


التنسيق
قاليم، مؤسسياً، إقليمياً، ما بين األ

 ً ودوليا

ةلجنة اإلسكوا التوجيهي•
لية فريق العمل التابع آل•

التنسيق اإلقليمية
 إدارة/ اللجان اإلقليمية •

الشــؤون االقتصــادية 
المنتدى / واالجتماعية 

وىالسياسي رفيع المست

الدعم اإلقليمي
اضللتنفيذ والمتابعة واالستعر

المنتديات اإلقليمية•
األدوات واإلصدارات•
إشراك أصحاب المصلحة•
إدارة / اللجان اإلقليمية •

الشــؤون االقتصــادية 
المنتدى / واالجتماعية 

وىالسياسي رفيع المست

الدعم الوطني
اضللتنفيذ والمتابعة واالستعر

بناء القدرات ودعم•
الدول

 مواءمةدعم عملية •
السياسيات

 عملية أوجه بعض دعم•
الطوعي االستعراض



المدني المجتمع منظمات المجتمع المدني من جهود في متابعة شبكات واستعراض ما تبذله  :الهدف
دعم ، والتعاون وتبادل الخبراتفي المنطقة العربية، وتعزيز  2030تنفيذ خطة عام 

التنمية المستدامةحول منظمات المجتمع المدني جهود إنشاء منصة إقليمية ل

ة بمبادرة من شبكة المنظمات العربي
 غير الحكومية للتنمية ومجموعة من
منظمات المجتمع المدني اإلقليمية 

وبدعم من اإلسكوا

بيروت

2018أبريل /نيسان 23–22

خرج االجتماع 
بتوصيات 

 مشتركة رفعت
إلى المنتدى 
ية العربي للتنم

المستدامة لعام 
2018



المدني المجتمع التنمية حول منظمات المجتمع المدني ترسيخ منتدى المنصة اإلقليمية ل :الهدف
فيذ تن كملتقى سنوي الستكمال المساعي والجهود التي تبذلها المنظمات في المستدامة
2030خطة عام ومتابعة 

مات منظالمنصة اإلقليمية لبمبادرة من 
  دامةالتنمية المستحول المجتمع المدني 

وبدعم من اإلسكوا

بيروت

2019أبريل /نيسان 8

ى تم التركيز عل
 موضوع المنتدى
العربي لعام 

 خلص، و2019
إلى  المنتدى

مجموعة من 
تم التوصيات 

دى رفعها إلى المنت
لم العربي وأخذ الع
 بها في تقريره

النهائي



البرلمانات االستمرار في الجهود الرامية إلى رفع وعي البرلمانيين حول دورهم في : الهدف
، ومتابعتها واستعراضها على الصعيدين 2030تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 

الوطني واإلقليمي

وليبالتعاون مع االتحاد البرلماني الد

بيروت

2019يناير /كانون الثاني 25–24

خلص المنتدى 
إلى مجموعة من 

سية الرسائل الرئي
الخطوات و

ل العملية لتفعي
ي دور البرلمان ف

تحقيق أهداف 
دامة التنمية المست

في المنطقة 
العربية



فريق العمل في األردن حقوق الوطني المعني بالحريات ورفع الوعي بأهمية توظيف مهام الفريق : الهدف
وضمان االتساق مع فرق العمل  2030ونطاق عمله في تنفيذ خطة عام اإلنسان 

األخرى ومختلف الجهات المعنية

عّمان

2018مارس /آذار 13-15

رفع الوعي 
بأهداف التنمية 
المستدامة ومدى 

تواؤمها مع الخطة 
دن التنفيذية لألر

وتحديد نقاط 
 التشابك ما بين
فرق العمل 
وغيرها من 

أصحاب المصلحة



ةمعاهد التدريب الحكومي

وأهداف التنمية المستدامة، والدور  2030تعزيز المعرفة حول أجندة : الهدف
ديات المحوري للمعاهد والمراكز التدريبية الحكومية في تنفيذها في ظّل التح

المؤسسّية في المنطقة

بيروت

2018نوفمبر /تشرين الثاني 26-27

رفع الوعي 
 بأهداف التنمية

د رصالمستدامة و
الحاجات 

هذا  فيالتدريبية 
المجال تمهيداً 
لتطوير برامج 
مخّصصة لهذه 

المعاهد



، برئاسة الجمهورية اللبنانية وتحت 2018أبريل /نيسان 26إلى  24 من بيروتمقر اإلسكوا في ُعقد في •

الموارد الطبيعية واألجيال المقبلة والصالح العام عنوان

ربيةتنظيم اإلسكوا بالشراكة مع جامعة الدول العربية ومنظمات األمم المتحدة العاملة في المنطقة العب•

عالمية وتم رفعها َخلص إلى عدد من الرسائل الرئيسية التي تعتبر المساهمة اإلقليمية في صياغة المسارات ال•

.2018إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 

+300 
مشارك

70+
مندوب      

حكومي

7

جلسات
عامة

9

جلسات
متخصصة

37%63%



 ، برئاسة جمهورية العراق وتحت عنوان2019أبريل /نيسان 11إلى  9من  بيروت مقر اإلسكوا في ُعقد في•

تمكين الناس وضمان الشمول والمساواة في المنطقة العربية

ربيةتنظيم اإلسكوا بالشراكة مع جامعة الدول العربية ومنظمات األمم المتحدة العاملة في المنطقة العب•

تم سيعالمية وَخلص إلى عدد من الرسائل الرئيسية التي تعتبر المساهمة اإلقليمية في صياغة المسارات ال•

.2019رفعها إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 

380+
مشارك

70+
مندوب    

حكومي

7

جلسات
عامة

9

جلسات
متخصصة

45%55% 1

طاولة
حوار



البوابة العربية ألهداف التنمية المستدامة

.منصة إلكترونية تهدف إلى نشر المعرفة وتشجيع التعلم وتوفير التدريب والتوعية



دليل إعداد االستعراضات الوطنية الطوعية

 في إطار دعم جهود الدول العربية في عملية االستعراض الوطني الطوعي،

" دليل إعداد االستعراضات الوطنية الطوعية"عملت اإلسكوا على مراجعة 

وترجمته إلى اللغة العربية، وهو من إعداد إدارة 2019و 2018بنسختيه عام 

.الشؤون االقتصادية واالجتماعية لألمم المتحدة



:التقرير العربي للتنمية المستدامة

.هدافكل هدف من األ �تقرير حول وضع أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية •

.المنظور التحليلي إقليمي ودون اإلقليمي•

.تقييم نوعي لكل هدف+ تقييم إحصائي على مستوى المؤشرات •

.إدراج بعد النوع االجتماعي ضمن التحاليل ومبدأ عدم إهمال أحد•

.اغةاألنشطة البحثية واإلحصائية والتحليلية والصي: التقرير قيد التحضير

نة التنفيذية من المخطط أن يتم تقديم عرض مفصل حول النتائج في االجتماع المقبل للج

.2019ديسمبر /في كانون األول



شـكراً 


