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 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 لجنة التنمية االجتماعية
 الدورة الثانية عشرة

 2019تشرين األول/أكتوبر  9-8بيروت، 

 من جدول األعمال المؤقت 11 البند

 التنمية االجتماعيةفي مجال  2020عام ل ةالمقترح الخطة البرنامجية

 موجـز

تتضمن هذه الوثيقة الخطة البرنامجية للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( المقترحة 
                                           . وقد رح بت اللجنة التنفيذية لإلسكوا بالخطة االجتماعيةتنمية المعني بال 2ضمن البرنامج الفرعي  2020لعام 

كانون  19و 18قد في بيروت يومي                           في اجتماعها الخامس الذي ع  2020                          البرنامجي ة المقترحة لعام 
 .2019المتحدة العتمادها في عام  م إلى الجمعية العامة لألمم        . وستقد 2018األول/ديسمبر 

. 2ضمن البرنامج الفرعي  2020وتورد الوثيقة التوجه العام لعمل اإلسكوا وقائمة المنجزات لعام 
 مدعوة إلى أخذ العلم بمضمونها. التنمية االجتماعيةولجنة 
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 التنمية االجتماعية: 2البرنامج الفرعي 

تحقيق تنمية اجتماعية شاملة للجميع ومنصفة وتشاركية في المنطقة العربية، دعم الدول األعضاء في  الهدف:
 .2030تنفيذ ومتابعة واستعراض خطة التنمية المستدامة لعام في و

، ستزيد األمانة التنفيذية دعمها للدول األعضاء لمواصلة وضع سياسات اجتماعية مرتكزة 2020في عام  -1
عي للشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة والمسنين. وستسدي األمانة التنفيذية على الحقوق، وتيسير اإلدماج االجتما

م الحماية االجتماعية القائمة والتخطيط الحضري المستدام. وهي ستواصل دعم                               أيضا  المشورة بشأن تحسين ن ظ  
ن أجل ورفع مستوى الوعي بآثار االتفاق العالمي م 2030الدول األعضاء لتنفيذ ومتابعة واستعراض خطة عام 

 الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية على مستوى السياسة العامة.

 عامة قائمة على الحقوق سياسات ل خارطة طريق إقليمية 
 تحقيق العدالة االجتماعيةل والمساواة

 (17و 16و 10)األهداف 

                                                                                 والمساواة والعدالة في عالقة ترابط ال يمكن من دونها تحقيق تنمية مستدامة. وبناء  على  اإلدماجيجتمع  -2
األنشطة المعيارية وأنشطة بناء القدرات الرامية إلى تعزيز العدالة االجتماعية ومكافحة عدم المساواة وتشجيع 

هج القائم على عالقة الترابط          كوا الن  مشاركة المواطنين في صنع السياسات العامة، ستعزز األمانة التنفيذية لإلس
 هذه في التنمية.

، ستستضيف األمانة التنفيذية لإلسكوا االجتماع السنوي آللية الشراكات اإلنمائية اإلقليمية، 2020وفي عام  -3
                                                                                                 توصال  إلى توافق في اآلراء في إطار العمل على إعداد خارطة طريق إقليمية العتماد سياسات عامة قائمة على 

 المواطنين. وستؤدي خارطة الطريق، الرامية إلى طرح خيارات على صعيد وق والمساواة وإلشراك الحق
 ، إلى وضع خطط عمل وطنية من أجل تحقيق تنمية اجتماعية منصفة وشاملة البلدان        ت عد هاالسياسة العامة 

 للجميع وتشاركية.

 االجتماعيتركز على اإلدماج قائمة على الحقوق برامج اجتماعية سياسات و 
 (11و 10 ان)الهدف

األشخاص ذوو اإلعاقة والشباب وكبار السن، و، تواجه الفئات المعرضة للمخاطرفي المنطقة العربية،  -4
ومشاركتهم الفعالة في مسار التنمية. فاحتماالت حصول هذه الفئات العديد من الحواجز التي تحول دون احتوائهم 

الجارية        تحو الترات وال                                             مل قليلة مقارنة بالفئات األخرى. ومن شأن التغي على التعليم والرعاية الصحية وفرص الع
تعريض االقتصادية والبيئية والسياسية التي تشهدها المنطقة أن تؤدي إلى و                           ع د الديمغرافية واالجتماعية         على الص 

