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 اإلجراءات التي اتخذتها األمانة التنفيذية

 إعالن تونس بشأن العدالة االجتماعية في المنطقة العربية
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 تونس بشأن العدالة االجتماعية في المنطقة العربيةإعالن : نص اإلعالن

، وأهداف التنمية المستدامة، 2015دمج موضوع العدالة االجتماعية بجميع أبعاده في اإلعداد لخطة التنمية لما بعد عام  (أ)          

وبلورة آليات واضحة للتنفيذ والرصد تضمن تحقيق هذه األهداف على المستوى الوطني واإلقليمي والعالمي، وفقاً لإلمكانات المتاحة 

 لكل دولة عضو؛

  

بناء قدرات الدول األعضاء على وضع السياسات في جميع المحاور ذات العالقة بما فيها أنشطة التدريب وورش العمل  (ب) 

وكذلك إجراء البحوث وتنفيذ األنشطة المعيارية، وإعداد دراسات تتناول مواضيع العدالة، والفقر، وعدم المساواة، والحماية 

االجتماعية، واالحتواء االجتماعي، وتمكين المرأة، وإدارة الموارد الطبيعية، ودعم الطاقة المتجددة، والحصول على التكنولوجيا، 

 ومفهوم الحوكمة الرشيدة، وكذلك السياسات التجارية ودورها في تحقيق التنمية؛

  

تقديم الخدمات االستشارية والدعم الفني إلى الدول األعضاء في وضع سياسات ناجحة لتعزيز التالحم االجتماعي،  (ج) 

 والتصدي لتحديات تنمية الشباب والمرأة، ودعم تمكين المرأة والشباب من المشاركة في صنع القرارات؛

  

رصد واقع االحتالل اإلسرائيلي لفلسطين، وتتّبع تداعياته على ضوء التطورات اإلقليمية والدولية، وتحليل آثاره المعّوقة  (د) 

م لتحقيق العدالة، بجميع أبعادها في فلسطين وفي المنطقة بأسرها، لمساندة الجهود الحقوقية والقانونية إلدانة االحتالل اإلسرائيلي ودع

 جهود الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه؛

  

بلورة أداة لرصد التقدم نحو تحقيق العدالة االجتماعية في المنطقة العربية وقياسه، وبناء قدرات الدول واألجهزة  (ه) 

 .اإلحصائية الوطنية على جمع المؤشرات الموحدة، وتكوينها، وتحليلها، ونشرها
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ورقة فنية ونشرة معلومات حول الحماية 
 االجتماعية كأداة لتحقيق العدالة االجتماعية

 دليل معلومات حول أشكال جديدة من المشاركة في المنطقة

كأداة لتحقيق العدالة   ورقة سياسية موجزة  حول االقتصاد االجتماعي التضامني
 االجتماعية 

اجتماع تشاوري إقليمي بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني سبق الدورة الثانية 
أسفر عن توصيات حول دور < =للمنتدى العربي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة 

المجتمع المدني  ومشاركة المواطنين في دعم االنتقال الى أهداف التنمية المستدامة، تم 
 ادراجها في وثيقة البحرين الصادرة عن الدورة الثانية للمنتدى العربي
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مشورع حساب األمم المتحدة القادم حول تعزيز 
تعزيز قدرة بلدان نامية مختارة لتصميم : المساواة

 وتنفيذ سياسات وبرامج عامة قائمة على المساواة

 إحياء اليوم العالمي للعدالة االجتماعية

تقرير التنمية االجتماعية األول 
العدالة االجتماعية في < =

المنطقة في أعقاب الربيع العربي 
والعالقة مع أهداف التنمية 

 2015المستدامة لما بعد 

 دليل تطوير سياسات الحماية اإلجتماعية القائمة على المشاركة

 مؤتمر إقليمي حول الحماية االجتماعية والتنمية في المملكة العربية السعودية
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 تونس بشأن العدالة االجتماعية في المنطقة العربيةإعالن :اجراءات التنفيذ

