




األهداف الرئيسيةمجاالت التركيز

تركيز الجهود على نهج متعدد األبعاد •
من النزاعات للوقاية

 تحقيق المساواة بين الجنسين في•
األمانة العامة وعبر المنظومة

األمم المتحدة

ء تكثيف عمل األمم المتحدة بشأن االعتدا•
فاتالجنسي والمضايقات واإلبالغ عن المخال

األمم  تعزيز القيادة االستراتيجية في جهود•
المتحدة لمكافحة اإلرهاب

محطات هامة

)prevention platform(تصميم منصة الوقاية •
-high(إنشاء مجلس للوساطة رفيع المستوى •

level mediation board(

 )SMG(تحقيق التكافؤ في فريق اإلدارة العليا •
واللجان اإلقليمية

2028في األمم المتحدة بحلول عام المساواة•

محامون لضحايا االستغالل الجنسي، •
ين سياسات جديدة حول المضايقات والمبلغ

عن المخالفات

 أنشئ مكتب األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب•
2017في عام 

الوقاية من النزاعات

المساواة بين
الجنسين

حكم رشيد على
مستوى المنظومة

مكافحة اإلرهاب



األهداف الرئيسيةمجاالت التركيز

ر تعزيز تدخالت األمم المتحدة لتجنب أخط•
االنتهاكات

اسطنبول   تنفيذ نتائج القمة اإلنسانية العالمية•
2016

تحدة تعزيز األبعاد الرئيسية لعمل األمم الم•
لحفظ السالم

لى تشجيع االبتكار لمساعدة األمم المتحدة ع•
التكيف والتطور واالزدهار

محطات هامة

2017 تم االنتهاء من االستعراضات الشهرية اإلقليمية في•
لتنفيذي في المكتب ا" حقوق اإلنسان أوالً "تم تعميم مبادرة •

EOSGلألمين العام 

سانية تعزيز الشراكة بين الجهات الفاعلة اإلن•
 joint -لجنة توجيهية مشتركة(واإلنمائية 

steering committee(

"  العمل من أجل السالم"إطالق مبادرة •
)Action for Peacekeeping(

االستعراضات المستقلة جارية•

االنتهاء من دراسة قدرات االبتكار•
حديثةتصميم استراتيجية حول التقنيات ال•

حقوق اإلنسان

 تجديد في قطاع
العمل اإلنساني

عمليات حفظ 
السالم

االبتكار



رار تعزيز الالمركزية لجعل عملية صنع الق
أقرب إلى المستفيد

الثقة وتمكين المدراء

ضمان قدر أكبر من المساءلة والشفافية

تقليل التكرار والهياكل المتداخلة

زيادة الدعم للعمل الميداني

إصالح عمليات التخطيط والميزانية

ميزانيات وخطط أفضل
يزانية بما تبسيط وتحسين عمليات التخطيط والم

يدعم أولويات الدول األعضاء

مزيد من المساءلة والسلطة
لمطالبة تفويض السلطة اإلدارية لمديري البرامج وا

بمزيد من المساءلة نيابة عن المستفيدين

قسمان جديدان
دمات في تغيير الهياكل التنظيمية لتحسين الخ

خدمة الدول األعضاء

مجاالت ذات أولوية 6مقترحات لتمكين ودعم العمل 3



أربعة أهداف شاملةخمسة عناصر رئيسية لإلصالح

:  إدارتان جديدتان
إدارة لعمليات السالم) 2(وإدارة للشؤون السياسية وبناء السالم ) 1(

نهج إقليمي واحد
قليميةإنشاء هيكل سياسي تنفيذي واحد مشترك مع مسؤوليات إ

القيادة المشتركة
ين العامإنشاء فريق من المديرين الدائمين يكون مسؤوالً أمام األم

تعزيز قدرة بناء السالم
تعزيز مناطق مكتب دعم بناء السالم

تغييرات غير هيكلية
وأمن إدخال تحسينات على العمليات اليومية في ركيزة السالم

الحفاظ على السالماألولوية للوقاية والمساعدة في

تعزيز فعالية وتماسك عمليات السالم

جعل ركيزة السالم واألمن أكثر تماسًكا وفعالية

مواءمة دعامة السالم واألمن مع الركائز األخرى لعمل األمم 
المتحدة



. أجرأ إطـار وضعناه للنهوض برفاه البشـريـة 2030تعـد خطـة عـام "
وطموح هـذه الخطة المتصاعد، لضمان السالم واالزدهار للناس جميعاً 

لجرأة على كوكب ينعم بالصحة، يقتضي إدخال تغييرات مساوية له في ا
."في شتى عناصر األمم المتحدة

