاني.  العمل المفصلة الحقاً 
العادي للتعاون الفني، وبعضها من حساب التنمية ومن الموارد من خارج الميزانية لتمكين اإلسكوا من اإلحاطة 

التنمية األمم المتحدة العتماد خطة بمسؤولياتها الجديدة والمباشرة التي تم التصديق عليها في إعالن مؤتمر قمة 
وخطة عمل  20+قرار الصادر عنه، والمسؤوليات المنبثقة عن القرار الصادر في ريووال 5142لما بعد عام 
ومن أولويات اإلسكوا تأمين األموال للمنتدى العربي للتنمية المستدامة الذي تشكل نتائجه مدخالت . أديس أبابا

مج إقليمي شامل لبناء ومن األولويات األخرى تأمين الموارد إلطالق برنا.  للمنتدى السياسي الرفيع المستوى
 .  القدرات، وإنشاء آليات للرصد والمتابعة واالستعراض على المستوى اإلقليمي

 
فطلبت   .من خطة العمل، خصصت اإلسكوا أمواالً لإلعداد لمعظم المخرجات 2وفي إطار الناتج  -21

وإلعداد تقرير سنوي  ،مجموعة آفاقأمواالً إضافية للدراسات المواضيعية واجتماعات الخبراء الستكمال 
وتحتاج اإلسكوا في .  لرصد أهداف التنمية المستدامة إقليمياً، ودراسة الخيارات المتاحة للمتابعة واالستعراض

تقاسم التكاليف مع الشركاء وما يتعلق بالتقرير المواضيعي اإلقليمي المقترح إلى تحديد الموضوع والشركاء، 
إطالق مصرف بيانات إقليمي حول مؤشرات وغايات أهداف التنمية وسيمول حساب التنمية .  اآلخرين

عربي المتعدد المستدامة، مع اإلشارة إلى الحاجة إلى موارد أخرى من خارج الميزانية إلعداد المسح ال
 .  األغراض المقترح

 
 وباستثناء .  من خطة العمل مجموعة من أنشطة بناء القدرات والتعاون الفني 3ويقترح الناتج  -24

األنشطة الممولة من حساب التنمية، الهادفة إلى تقديم دعم فني مباشر للنظم اإلحصائية الوطنية في تكييف 
 الغايات، ينبغي تأمين التمويل لجميع المبادرات األخرى من خالل البرنامج العادي للتعاون الفني والموارد 

ى البرنامج اإلقليمي لبناء القدرات وعمليات وتعطى األولوية القصوى في هذا اإلطار إل.  من خارج الميزانية
 . التقييم الوطنية

 
 التنسيق والترتيبات الداخلية  -6

 
وال سيما على ضوء الواليات  الطموحة باعتماد طرق العمل المعهودة، 2030خطة عام  ال يمكن تنفيذ -25

عدداً من  2030وتتضمن استراتيجية اإلسكوا لعام .  األعضاء دولالجديدة، وضرورة تقديم الدعم الفوري لل
ساسي في إنجاح ألهميتها في تكملته، ودورها األددة التي أضيفت إلى العمل المقرر، نظراً األنشطة المح
وينبغي إجراء عملية جرد وتقييم آلليات اإلسكوا وهيكليتها ومواردها، وما يترتب على كل ذلك .  االستراتيجية

 .  2030ثار، إلنجاح المهمة المعقدة الموكلة إليها وهي إعادة تنظيم عملها لتنفيذ خطة عام من آ
 

في عمل اإلسكوا بجميع  2030مما ال شك فيه أن الهدف النهائي هو ضمان إدماج خطة عام و -23
، لكن ينبغي أيضاً وضع هيكلية إدارية جديدة لتوضيح األدوار والمسؤوليات، وضمان الرقابة اتشعباته

وقد وضعت اإلسكوا مقترحاً لتنسيق .  والمساءلة، وتوفير التخصصات المتعددة، وتشجيع التكامل وتحقيق األثر
   (.مرفق هذه الوثيقة) 2030عملية تنفيذ خطة عام 
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 والجدول الزمنيمقترح خطة العمل   -زاي
 

 باألهداف واتسامه ووثاقة صلتهبرنامج عمل اإلسكوا  تماسكالتأكد من : الهدف العام
 2030والغايات المحددة في خطة التنمية المستدامة لعام 

 التمويلمصدر  المكتب/الشعبة 

2
0
1

5
 2

0
1

6
 2

0
1

7
 2

0
1

8
 2

0
1

9
 2

0
2

0
 

 إيصال صوت المنطقة من خالل إنشاء منتديات إقليمية للنقاش وبناء التوافقات تؤخذ في االعتبار   -1 الناتج
 في المنتديات العالمية