تحقيق العدالة في توزيع -
المياه اآلمنة لجميع فئات 
المجتمع وخاصة الفقراء، 
مما يسهم في الحد من عدم 

 المساواة االجتماعية

تتطلب كرامة االنسان  -
توفير ما يكفي من 

الضروريات االساسية للحياة 
بما في ذلك المياه والصرف 
الصحي، وحق الوصول الى 
المياه اآلمنة هو حق اساسي 

 من حقوق االنسان

تقليص الفوارق بين المدن  -
والحضر في حق الوصول 

للمياه اآلمنة ومرافق 
الصرف الصحي، مما يأتي 
بفوائد ايجابية على سكان 
الريف وخاصة النساء 

 واالطفال منهم

التركيز على االحتياجات -
المائية وفرص التنمية 

لالجيال القادمة مما يسهم 
ايضاً في تحقيق العدالة بين 

االجيال في الحاضر 
 والمستقبل

المنعقد في مادبا، " دراسات المياه االجتماعية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا"مؤتمر في المشاركة 

الموارد المائية والعدالة عبر األجيال في "، وقدمت عرضاً بعنوان 2014سبتمبر /أيلول 29و 28األردن، يومي 

 .  في إطار جلسات النقاش حول الدراسات االجتماعية للمياه في الشرق األوسط وشمال أفريقيا" المنطقة العربية

الوصول الى المياه وخدمات الصرف الصحي 

 التفاوت بين المدن والريف في بعض الدول العربية
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إعداد التقرير العربي حول التنمية المستدامة الذي يسلط الضوء على مسائل جوهرية مرتبطة بالعدالة االجتماعية في 

 2015المنطقة ويحدد عالقتها بأهداف التنمية المستدامة لما بعد عام 

  

 عملية إعداد تشاركية مبنية على األدلة          

 ورقة مرجعية لدعم التقرير 30وتطوير            

         
  

  

  

  

الحاجة إلى مقاربة إقليمية تحولية 
متكاملة وطويلة األمد لتحقيق تنمية 

 مستدامة للمنطقة

 تونس بشأن العدالة االجتماعية في المنطقة العربيةإعالن :اجراءات التنفيذ
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 إعالن تونس بشأن العدالة االجتماعية في المنطقة العربية:اجراءات التنفيذ

  

إدراج مشروع إعداد مواد فنية معنية بأهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالموارد المائية في برنامج عملها لفترتي 

 السنتين الحالية والتالية
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 إعالن تونس بشأن العدالة االجتماعية في المنطقة العربية:اجراءات التنفيذ

 

 :حول وصول المرأة إلى العدالة في المنطقة العربية ةدراساعداد 

”من المصادقة إلى تطبيق : الحق في الوصول إلى العدالة للنساء والفتيات في المنطقة العربية

 2015مايو  \نيسان : تاريخ االصدار --“ اتفاقيات حقوق اإلنسان الدولية

 

 :حول زواج األطفال في سياق الظروف اإلنسانية ةدراساعداد 

”الديناميات والتحديات وخيارات : زواج األطفال في األوضاع اإلنسانية في المنطقة العربية

 2015سبتمبر  \أيلول : تاريخ االصدار --“ السياسات العامة

 

   :20+إعداد دراسة لتقييم وضع المرأة العربية في ظل التطورات على المستويين الوطني واإلقليمي لمناسبة بيجين

”  2015أكتوبر  \تشرين األول : تاريخ االصدار --“ المرأة العربية وبيجين بعد عشرين عاما 
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 إعالن تونس بشأن العدالة االجتماعية في المنطقة العربية:اجراءات التنفيذ

 
 :إعداد تقرير فني عن حالة النساء والفتيات في فلسطين

 يوليو / األوضاع اإلقتصادية واإلجتماعية للمرأة الفلسطينية ما بين تموز"تقرير االسكوا الدوري عن

 2015فبراير  \شباط : تاريخ االصدار --" 2014يونيو / حزيران - 2012

 

 :تقديم الخدمات االستشارية إلى الدول األعضاء لوضع السياسات واالستراتيجيات المعنية بتمكين المرأة