ل تقرير األمين العام حول إعادة تنظيم منظومة األمم المتحدة اإلنمائية من أج --
72/684A/–E/2018/7تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام، 



اتفاق التمويل 
منظومة  التزامات متبادلة لتعزيز االستثمار في

2030األمم المتحدة وآليات تمويل أقوى لخطة 

2030شراكة بشأن خطة 
ين لتعزيز شراكات األمم المتحدة والتعاون ب

الجنوب والجنوب

من أفرقة األمم المتحدة القطرية جيل جديد
يات مدفوعة حسب الطلب ومصممة لتلبية األولو
واالحتياجات اإلنمائية المحددة للبلدان

دور نظام المنسقين المقيمين  تنشيط
يادة التركيز على التنمية، مع تعزيز القدرات والق

والمساءلة والنزاهة

النهج اإلقليمي تجديد
 مزيد من التماسك والتنسيق على المستوى

اإلقليمي

ةالتوجيه االستراتيجي والرقابة والمساءل
مةالوثيقة االستراتيجية على نطاق المنظو

الجهود المبذولة  متابعة
على الصعد العالمي واإلقليمي والقطري



لدعما على كبيرا اعتمادا القطرية المتحدة األمم أفرقة من جديد جيل يد على معززة نتائج تحقيق يعتمد
كبيرة وخبرات قدرات تتوافر حيث ،اإلقليمي المستوى على النظام يتلقاه الذي

 بحيث قطري،ال المستوى على وكفاءة بفعالية المتحدة لألمم اإلقليمية األصول من االستفادة يتعين"
 دودالح عبر الصلة ذات األبعاد ومراعاة اإلقليمية، السياقات في القطرية البرامج ترسيخ يتم

".اإلقليمية المراكز في الموجودة الكبيرة الخبرات من واالستفادة

 سنوات أربع كل يجرى الذي الشامل االستعراض بشأن 71/243 العامة الجمعية قرار تنفيذ حول العام األمين تقرير --
2019 التنمية، أجل من المتحدة األمم منظومة بها تضطلع التي التنفيذية األنشطة لسياسة



المرحلة األولى
تحسين الهياكل 

القائمة

المرحلة الثانية
على  إجراء استعراض لتوفير خيارات، على أساس كل منطقة

.حدة، إلعادة التشكيل وإعادة الهيكلة على المدى الطويل



لغ ميزانية إجمالية تب
ماليين دوالر  308

سنويا

موظفا دائما  2278
 1000وأكثر من 

متعاقد



األهداف الرئيسيةمجاالت التركيز

 طرق لضمان إجراء تحليل أكثر شموالوضع •
ز من خالل تعزي وتكامال للقضايا اإلقليمية

التعاون مع اللجان اإلقليمية

رف على تنظيم زيارات للمنسقين المقيمين للتع•
يسيةاللجان اإلقليمية والمكاتب اإلقليمية الرئ

دعوة اللجان اإلقليمية لالنضمام إلى آليات •
عة استعراض األقران اإلقليمية التابعة لمجمو

األمم المتحدة للتنمية المستدامة 

ضطالع يُدعى المنسقون المقيمون اآلن بانتظام إلى اال•
اإلقليمية  بدور نشط في المؤتمرات والمنابر

محطات هامة

ن العمل جاٍر على إضمام اللجان اإلقليمية، ضم•
م غيرها، إلى عمليات تخطيط وتنفيذ أطر األم
قطري المتحدة للمساعدة اإلنمائية على المستوى ال

العمل جاٍر على تنظيم الزيارات•

تم إرسال الدعوات من قبل رؤساء مجموعات •
ى األمم المتحدة للتنمية المستدامة اإلقليمية إل

اللجان اإلقليمية

ين يتم إرسال الدعوات من قبل األمناء التنفيذي•
للجان اإلقليمية إلى المنسقين المقيمين

التعاون

زيارات

)اللجان(المشاركة 

النشاط 



األهداف الرئيسيةمجاالت التركيز
، وضع، باالشتراك مع مكتب التنسيق اإلنمائي•

قليميةبروتوكول للمشاركة القطرية من جانب اللجان اإل

قليمية عقد اجتماعات مشتركة آلليات التنسيق اإل•
امةالمستد والفرق اإلقليمية لمجموعة التنمية

زيادة مشاركة إدارة الشؤون االقتصادية •
ةواالجتماعية في آليات التنسيق اإلقليمي

المناطق  مسح للمنشورات والمنتجات المعرفية في جميع•
يةوتعزيز التعاون بشأن منتجات المعرفة اإلقليم

