


وضع إطار  ادس، معللجنة التنفيذية في اجتماعها الس تنفيذ توافق بيروتتقديم تقرير مرحلي عن التقدم المحرز في ) أ
المستوى الوطنيزمني لألنشطة المقترحة، وإعداد آلية متابعة لتنفيذ التوافق على 

االتصال إلى نقاط 2019 لمتابعة تنفيذ التوافق على المستوى الوطني ترشادىاس ناتم إرسال استبي



إمكانية إنشاء منتدى عربي بشأن السياسات الضريبية والمالية

يرعن حالة تمويل التنمية في المنطقة العربية رتقإصدار 

على هامش المنتدى العربي  إطالقه من بيروتو 2019 تحضير تقرير التمويل من أجل التنمية المستدامة لعاماإلسهام في 
.للتنمية المستدامة

تمويل التنميةالمتاحة في األمانة التنفيذية لموضوع  اإلمكانات البشريةتخصيص قدر أكبر من ) ب

بار في االعت وإحاطة الدول األعضاء بأهم التطورات في هذا المجال، أخذاً تمويل التنمية متابعة تطورات عملية ) ج
2019الفعاليات الدولية لعام 



لمنطقة العربيةبأهداف التنمية المستدامة في ا المتعلقة يةالبيئية واالقتصادو للمؤشرات االجتماعية بيانات وصفيةإعداد 

خدمات موحدة للبيانات عن البلدان العربية نقطةك بوابة البياناتق أطال

تنفيذ برنامج اإلحصاءات والبيانات مع تسعة كيانات أخرى تابعة لألمم المتحدةالعمل على 

العمل  طة، تنفيذ الخالتنمية المستدامةللدول األعضاء لرصد تنفيذ أهداف  بناء القدرات اإلحصائيةمتابعة جهود  )د
الحكومات  بين يقتعزيز التنسالقائمة و تعميق الشراكاتاإلقليمية العربية بشأن بيانات التنمية المستدامة، والعمل على 

.ووكاالت األمم المتحدة المتخصصة والمنظمات اإلقليمية

الرسمية،  اءاتحديثة، ودعم التحول في اإلحصاستراتيجيات إحصائية  تقديم الدعم الفني للدول األعضاء في تطوير) ـه(
تنمية المستدامةال ، حسبما تتطلب عملية القياس لتحقيق أهدافالبيانات الضخمةواعتماد مصادر وأنواع بيانات جديدة مثل 



سطيني في األرض اإلسرائيلي على األحوال المعيشية للشعب الفل مذكرة بشأن االنعكاسات االقتصادية واالجتماعية لالحتالل
وللسكان العرب في الجوالن السوري المحتل الفلسطينية المحتلة

األمد على األوضاع االقتصادية  أثر االحتالل الطويل: )2العدد (فلسطين تحت االحتالل "إعداد دراسة دورية بعنوان 
2018-2013 واالجتماعية لألسر الفلسطينية

لدورية بشأنها ا ورفع التقارير الممارسات والسياسات اإلسرائيلية وانتهاكات القانون الدوليصد وتحليل رمتابعة و) و(
طار في هذا اإل األجل لالحتالل اإلسرائيلي وإجراء دراسة شاملة األثر التراكمي والطويلللدول األعضاء، وتقييم 

.للممارسات والسياسات اإلسرائيلية على مدى العقود الماضية وترابطها وآليات تفاعلها

لالحتالل  يةلمواجهة االنعكاسات االجتماعية واالقتصادالمعتمدة من قبل الشعب الفلسطيني  اآلليات المبتكرةدعم ) ز(
اإلسرائيلي وممارساته



في مواجهة تحديات الضعف والهشاشة ودعم المؤسساتمنهجية اإلسكوا لتقييم القدرات المؤسسية 

اع المرأة الوطنية للنهوض بأوض أثر النزاع واالحتالل والتحول السياسي على اآلليات: المرأة والسالم واألمن"دراسة حول 
"في المنطقة العربية

  دمأثر النزاع وعاالستمرار في دعم الدول األعضاء الراغبة في ذلك في تطوير قدراتها المؤسسية للحد من  )ح(
وتحديد  تصياغة السياسا، وفي مجاالت إعادة اإلعماروتداعياتهما على التنمية، بما في ذلك من خالل برامج  االستقرار

2030م تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعاو القدرات البشرية والكفاءات الوظيفيةوتقييم  األولويات المؤسسية



2019يونيو /حزيران – 2016يوليو /تموز تقرير دوري بشأن الوضع االجتماعي واالقتصادي للنساء والفتيات الفلسطينيات

ممارستها  على اللاالحت أثروتبيان  الواقع االجتماعي واالقتصادي للمرأة الفلسطينيةمتابعة إعداد التقرير الدوري بشأن ) ط(
.يةالعملية التنمو من المشاركة في وتمكينهافي الخدمات األساسية والموارد االقتصادية والعدالة االجتماعية  لحقها



  وارد، على أن تكمل هذه المخاغير المنتات يلسياس لدعم أنشطة المركز العربيالموارد تكثيف جهود حشد ) ي(
  مركز،لعادي للتعاون الفني الذي يدعم عمل الامج  اخالل البرن خارج الميزانية ومن اإلضافية الموارد المتاحة من

لوصول ل ، وفي إعداد مقترحات مشروعاتقطاعي المياه والزراعةفي مجال التكيف خاصة في  الدعم الفنيوتعزيز 
المتاح التمويل الدوليإلى 