 فلسطين، واألردن )تقديم المشورة الفنية والتدريب التقني للعديد من البلدان االعضاء في االسكوا

اضافة الى ادارة المرأة واألسرة والطفولة في جامعة ( والسودان، ، واليمن ، ولبنان، ومصر وتونس

 .الدول العربية
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 إعالن تونس بشأن العدالة االجتماعية في المنطقة العربية:اجراءات التنفيذ

رصد واقع االحتالل اإلسرائيلي لفلسطين، وتتّبع تداعياته على ضوء التطورات اإلقليمية  •

والدولية، وتحليل آثاره المعّوقة لتحقيق العدالة، بجميع أبعادها في فلسطين وفي المنطقة بأسرها، 

لمساندة الجهود الحقوقية والقانونية إلدانة االحتالل اإلسرائيلي ودعم جهود الشعب الفلسطيني لنيل 

 حقوقه؛

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني إلجراء مسح لألسر المعيشية حول الوضع االشتراك مع  •

 :2014المعيشي في غزة وتداعيات الحرب اإلسرائيلية في صيف 

توصيات للسياسات وخريطة للعمل البحثي : إعداد دراسة تحليلية عاّمة حول نتائج اإلحصاء•

 (2015)بالسياسات المستقبلي ذات بعد متصل 

   :الفلسطينيإعداد تقرير عن تراجع التنمية في فلسطين وأثر االحتالل اإلسرائيلي على الشعب  •

o آثار القيود التي تضعها إسرائيل على االقتصاد الفلسطيني  نمذجة 

o  ُتجرى على أساسه ( الوضع الحالي)مرجعي وضع سيناريو 

o محاكاة للنتائج التي قد يولدها تغيير السياسات وإزالة القيود عن القطاعات االقتصادية 

 (قيد التنفيذ)االحتالل إعداد دراسة حول غياب العدالة في فلسطين في ظل  •
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 اإلجراءات التي اتخذتها األمانة التنفيذية

 القرارات التي اتخذتها اللجنة في دورتها الثامنة والعشرين

 
 



Economic And Social Commission For Western Asia 

 المستدامة التنميةالمنتدى العربي حول ( 28-د) 314



Page 16 © Copyright 2014 ESCWA. All rights reserved. No part of this presentation in all its property may be used or reproduced in any form without a written permission 

 موجز عن القرار

حول عقد المنتدى العربي طلبت اللجنة في هذا القرار إلى األمانة التنفيذية  

بشكل دوري بالمشاركة مع جامعة الدول العربية التنمية المستدامة 

والمنظمات المعنية بالتنمية المستدامة لإلعداد لدورات المنتدى السياسي 

الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، والستعراض التقدم المحرز في 

تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والمساهمة في إطالق شراكات إقليمية 

كما طلبت إليها رصد التقّدم .  للنهوض بالتنمية المستدامة في المنطقة العربية

المحرز في المنطقة العربية نحو تحقيق التنمية المستدامة وإعداد تقارير 

حول هذا الشأن باالستناد إلى البيانات الرسمية وتقديمها إلى المنتدى العربي 

وطلبت إلى األمين التنفيذي أن يقّدم إلى اللجنة في .  حول التنمية المستدامة

 .  دورتها التاسعة والعشرين تقريراً عن اإلجراءات المتخذة تنفيذاً لهذا القرار
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 اجراءات التنفيذ

 
  

حول التنمية المستدامة العربي  نظمت األمانة التنفيذية الدورة الثانية للمنتدى

وسبق ذلك عقد .  2015مايو /أيار 7إلى  5التي عقدت في المنامة، من 

لقاءات مع جامعة الدول العربية وبرنامج األمم المتحدة للبيئة بوصفهما 

وتتعاون . شريكين في المنتدى، لمناقشة هيكلية المنتدى ومحاور النقاش

الُشعب الفنية المختلفة في اإلسكوا مع أعضاء آلية التنسيق اإلقليمي في 

 إعداد التقرير العربي حول التنمية المستدامة



Economic And Social Commission For Western Asia 

إنشاء لجنة حكومية للتكنولوجيا ( 28-د) -315
 من أجل التنمية
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 موجز عن القرار