المنتدى العربي حول التنمية  1-1
سنة أو  كلالمستدامة المعقود مرة 

 سنتين
 يحدد الحقاً 

الميزانية 
المترتبات المالية /العادية
 الميزانية البرنامجية على

      

اجتماع فريق خبراء إقليمي  •
 بشأن المتابعة واالستعراض

 يحدد الحقاً 
الميزانية 

المترتبات المالية /العادية
 على الميزانية البرنامجية

      

اجتماع فريق خبراء إقليمي  •
 بشأن البيانات

التنمية 
 االجتماعية

       الميزانية العادية

المنتدى اإلقليمي حول قضايا  •
وأهداف التنمية  الجنسين
 المستدامة

مركز المرأة في 
 االسكوا

موارد من خارج 
 الميزانية

      

الهيئات الحكومية لإلسكوا  1-2
 ودورها في تعزيز التبادل

       الميزانية العادية األمانة التنفيذية

آللية تسهيل  ةالذراع اإلقليمي •
ومنتدى العلم  ،التكنولوجيا

والتكنولوجيا واالبتكار 
ألهداف التنمية  الخاص بها
 المستدامة

شعبة التكنولوجيا 
من أجل 

شعبة /التنمية
سياسات التنمية 

 المستدامة

       الميزانية العادية

مشاورات إقليمية بشأن تمويل  •
عمل  خطةالتنمية ومتابعة 

 أديس أبابا

شعبة التنمية 
والتكامل 
 االقتصادي

الميزانية 
المترتبات المالية /العادية

 البرنامجيةعلى الميزانية 
      

ر مشاورات إقليمية بشأن تغيّ  •
 المناخ

شعبة سياسات 
 التنمية المستدامة

       الميزانية العادية

مشاورات إقليمية بشأن  •
 البيانات واإلحصاءات

شعبة التنمية 
 المستدامة

       الميزانية العادية

المؤتمر الرفيع المستوى  •
المعني بإعالن ومنهاج عمل 

 بيجين

مركز المرأة في 
 االسكوا

الموارد /الميزانية العادية
 من خارج الميزانية

      

اجتماع آلية التنسيق اإلقليمي  1-3
 باعتباره منتدى مشتركاً بين الوكاالت

نائب األمين 
 التنفيذي

الميزانية 
المترتبات المالية /العادية

 على الميزانية البرنامجية
      

ثالث حلقات دراسية دون إقليمية  1-4
، وتمويل 2030للتوعية بخطة عام 

 ر المناخالتنمية، وتغيّ 
 يحدد الحقاً 

الميزانية 
المترتبات المالية /العادية

 على الميزانية البرنامجية
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حلقتان دراسيتان دون إقليميتان  1-5
عمليات المتابعة حول العالقة بين 

واالستعراض الوطنية واإلقليمية 
 والعالمية

          يحدد الحقاً 

أداء دور مؤسسة البحث الرئيسة في المنطقة من خالل إجراء بحوث مبتكرة ودعم جمع البيانات النوعية :  2الناتج 
 وتحليلها لوضع سياسات قائمة على أدلة

بيانات إقليمي حول  مصرف 5-4
مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 

 واتجاهاتها في المنطقة

شعبة التنمية 
 المستدامة

       الميزانية العادية

منهجيات قياس غايات أهداف  2-2
 التنمية المستدامة ومؤشراتها

شعبة التنمية 
 المستدامة

       حساب التنمية

 األغراضالمسح العربي المتعدد  2-3

شعبة 
شعبة /اإلحصاء

التنمية والتكامل 
 االقتصادي

موارد من خارج 
 الميزانية

      

تقرير الرصد اإلقليمي ألهداف  2-4
إسهام في تقرير )التنمية المستدامة 

 (األمين العام
 عبجميع الشُ 

الميزانية 
المترتبات /العادية

المالية على الميزانية 
 البرنامجية

      

التقارير اإلقليمية الرئيسية  2-5
 لإلسكوا

        

التقرير العربي حول التنمية  •
 المستدامة

 جميع الشعب

الميزانية 
المترتبات /العادية

المالية على الميزانية 
 البرنامجية

      

         تقارير مجموعة أفق السبعة •

o المياه 
شعبة سياسات 

التنمية 
 المستدامة

الميزانية 
المترتبات /العادية

المالية على الميزانية 
 البرنامجية

      

o الطاقة 
شعبة سياسات 

التنمية 
 المستدامة

الميزانية 
المترتبات /العادية

المالية على الميزانية 
 البرنامجية

      

o األمن الغذائي 
شعبة سياسات 

التنمية 
 المستدامة

الميزانية 
المترتبات /العادية

الميزانية المالية على 
 البرنامجية
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o السكان والتنمية 
شعبة التنمية 
 االجتماعية