عاقة في المنطقة العربية                                                                               تلك الفئات لمزيد من مخاطر الفقر واإلقصاء. ومن المتوقع، مثال ، أن يزداد انتشار اإل
 الطبيعية والنزوح القسري. لنزاعات والكوارثبفعل الشيخوخة والحروب وا
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االجتماعي والمساواة، لصالح الفئات  اإلدماج، ستدعم اإلسكوا الدول األعضاء لتعزيز 2020وفي عام  -5
م من األقران،                                                                                 المعرضة للمخاطر، وذلك من خالل إنتاج المعرفة، وتشجيع الحوار بشأن السياسات والتعل  

والمساعدة في بناء القدرات الفنية لصانعي السياسات في وضع وتنفيذ سياسات واستراتيجيات وبرامج منصفة 
 ومتماسكة وشاملة للجميع.

ستعمل األمانة التنفيذية لإلسكوا مع الدول األعضاء ز التنمية الحضرية المستدامة والشاملة للجميع، لتعزيو -6
والشركاء اآلخرين عن طريق إجراء البحوث، وتنمية القدرات، وبناء توافق اآلراء بشأن مجموعة متنوعة من 

وتحسين ت اإلسكان االجتماعي، وسياساقضايا السياسة االجتماعية، مثل التخطيط الحضري الشامل للجميع، 
ز الحضري. وستتولى                                                                                     األحياء الفقيرة وتطوير أماكن اإليواء، ووضع سياسات وطنية شاملة للجميع تيس ر تنمية الحي 

                                                                                                         األمانة التنفيذية أيضا  وضع أطر الشراكات العالمية واإلقليمية والوطنية الالزمة لتنفيذ الخطة الحضرية الجديدة، 
 االجتماعي. إلدماجاالتركيز على مع 

  رفع مستويات المعيشةلاجتماعية م حماية   ظ   ن  
 وإدارة المخاطر االجتماعية واالقتصادية

 (10)الهدف 

تعمل شريحة كبيرة من المجتمع في البلدان العربية في القطاع غير النظامي، وتعاني من محدودية  -7
                                     والتعر ض لمختلف أنواع الصدمات. ويعمل الحصول على الخدمات االجتماعية وعدم استقرار الظروف السكنية 

م الحماية االجتماعية، عن طريق تخفيض اإلعانات                                                       معظم الحكومات في المنطقة العربية حاليا  على إصالح ن ظ  
                                                                                                 المالية أو إلغائها واالعتماد على المساعدة االجتماعية الموج هة. ويجري العمل على تحسين إدارة الحماية 

                                 وضع سجال ت اجتماعية موحدة وشفافة.االجتماعية من خالل 

، ستواصل األمانة التنفيذية لإلسكوا العمل مع الدول األعضاء على زيادة الحماية 2020وفي عام  -8
االجتماعية في القطاع غير النظامي، من خالل إعداد الدراسات وتنظيم حلقات عمل لبناء القدرات تركز على 

 م الحماية االجتماعية.    ن ظ 

 اسات الوطنية مع أهداف االتفاق العالمي مواءمة السي 
                                        من أجل الهجرة اآلمنة والمنظ مة والنظامية

 (10)الهدف 

التنسيق والتوجيه، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وجامعة الدول  اإلسكوا جهود ، تقود2013منذ عام  -9
 العربية، في إطار العمل على وضع سياسات بشأن القضايا الرئيسية المتعلقة بالهجرة في المنطقة العربية. 

 ممكن                                                                                             وقد نظ مت حلقات تدريبية حول وضع سياسات  للهجرة تدعم حقوق المهاجرين مع االستفادة إلى أقصى حد  
 من مساهمتهم في تنمية بلدان المنشأ والمقصد.

                                                                                          ويهدف االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية، الذي و ضع في ضوء خطة التنمية  -10
، إلى تحسين إدارة الهجرة والتصدي للتحديات المتصلة بها واالستفادة من الفرص الناجمة 2030المستدامة لعام 

ذلك مساهمتها في التنمية المستدامة. واألمانة التنفيذية لإلسكوا ملتزمة بدعم الجهود التي تبذلها  عنها، بما في
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منه التي  50                                                                                            الدول األعضاء لتفعيل هذا االتفاق العالمي واستعراض التقدم المحر ز في تنفيذه، وذلك عمال  بالفقرة 
. وسوف تعمل األمانة التنفيذية مع شركائها، 2020م                                                       تدعو اللجان اإلقليمية إلى استعراض تنفيذه اعتبارا  من عا

                                                                                                    ليس لتشجيع الحوار وتبادل الخبرات فقط، بل أيضا  إليجاد حوافز إلصالح السياسات وتحقيق ات ساقها تماشيا  مع 
 مبادئ وأهداف االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية.

