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لألممإنمائيةمنظومةهوالمشتركهدفنا"

،والعشرينالحاديالقرنتناسبالمتحدة

زتركالتنفيذ؛عملياتالاإلنسانمحورها

علىالوالمهمشينالفقراءمساعدةعلى

عامطةلخمتكامل  دعما  تتيحالبيروقراطية؛

األعمالسيرواقععنبعيدا  2030

"كالمعتاد

غوتيرسأنطونيو 
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مساراتةثلث: إصلح األمم المتحدة

اإلصلح اإلداري
تبسيط اإلجراءات اإلدارية

تعزيز الشفافية والمساءلة

منظومة السلم واألمن
تعزيز السلم على أسس مستدامة

امتعزيز اإلجراءات الوقائية لترسيخ سلم مستد

الجهاز اإلنمائي
2030دعم خطة التنمية 

نهج إقليمي متناسق 

تعزيز التنسيق والقيادة

؛



Page 4

الميزانيةمنالعملبرنامجإلىتتطرقE/ESCWA/EC.5/2018/12الوثيقة•

قطفواحدةسنةأساسعلىاألممية؛اإلصالحاتمعتتماشىجديدةبصيغةالعادية،

المتوسطالمدىعلىاإلسكواضعهاتاستراتيجيةمعوثيقبشكلوترتبط،(2020)

؛2030المستدامةالتنميةأهدافتحقيقفياألعضاءالدوللمساعدة(سنوات5)

المستوىعلىالمتحدةاألممطّورتهاالتيالعملخطةلعرضالجديدةالصيغة•

واحدة؛"أساسيةنتيجة"علىترّكزالمركزي

عنعوًضا،كاماًل اإلسكواعملبرنامجتقدمأنهافيعليكمالمعروضةالوثيقةتختلف•

وأبعادهموليتهبشالبرنامجفيللنظرالفرصةإلتاحةفقط،واحدةنتيجةعلىالتركيز

.ومناقشتهالمتشعبة

2020إعداد برنامج العمل 
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التوجه العام للبرنامج



1البرنامج الفرعي 

اإلدارة المتكاملة للموارد الطبيعية

2020المقترحة لعام البرنامجيةالخطة 
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:1البرنامج الفرعي 

اإلدارة المتكاملة للموارد الطبيعية

دعم الدول األعضاء في تحقيق أمن المياه والطاقة والغذاء، واتخاذ : الهدف

إجراءات رشيدة للتصّدي لتغيّر المناخ 

(7الهدف )تحقيق كفاءة الطاقة في المباني 1.التركيزمجاالت 

(7الهدف )برامج التحّول إلى نُظم الطاقة المستدامة 2.

(6الهدف )اعتماد سياسات متكاملة من أجل األمن المائي 3.

الهدف )الزراعة المستدامة من أجل تعزيز األمن الغذائي 4.

2)

ر إجراءات رشيدة تتخذها الدول األعضاء للتصدي لتغي5.

(13الهدف )المناخ 

يئة التنسيق اإلقليمي من أجل تحقيق إدارة مستدامة للب6.

(17الهدف )وللموارد الطبيعية 



2البرنامج الفرعي 

التنمية االجتماعية

2020المقترحة لعام البرنامجيةالخطة 
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: 2البرنامج الفرعي 
التنمية االجتماعية

دعم الدول األعضاء في تحقيق تنمية اجتماعية شاملة للجميع ومنصفة: الهدف

وتشاركية في المنطقة العربية

مجاالت التركيز
واة خارطة طرق إقليمية لسياسات عامة قائمة على الحقوق والمسا1.

(17و16و10األهداف )لتحقيق العدالة االجتماعية 

ان الهدف)سياسات وبرامج اجتماعية قائمة على اإلدماج االجتماعي 2.

(11و10

نظم حماية اجتماعية لرفع مستويات المعيشة وإدارة المخاطر 3.

(10الهدف )االجتماعية واالقتصادية 

مواءمة السياسات الوطنية مع أهداف االتفاق العالمي من أجل 4.

(10الهدف )الهجرة اآلمنة والمنظّمة والنظامية 

(جميع األهداف)2030دعم تنفيذ ومتابعة واستعراض خطة عام 1.

2030وحدة اإلسكوا المعنية بأجندة 
2030دعم الدول األعضاء في تنفيذ ومتابعة واستعراض خطة التنمية المستدامة لعام : الهدف

مجاالت التركيز



 3البرنامج الفرعي

التنمية والتكامل االقتصادي

2020المقترحة لعام البرنامجيةالخطة 
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:3البرنامج الفرعي 

التنمية والتكامل االقتصادي

ميع دعم الدول األعضاء في تحقيق حد أدنى من المستوى المعيشي اللئق لج: الهدف

شعوب المنطقة من خلل تنمية اقتصادية مطردة ومتكاملة

صاد االنعكاسات االجتماعية واآلثار على االقت: سياسات اإلصالح المالي1.مجاالت التركيز

(17و8الهدفان )الكلي 

مة اإلنفاق االجتماعي واألهداف الماليّة الكلية وأهداف التنمية المستدا2.