تكنولوجيا "من  4أيدت اللجنة تغيير مسمى البرنامج الفرعي •

التكنولوجيا "إلى " المعلومات واالتصاالت من أجل التكامل اإلقليمي

 “من أجل التنمية والتكامل اإلقليمي

 “لجنة التكنولوجيا من أجل التنمية”قررت إنشاء لجنة حكومية باسم •

تضم ممثلين عن دولها األعضاء من ذوي الخبرة في مجالي عمل 

وهما مجال تكنولوجيا المعلومات البرنامج الفرعي الرئيسيين 

، بدالً من واالتصاالت ومجال العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي

 .اللجنة االستشارية القائمة حالياً 

   2016قررت أيضاً عقد دورة مرة كل سنتين للجنة ابتداًء من عام •

طلبت إلى األمين التنفيذي أن يقدم إلى اللجنة في دورتها التاسعة •

 .والعشرين تقريراً عن تنفيذ هذا القرار
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 اجراءات التنفيذ

 4غّيرت شعبة التكنولوجيا من أجل التنمية مسمى البرنامج الفرعي •

"  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل التكامل اإلقليمي"من 

 ".التكنولوجيا من أجل التنمية والتكامل اإلقليمي"إلى 

 

بدأت اإلعداد إلنشاء اللجنة الحكومية، وسوف يعقد االجتماع •

 .2015التحضيري في عام 

 

أقر المجلس االقتصادي واالجتماعي هذا القرار، وستعقد اإلسكوا •

 .2016أول اجتماع للجنة في عام 
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 دعم الشعب الفلسطيني( 28-د) 316
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 موجز عن القرار

الممارسات اإلسرائيلية ممارسات االحتالل اإلسرائيلي وسياساته في األرض ”اللجنة أدانت 

الفلسطينية المحتلة التي تصل إلى مستوى الفصل العنصري وتؤدي إلى التدهور المستمر في 

 ؛“الفلسطينياألوضاع االقتصادية واالجتماعية للشعب 

 :وطلبت من األمانة التنفيذية أن ترفع من مستوى دعمها للشعب الفلسطيني ومؤسساته من خالل

 تقديم المساعدة المعيارية والفنية للمؤسسات الفلسطينية على أساس االحتياجات الفلسطينية؛ (أ)

تكثيف أنشطتها حول فلسطين، وتنظيم أنشطة خاصة للسنة الدولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني،  (ب)

بهدف زيادة الوعي وحشد الدعم للشعب الفلسطيني في فلسطين والشتات، وتأمين أوسع تغطية إعالمية 

 ممكنة لهذه األنشطة؛

الحتالل اتقديم تقرير دوري إلى اللجنة في دوراتها الوزارية يسلط الضوء على انتهاكات  (ج) 

اإلسرائيلي لحقوق الشعب الفلسطيني االقتصادية واالجتماعية وغيرها من الحقوق التي ينص عليها 

 القانون الدولي والمواثيق واالتفاقيات الدولية ذات الصلة؛

رصد التداعيات االقتصادية واالجتماعية لالحتالل اإلسرائيلي، وحشد الشركاء اإلقليميين لدعم  (د) 

الشعب الفلسطيني في فلسطين والشتات ومؤسساته، ومساندة جهوده التنموية، والضغط والمناصرة لنيل 

 .كافة حقوقه التي تكفلها قرارات األمم المتحدة والمعاهدات والمواثيق الدولية

. 
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 اجراءات التنفيذ

 :األنشطة المنجزة

إعداد مذكرة األمين العام حول االنعكاسات االقتصادية واالجتماعية لالحتالل اإلسرائيلي •

 (المجلس االقتصادي واالجتماعي والجمعية العامة)

تشرين  29)الفلسطيني حياء اليوم الدولي للتضامن مع الشعب إلتنظيم سلسلة من األنشطة •