الميزانية 
المترتبات /العادية

المالية على الميزانية 
 البرنامجية

      

o التكنولوجيا 
شعبة 

التكنولوجيا من 
 أجل التنمية

الميزانية 
المترتبات /العادية

المالية على الميزانية 
 البرنامجية

      

o المرأة 
مركز المرأة في 

 االسكوا

الميزانية 
المترتبات /العادية

المالية على الميزانية 
 البرنامجية

      

o النزاعات والتنمية 
شعبة القضايا 
الناشئة 
 والنزاعات

الميزانية 
المترتبات /العادية

المالية على الميزانية 
 البرنامجية

      

 تقرير التنمية العربية •
شعبة التنمية 
والتكامل 
 االقتصادي

       الميزانية العادية

 التكامل االقتصادي العربي •
شعبة التنمية 
والتكامل 
 االقتصادي

       الميزانية العادية

 العربية دولتقرير الفقر في ال •
شعبة التنمية 
والتكامل 
 االقتصادي

       الميزانية العادية

 تقرير وضع المرأة العربية •
في مركز المرأة 
 االسكوا

       الميزانية العادية

التقرير العربي لتقييم تغّير  •
 المناخ

شعبة سياسات 
التنمية 
 المستدامة

الميزانية 
الموارد من /العادية

 خارج الميزانية
      

التقارير السنوية حول مبادرة  •
MDG+ 

شعبة سياسات 
التنمية 
 المستدامة

موارد من خارج 
 الميزانية

      

 تقرير الحوكمة العربية •
شعبة القضايا 
الناشئة 
 والنزاعات

       الميزانية العادية

االتجاهات السائدة أثناء  •
 النزاعات وتداعياتها

شعبة القضايا 
الناشئة 
 والنزاعات

       الميزانية العادية
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: 2030خطة عام : تقرير فني •
 أثر تغّير المناخ على التنمية

شعبة التنمية 
والتكامل 
 /االقتصادي

شعبة سياسات 
التنمية 
  المستدامة

الميزانية 
المترتبات /العادية

المالية على الميزانية 
 البرنامجية

        

اإلعاقة وخطة : تقرير فني •
 2030عام 

شعبة التنمية 
 االجتماعية

الميزانية 
المترتبات /العادية

المالية على الميزانية 
 البرنامجية

        

منهجية لتحديد : ريرتق •
الخطوط األساسية لألهداف 

 الوطنية ومؤشراتها

شعبة التنمية 
االجتماعية 

 (عبجميع الشُ )

الميزانية 
المترتبات /العادية

المالية على الميزانية 
 البرنامجية

        

ثالث دراسات فنية وورش  •
عمل إقليمية حول التكامل 

واالتساق بين أهداف التنمية 
 الوطنيةالمستدامة والخطط 

شعبة التنمية 
والتكامل 
االقتصادي 

 (عبجميع الشُ )

الميزانية 
المترتبات /العادية

المالية على الميزانية 
 البرنامجية

        

تقرير مواضيعي إقليمي مع  2-6
الهجرة على )وكاالت األمم المتحدة 

 (سبيل المثال

حسب 
 الموضوع

الميزانية 
الموارد من /العادية

 خارج الميزانية
      

السكان، )المالمح اإلقليمية  2-7
 (مجتمع المعلومات

حسب 
 الموضوع

       الميزانية العادية

دراسات فنية حول أهداف التنمية  2-8
 المستدامة

 عبجميع الشُ 

الميزانية 
المترتبات /العادية

المالية على الميزانية 
 البرنامجية

 
2

 
2 

 
   

موجزات في السياسات حول  2-9
 أهداف التنمية المستدامةجميع 

       الميزانية العادية عبجميع الشُ 

مجموعات أدوات معرفية  2-10
لتكييف ورصد جميع أهداف التنمية 

 المستدامة وغاياتها
 عبجميع الشُ 

 /الميزانية العادية
 حساب التنمية

      

مشاورات إقليمية حول أثر تغّير  2-11
التنمية المناخ على تنفيذ أهداف 

 المستدامة في المنطقة العربية

شعبة سياسات 
التنمية 
 المستدامة

الميزانية 
المترتبات /العادية

المالية على الميزانية 
 البرنامجية

       