(8و1الهدفان )

(جميع األهداف)تمويل التنمية 3.

لسياسة تحليالت وأدوات على مستوى ا: القضاء على الفقر المتعدد األبعاد4.

(1الهدف )العامة 

(8الهدف )االقتصادية والمنافسة الحوكمة5.

(8الهدف )تنمية القطاع الخاص واستحداث فرص العمل 6.

ستدامة التجارة بوصفها محّرًكا لخلق فرص العمل وتحقيق التنمية الم7.

(17الهدف )



4البرنامج الفرعي 
التكنولوجيا من أجل التنمية والتكامل اإلقليمي

2020المقترحة لعام البرنامجيةالخطة 
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:4البرنامج الفرعي 

التكنولوجيا من أجل التنمية والتكامل اإلقليمي

دعم الدول األعضاء في النهوض بالتكنولوجيا واالبتكار باعتبارهما : الهدف

محركين ضروريين لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية

(9الهدف )التكنولوجيات الرقمية من أجل التنمية المستدامة 1.مجاالت التركيز

(17الهدف )ة للتنمية التكنولوجيتمكينيةسياسات االبتكار وبيئة 2.

(9الهدف )لتطوير التكنولوجيا ونقلها مؤاتيةبيئة 3.



5البرنامج الفرعي 

اإلحصاءات لوضع سياسات مرتكزة على األدلة

2020المقترحة لعام البرنامجيةالخطة 
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:5البرنامج الفرعي 

اإلحصاءات لوضع سياسات مرتكزة على األدلة

علىمرتكزةسياساتوضعأجلمنقدراتهاتطويرفياألعضاءالدولدعم:الهدف

نةوحسوموثوقةوافيةوإقليميةوطنيةوإحصاءاتبياناتإلىاستناد ااألدلة،

اللمقارنة،وقابلةالتوقيت ا2030لعامالمستدامةالتنميةخطةلتنفيذدعم  وحرص 

الدوليةاإلحصائيةوالمفاهيمواألساليبالمعاييرمعاالتساقتحقيقعلى

(17الهدف )اإلطار المؤسسي لإلحصاءات الرسمية 1.مجاالت التركيز

(17الهدف )بناء القدرات في مجال اإلحصاءات الرسمية 2.

(17الهدف )إنتاج البيانات الوطنية ونشرها واإلبالغ بها 3.

(17الهدف )تكنولوجيا ومصادر بيانات جديدة في اإلحصاءات الرسمية 4.

(17لهدف ا)إعادة تفعيل العمليات اإلحصائية في البلدان المتأثرة بالنزاعات 5.



6البرنامج الفرعي 

النهوض بالمرأة

2020المقترحة لعام البرنامجيةالخطة 
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:6البرنامج الفرعي 

نهوض بالمرأةال

تيات في دعم الدول األعضاء في تحقيق العدالة بين الجنسين لجميع النساء والف: الهدف

المنطقة العربية

(16و5الهدفان )فعالية المشاركة الوطنية في برنامج المرأة واألمن والسالم 1.مجاالت التركيز

(5الهدف )نهج شامل تعتمده الدول في التصدي للعنف ضد المرأة 2.

(10و5الهدفان)المشاركة االقتصادية للمرأة على مسار العدالة بين الجنسين 3.

لدول تعميم مراعاة قضايا المساواة بين الجنسين لتحسين الدعم المقّدم ل4.

(جميع األهداف)األعضاء 



7البرنامج الفرعي 

التنمية وتخفيف آثار النزاعات

2020المقترحة لعام البرنامجيةالخطة 
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:7البرنامج الفرعي 

تنمية وتخفيف آثار النزاعاتال

دعم الدول األعضاء في حاالت النزاع وما بعد النزاع للنهوض بالقدرات المؤسسية من أجل: الهدف

لى تخفيف آثار النزاعات ومنعها، وتشجيع إقامة مؤسسات خاضعة للمساءلة وشاملة للجميع، ع

مسار التنمية المستدامة

ل اإلسرائيلي االستراتيجيات والسياسات اإلنمائية الالزمة لتخفيف آثار االحتال1.مجاالت التركيز

(16و8الهدفان )

(16و10و2األهداف )تعزيز الوقاية من النزاعات وتحقيق السالم المستدام 2.

ن المؤسسات العامة قادرة على تقديم خدمات عامة شاملة للجميع في إطار م3.

(16و10و8األهداف )المساءلة 



ا إلصغائكم !شكر 