 (2014ر نوفمب/الثاني

 "وقائع وأرقام -الرابعة بين االحتالل واتفاقية جنيف : فلسطين"بعنوان إعداد كتيباً •

 (لإلحصاء الفلسطينيالجهاز المركزي )غزة مسحاً عن الظروف المعيشية لألسر في إطالق •

 –الفلسطيني تقديم الدعم الفني للجنة الحوار اللبناني الفلسطيني في عملية الحوار اللبناني •

بطلب من رئاسة مجلس )الفلسطينيين وفي الحوار الداخلي اللبناني حول أوضاع الالجئين 

 (الوزراء

 (مجتمع مدني/أمم متحدة) لجنة عمل الالجئين الفلسطينيين في لبنانإلى  اإلسكواانضمام •
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 :التنفيذاألنشطة قيد •

إعداد تقريراً عن تراجع التنمية في فلسطين وآثار االحتالل اإلسرائيلي على •

 الشعب الفلسطيني

موجهة للسياسات حول األوضاع المعيشية في غزة بناء  تحليلةإعداد دراسة •

 على نتائج مسح الظروف المعيشية

 عداد دراسة مفصلة حول انتهاكات االحتالل للمعاهدة جنيف الرابعةإ •

 عداد برامج تعاون فني بالتشاور مع وزارة التخطيط والتنمية اإلداريةإ•

 إعداد تقرير حول غياب العدالة في ظل االحتالل في فلسطين•



 االجراءات المتخذة لتنفيذ باقي القرارات
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 القرار لتنفيذه االجراءات المتخذة

 2017-2016اإلطار االستراتيجي لفترة السنتين تم وضع 

 .على الموقع االلكتروني لإلسكوا
 

اعتماد مشروع اإلطار االستراتيجي لفترة ( 28-د) 317

 2017-2016السنتين 

تنظر األمانة التنفيذية حالياً في طلب الدول األعضاء 

إعداد ورقة بشأن الطلبات المتعلقة بتواتر دورات اللجنة 

اإلحصائية، ولجنة الموارد المائية، ولجنة الطاقة بشكل 
.سنوي وبيان أسباب ومبررات تلك الطلبات  

اعتماد تقارير دورات الهيئات الفرعية ( 28-د) 318

 واالجتماعية لغربي آسيا التابعة للجنة االقتصادية
 

تقوم األمانة التنفيذية بمتابعة تنفيذ برنامج العمل لفترة 

من خالل عقد اجتماعات شهرية  2015-2014السنتين 

تبحث فيها النتائج المحققة وتستعرض تنفيذ الُشعب 

للنواتج المقترحة وتقدم لها المشورة في هذا الشأن، ومن 

خالل تقرير أداء البرنامج الذي تعده األمانة التنفيذية 

.بشكل دوري  

اعتماد التعديالت المقترحة على برنامج ( 28-د) 319

 2015-2014لفترة السنتين  عمل اإلسكوا
 

 اجراءات التنفيذ
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 القرار لتنفيذه االجراءات المتخذة

إلى ( 28-د) 320رفعت األمانة التنفيذية القرار 

المجلس االقتصادي واالجتماعي، فوافق على تغيير اسم 

ومراجعة دورها " اللجنة التنفيذية"اللجنة الفنية إلى 

 .وصالحياتها

اللجنة "تغيير اسم اللجنة الفنية إلى ( 28-د) 320

 وتعديل صالحياتها “التنفيذية

إلى ( 28-د) 321رفعت األمانة التنفيذية القرار 

المجلس االقتصادي واالجتماعي، ويتضمن التوصية 

بتسمية اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

باللجنة االقتصادية واالجتماعية للدول العربية، وتعديل 

بما  1985/69صالحيات اللجنة الواردة في قراره 

 .يتفق مع التسمية الجديدة
  

وتتابع األمينة التنفيذية هذه التوصية مع الدول األعضاء 

 .في المجلس االقتصادي واالجتماعي لضمان إقرارها

تغيير اسم اللجنة االقتصادية ( 28-د) 321

اللجنة االقتصادية "إلى  واالجتماعية لغربي آسيا

 "واالجتماعية للدول العربية
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