مؤتمر إقليمي حول دور  2-12
التكنولوجيات في تحقيق أهداف التنمية 

 المستدامة

شعبة التكنولوجيا 
 من أجل التنمية

الميزانية 
المترتبات المالية /العادية

 على الميزانية البرنامجية
       



E/ESCWA/2015/EC.2/4(Part I) 

 
-49 -

 

 باألهداف واتسامه ووثاقة صلتهبرنامج عمل اإلسكوا  تماسكالتأكد من : الهدف العام
 2030والغايات المحددة في خطة التنمية المستدامة لعام 

 التمويلمصدر  المكتب/الشعبة 

2
0
1

5
 2

0
1

6
 2

0
1

7
 2

0
1

8
 2

0
1

9
 2

0
2

0
 

حلقة دراسية إقليمية حول تنمية  2-13
الموارد المحلية من أجل التنمية في 

 العربية دولال

شعبة التنمية 
والتكامل 
 االقتصادي

الميزانية 
المترتبات المالية /العادية

 على الميزانية البرنامجية
       

فريق خبراء حول التقدم اجتماع  2-14
العربية في تنفيذ  دولالذي حققته ال

 خطة عمل أديس أبابا
 يحّدد الحقاً 

الميزانية 
المترتبات /العادية

المالية على الميزانية 
 البرنامجية

       

دراسات قطاعية حول تنفيذ خطة  2-15
 عمل أديس أبابا

          

  نقل التكنولوجيا وتكييفها
في اإلنتاج لتحقيق االستدامة 
 دولواالستهالك في ال

دراسات حالة حول : العربية
 النفايات والمياه والطاقة

شعبة سياسات 
التنمية 
شعبة /المستدامة

التكنولوجيا من 
 أجل التنمية

الميزانية 
المترتبات /العادية

المالية على الميزانية 
 البرنامجية

       

  دراسة ومشاورات إقليمية
حول تحقيق االتساق بين 

الخطط الوطنية للمياه والطاقة 
والغذاء والبيئة مع خطة 
 2030التنمية المستدامة لعام 

شعبة سياسات 
التنمية 
 /المستدامة
شعبة 

التكنولوجيا من 
 أجل التنمية

الميزانية 
المترتبات /العادية

المالية على الميزانية 
 البرنامجية

       

  دراسة عن تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت 

واالقتصاد الرقمي، والعلم 
  والتكنولوجيا واالبتكار

شعبة 
التكنولوجيا من 
 أجل التنمية

الميزانية 
المترتبات /العادية

المالية على الميزانية 
 البرنامجية

       

  دراسة حول أثر التدفقات
المالية الخارجة غير 

المشروعة على االقتصادات 
 العربية

شعبة التنمية 
والتكامل 
 االقتصادي

الميزانية 
المترتبات /العادية

المالية على الميزانية 
 البرنامجية

       

  دراسة حول التحويالت
 والتنمية في فلسطين

شعبة التنمية 
والتكامل 
 االقتصادي

الميزانية 
المترتبات /العادية

المالية على الميزانية 
 البرنامجية

       

 تقديم المشورة إلى المنطقة من خالل تقديم خدمات بناء القدرات والمشورة الفنية على المستويات اإلقليمية : 3الناتج 
 ودون اإلقليمية والوطنية

البرنامج اإلقليمي لبناء القدرات  3-1
 :2030على تنفيذ خطة عام 

        

مدخل إلى عمليات : لمحة عامة •
 تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

تنسيق وحدة 
 5131 خطة عام

 وتنفيذها

البرنامج العادي للتعاون 
موارد من خارج /الفني

 الميزانية
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المساواة بين الجنسين وأهداف  •
خطة عام /التنمية المستدامة

2030 

مركز المرأة في 
 االسكوا

البرنامج العادي للتعاون 
موارد من خارج /الفني

 الميزانية
      

االقتصاد الكلي من سياسات  •
 أجل التنمية الشاملة

شعبة التنمية 
والتكامل 
 االقتصادي

البرنامج العادي للتعاون 
موارد من خارج /الفني

 الميزانية
 

      

 قياس الفقر وعدم المساواة •
شعبة التنمية 
والتكامل 
 االقتصادي

البرنامج العادي للتعاون 
 الفني

      

تكييف البيانات وجمعها  •
 وتحليلها

شعبة التنمية 
 المستدامة

       حساب التنمية

 نقل التكنولوجيا •
شعبة 

التكنولوجيا من 
 أجل التنمية

       

التوعية بأهمية عالقة الترابط  5-3
بين عمليات المتابعة واالستعراض 
على المستويات الوطنية واإلقليمية 