محطات هامة
 تم وضع مسودة البروتوكول من قبل مكتب اللجان•

فرق اإلقليمية في نيو يورك بهدف مراجعته من قبل ال
مستدامةاإلقليمية التابعة مجموعة األمم المتحدة للتنمية ال

 يتم اآلن عقد هذه االجتماعات بشكل مشترك أو•
تباعاً مع جداول عمل متداخلة ومتممة لبعضها

دارة تم إرسال الدعوات من قبل اللجان اإلقليمية لإل•
المذكورة

يتم إجراء المسح وتحديد منتجات معرفية •
ومنشورات مشتركة بين الهيئات المختلفة

بروتوكول

اجتماعات

)DESA( المشاركة

مسح

المنتديات
زيادة مشاركة أعضاء األمم المتحدة في •

حت ت )لتنمية المستدامةا(المنتديات اإلقليمية 
رعاية اللجان اإلقليمية

تم إرسال الدعوات من قبل اللجان اإلقليمية •
لإلدارات المعنية



:  مكاتب دعم إداري مشتركة -4
ل وأماكن عم مثل الموارد البشرية والمشتريات•

مشتركة
ي نقل أي وفورات ناشئة عن مكاتب الدعم اإلدار•

المشتركة إلى مجاالت تنموية

:مراكز قوية إلدارة المعرفة في كل منطقة -2
تجميع الخبرات المتاحة في مجال السياسات•
  نمائيتولي اللجان اإلقليمية ومكتب التنسيق اإل•

قيادة هذا المجال
يةقوائم خبرات لنشر القدرات االحتياطانشاء •

:  منبر تعاون إقليمي لألمم المتحدة -1
إنشاء آلية موحدة للتنسيق •
مختلف آليات التنسيق لدى األمم المتحدةضم •

:ئج تعزيز الشفافية واإلدارة القائمة على النتا -3
مية ودون تعزيز المنتديات الحكومية الدولية اإلقلي•

اإلقليمية
مم تقرير سنوي عن النتائج التي حققتها األ•

المتحدة
 توضيح بيان القيمة المقدمة من منظومة األمم•

المتحدة في كل منطقة

انات توطيد القدرات القائمة فيما يتعلق بالبي -5
:واإلحصاءات

ل مع وضع تفاصيلها وبلورتها بالتشاور الكام•
ني اللجان اإلقليمية ومع الفريق اإلقليمي المع
تدامةالتابع لمجموعة األمم المتحدة للتنمية المس

عية التابعة ستقدَّم أي تغييرات إلى اللجان التشري•
نفيذلألمم المتحدة لتقرها الدول األعضاء قبل الت



نطقةصالحات على مستوى المنظمة، وما تحتاجه الماإلبلورة رؤية تتفق مع •
أربعة محاور رئيسية•

الخطوات

الموجبات
عملية إصالح األمم المتحدة•
منطقتنا، بما تشهده من تحوالت•



Motto
Shared prosperity, dignified 
life

Vision
ESCWA – an innovative 
catalyst for a stable, just and 
flourishing Arab region

Mission
Committed to the goals of the 
2030 Agenda, ESCWA’s 
passionate team produces 
innovative knowledge, fosters 
regional consensus and delivers 
transformational policy advice.

Together, we work for a 
sustainable future for all.



تطوير الهيكل الداخلي لألمانة التنفيذية 

العمل تذليل العقبات اإلدارية وتبسيط إجراءات•
التكنولوجيات الجديدة واألتمتة•
تطوير ثقافة المنظمة•
افة اإلسكوا مركز إقليمي للخدمات اإلدارية لك•

منظمات األمم المتحدة اإلقليمية

منظمة عصريةً، ُمتجددةً، مرنة

ناِء ُمجتمعاِت الِريادةِ والَمْعرفةِ ب•
الرابعة  قلِب الثورةِ الصناعيةِ  لىااالنتقاِل •

مركز إقليمي إلدارة ونشر المعرفة التنموية

خبرات وميزة نسبية•
شركاء في منظومة األمم المتحدة ومع •

المنظمات اإلقليمية
تطوير قدراتنا اإلحصائية•
تطوير أدوات عملية•

تهاتحديث نظم التعيين ورفع المهارات وتنمي

ييناستخدام التكنولوجيات الجديدة في التع•
•Young ESCWA، " شباب وشابات

، مجموعة استشارية من موظفي "اإلسكوا
اإلسكوا

 موضوع الدورة الوزارية الحادية والثالثين•
لإلسكوا طاقات الشباب



شـكراً 