على الصعيد  ، دعماً لبناء التوافقات وتحديد األولوياتبشأن تغيُّر المناخاالستمرار في عقد مشاورات إقليمية ) ك(
واالسترشاد بنتائج هذه من أهداف التنمية المستدامة،  13اإلقليمي بشأن إجراءات التصدي لتغيُّر المناخ في إطار الهدف 

 2019عام في التحضيرات اإلقليمية للمنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة ل المشاورات
والمساهمات اإلقليمية فيه



تواصل مع شركاء التنمية والمانحين لتعبئة الموارد

ورقة عمل بشأن الحصول على التمويل لألنشطة المتعلقة بالمناخ

)البحر الميت، الكويت، بيروت، القاهرة، مسقط(دورات تدريبية لتعزيز المعرفة في مجاالت تغيُّر المناخ 

 RICCAR)تحت اطار( القاعدة اإلقليمية للمعرفةطالق إ

للتنمية المستدامة بيلعراللمنتدى  تحضيراً لبيئة والموارد الطبيعية وا ،حول تغير المناخ إقليميين ينتشاوري ينعقد اجتماع

ة خالل المنتدى العربي للتنمي" النهوض بالعمل المناخي في المنطقة العربية: 13 الهدف"جلسة متخصصة عن عقد 
2019المستدامة لعام 



إلعالن القاهرةعمل على المراجعة اإلقليمية ال

المتحدة  األمم بالشراكة مع جامعة الدول العربية وصندوق، 2013 لعام إلعالن القاهرةإجراء المراجعة اإلقليمية ) ل(
ً ، عللسكان  التخطيطفي  إعالن القاهرة في إدماج وتقديم الدعم والمساندة للدول األعضاء، 2022 أنها ستتم في عام لما

وفي استعراضاتها الوطنية اإلنمائي



ً قضايا الهجرة في التخطيط اإلنمائي دعم الدول األعضاء في دمج) م( ل الهجرة أج أهداف االتفاق العالمي من مع ، تماشيا
2030 اآلمنة والمنظمة والنظامية وخطة عام

اآلمنة  من االتفاق العالمي من أجل الهجرة 50ة بالفقر إجراء مراجعات إقليمية الستعراض التقدم المحرز عمالً ) ن(
، ومن ثم كل أربع سنوات2020 بعام والمنظمة والنظامية، بدءاً 

ية في بالهجرة الدول متابعة التنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة وجامعة الدول العربية من خالل مجموعة العمل المعنية) ع(
متحدة، والمنظمات المنظمات التابعة لألمم ال بما في ذلك مع بناء المعرفة والقدرات والشراكات والتعاون المنطقة العربية؛ وتعزيز

واللجوء حول الهجرةالتشاور العربية اإلقليمية  ، وعمليةحوار أبو ظبي اإلقليمية والعمليات االستشارية اإلقليمية مثل



)2019 النصف الثاني من عام(العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية  مؤتمر إقليمي حول االتفاقتنظيم 

ً  في التحضيرات والمفاوضات جارية لعقد منتدى دولي الستعراض التقدم المحرز 2020عام  هجرة فيلا قضايا

2019أبريل /نيسان 15في  تقرير الهجرة الدولية في المنطقة العربيةلمناقشة  عقد اجتماع خبراء



)2019يناير /كانون الثاني 16و 15( 25+عمل بيجين تنفيذ إعالن ومنهاجشأن االستعراضات الوطنية بحول ورشة عمل إقليمية 

يتوموريتانيا والكو األردن( عمل بيجين عداد االستعراضات الوطنية المتعلقة بتنفيذ إعالن ومنهاجإل فنيدعم 
)والمملكة العربية السعودية

ً سبعد خم بيجين عملن ومنهاج تنفيذ إعال فيز إجراء مراجعة للتقدم المحر) س( اإلقليمي  افي شقيه ،ة وعشرين عاما
  وتمكين المرأة ينللمساواة بين الجنسبالتنسيق مع المكتب اإلقليمي للدول العربية التابع لهيئة األمم المتحدة ، والوطني

وجامعة الدول العربية، لدعم الدول العربية في إجراء عمليات االستعراض الوطنية واإلقليمية

منظمات المجتمع المدني ورشة عمل حول التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين من وجهة نظر
)2019أبريل /نيسان 17و 16 بيروت،(



إطار التعاون الفني مع العراقتم توقيع 

يتوموريتانيا والكو األردن( عمل بيجين عداد االستعراضات الوطنية المتعلقة بتنفيذ إعالن ومنهاجإل فنيدعم 
)والمملكة العربية السعودية

الفني، ال  التعاون مع الدول األعضاء، ودعم الجهات المعنية فصياغة أطر للتعاون الفني االستمرار في وضع أطر) ص(
القائم على النتائج التخطيط اإلنمائيسيما نقاط االتصال في شبكة التعاون الفني، على أساس 

على مسودة إلطار التعاون وتونس مع الكويت واألردن التشاور



ً  30م ينظت لبناء القدرات منذ االجتماع الخامس للجنة التنفيذية نشاطا

الجهات  الدول األعضاء، وعلى التقييم المشترك لتلك األنشطة مع التدريب لبناء قدراتعلى أنشطة  التركيز) ق(
بالتعاون مع الجهات المعنية في تلك الدولالتجارب الناجحة  المستفيدة، وتوثيق وتعميم



شـكراً 