 والعالمية

وحدة تنسيق 
 5131خطة عام 

 وتنفيذها

العادي للتعاون البرنامج 
موارد من خارج /الفني

 الميزانية
      

 2030تكييف أهداف خطة عام  3-3

 وتنفيذها ورصدها واإلبالغ عنها
        

 عبجميع الشُ  التقييمات الوطنية •
البرنامج العادي للتعاون 

 حساب التنمية/الفني
      

تكييف الغايات والمؤشرات  •
 وجمع البيانات

 شعبة التنمية
 المستدامة

       حساب التنمية

الدمج في خطط التنمية  •
 الوطنية

 عبجميع الشُ 
البرنامج العادي للتعاون 

موارد من خارج /الفني
 الميزانية

      

األعضاء في  دولدعم ال •
القطاعات /المجاالت

 المواضيعية
 عبجميع الشُ 

البرنامج العادي للتعاون 
 الفني

      

لعمليات الرصد تقديم الدعم  •
 والتبليغ الوطنية

وحدة تنسيق 
 5131خطة عام 

 وتنفيذها

البرنامج العادي للتعاون 
موارد من خارج /الفني

 الميزانية
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 مرفق

 
 مشروع االقتراح

 
 : 2030االستجابة إلى خطة التنمية المستدامة لعام 
 الهيكلية اإلدارية الداخلية لإلسكوا

 
 ةـمقدم

 
مع أهداف التنمية المستدامة، وعلى تنفيذ  2016-2017عب اإلسكوا على مواءمة برنامج عملها لفترة السنتين تعمل شُ  

مراحل  فياألعضاء  دولوعلى ضوء الواليات الجديدة  والحاجة إلى إسناد الدعم الفوري لل.  عدد من األنشطة في هذا اإلطار
 2030تعراضها، قررت اإلسكوا عدم االلتزام في استراتيجيتها لتنفيذ خطة عام اعتماد األهداف وتكييفها وتنفيذها ومتابعتها واس

 .  لما لها من أهمية في تكملة العمل المقرر وإنجاح االستراتيجية ،المعتاد، وإضافة عدد من األنشطة المحددة العملبسيناريو 
 
على النحو المبين في  ،داف التنمية المستدامةأه/2030وفي ما يلي مشروع الهيكلية اإلدارية الداخلية لتنفيذ خطة عام  

 .2030استراتيجية اإلسكوا لعام 
 
 بشكل يضمن التنسيق واالتساق في االستجابة  مصّممةوتنفيذها،  2030إنشاء وحدة لتنسيق خطة عام  واقُترح 

 .  إلى الخطة
 

 وتنفيذها 2030وحدة تنسيق خطة عام 

لمحة عامة عن األدوار 
 والمسؤوليات 

اإلشراف  ،واألنشطة المرتبطة بها 2030تنسيق ومتابعة وتنفيذ استراتيجية اإلسكوا لعام 
اجتماعاً وإعداد أكثر  18على األنشطة المدرجة في مشروع خطة العمل التي تشمل تنظيم 

 تقريراً في فترة سنتين 20من 

 وموظف من فئة الخدمات العامة( 3-ف 2و 4-ف 1)ثالثة موظفين من الفئة الفنية  الموظفون الالزمون 

 الهيئة اإلدارية :الهيئة المشرفة. األمينة التنفيذية: المشرف التسلسل اإلداري

 فريق عمل يؤدي دور الهيئة االستشارية  الجهات المعنية األخرى

 خطة  تنفيذ فريق فني متعدد التخصصات يشكل أعضاؤه نقاط اتصال دائمة في إطار
عبهم، ويمكن االستعانة بهم بشكل فردي أو ضمن فرق على مستوى شُ  2030عام 
 تنفيذ مهام محددة/لقيادة

  ُستعان بهم في مهام التعاون التقني مساعدون في األبحاث باعتبارهم خبراء داخليين ي
 وبناء القدرات

 الهيئة اإلدارية على العمل،خيار مركزي ناجع يسهل إشراف األمينة التنفيذية و  الفوائد 
 تنسيق بين مختلف االختصاصات وعمليات ال

 زيادة المساءلة عن التنفيذ 

 مزيد من الوضوح في األدوار التمثيلية والعملية ال 

  ُعب في فريق العملتمثيل متوازن لجميع الش 

توزيع وظائف متوفرة عاد ال يمكن إنشاء وحدة جديدة ما لم تنشأ وظائف جديدة أو يُ   التحديات
 ضمن المنظمة

  فريق العمل بمهام معينة تحتاج إلى الكثير من الوقت وتكون على قد يكلَّف أعضاء
 عبة التي ينتمون إليهاحساب عملهم في الشُ 
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