 2030دعم تنفيذ ومتابعة واستعراض خطة عام  
 )جميع األهداف(

                                                                                              أك دت الدول األعضاء في اإلسكوا مرارا  على أهمية التعاون اإلقليمي والتعل م من األقران والحوار بشأن  -11
بقيادة تنظيم  2015                                                                                        السياسات العامة، لتحقيق التنمية المستدامة. وكل فت األمانة التنفيذية في كانون األول/ديسمبر 

امة، وإعداد التقرير العربي للتنمية المستدامة، وتقديم التوجيه الفني وبناء القدرات المنتدى العربي للتنمية المستد
هج التخطيط                                                                                       ف مع أهداف التنمية المستدامة وتنفيذها على الصعيد الوطني. ورح بت الدول األعضاء أيضا  بن       للتكي 

 بين القطاعات وزيادة الفعالية.اإلنمائي المتكامل الذي اقترحته األمانة التنفيذية كأداة لتعزيز التنسيق 

                                                                              ، ستعمل األمانة التنفيذية على تحقيق مجموعة من الم نج زات المترابطة، بهدف تعزيز 2020وفي عام  -12
                                                                                                           التعاون اإلقليمي للمساهمة في المنتدى السياسي الرفيع المستوى بوصفه منتدى فريدا  من نوعه للتقد م باتجاه تحقيق 

                                                                       قليمي. وسترك ز التدخالت على بناء المخزون المعرفي، وإجراء تحليالت مقار نة على الصعيد اإل 2030خطة عام 
لالتجاهات واألنماط، وإعداد التقارير المرحلية، وتوفير منتديات إقليمية ألصحاب المصلحة المتعددين من أجل 

 التعلم وتبادل اآلراء والحوار بشأن السياسات المتعلقة بأولويات التنمية المستدامة.

 2020                            ئمة المنجزات المتوق عة لعام قا

 تيسير االجتماعات الحكومية الدولية واجتماعات هيئات الخبراء -ألف

 )عدد الوثائق( اللجنةالوثائق المعروضة على 

 (1)ادية واالجتماعية لغربي آسيا لجنة االقتصلدورة الوزارية الحادية والثالثين للتقرير  -1

 ساعات( 3)عدد االجتماعات من  لالجتماعاتتقديم الخدمات الفنية 

 (9)المنتدى العربي للتنمية المستدامة  -2

بشأن الشيخوخة، واإلعاقة، والهجرة، والعدالة االجتماعية والمشاركة، وخطة  رق خبراء  ف  اتجتماعا -3
 (35)يرها من القضايا االجتماعية وغ 2030عام 
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 توليد المعرفة ونقلها -باء

 )عدد المنشورات( المنشورات

 (1) عن اإلعاقةمنشور  -4

 )عدد المواد( المواد الفنية

 (1)الجتماعية وغيرها من القضايا نشرة عن التنمية ا                      ورقة فني ة أو موجز أو  -5

 (3)نشرة عن العدالة االجتماعية                       ورقة فني ة أو موجز أو -6

 (2)و نشرة عن التنمية المستدامة                     ورقة فني ة أو موجز أ -7

 (1)                            ة فني ة أو موجز عن الشيخوخة ورق -8

 (1)عن الهجرة  موجز أو نشرة -9

 المنجزات الموضوعية -جيم

 أنشطة الدعوة )غير معدودة(تنظيم المشاورات وتقديم المشورة وتنفيذ 

 ؛متابعة الخطة الحضرية الجديدة ، بما في ذلكخدمات لالجتماعات المشتركة بين الوكاالتتقديم  -10
؛ تفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةتقديم خدمات لفريق الدعم المشترك بين الوكاالت المعني با

جنة التنمية االجتماعية لدورة ة في مساهم؛ تقديم تقرير حالة المدن العربيةتقديم مساهمة فنية في 
فعاليات تقديم مساهمة في  ؛                                                       اجتماعات تنسيقية دعما  للمنتدى العربي للتنمية المستدامة؛ 2020عام ل

 .2030خطة عام  واستعراضعة عالمية وإقليمية بشأن تنفيذ ومتاب

----- 


