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  )اإلسكوا( اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا
  

  التنمية االجتماعيةلجنة 
  الثامنةالدورة 

  2011 مارس/آذار 25-24بيروت، 
  
  من جدول األعمال المؤقت 6بند ال
  
  
  
  

  2013-2012برنامج العمل المقترح لفترة السنتين 
  التنمية االجتماعيةفي مجال 

  

  موجـز
  

لفترة السنتين المقترح ) اإلسكوا(تضمن برنامج عمل اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ي 
والنواتج المتصلة بتنفيذ اإلنجازات مجموعة األنشطة التنمية االجتماعية في مجال  2012-2013

، من اإلطار االستراتيجي لفترة السنتين بالتنمية االجتماعيةالمعني  2البرنامج الفرعي المتوقعة ضمن 
2012-2013.  

  
برنامج العمل المقترح استعراض األنشطة المدرجة في مدعوة إلى  التنمية االجتماعيةإن لجنة  

وارتباطها بتحقيق اإلنجازات المتوقعة في في اإلسكوا البلدان األعضاء مدى تلبيتها ألولويات ومناقشة 
كما أن اللجنة مدعوة إلى البحث في سبل قياس .  2في إطار البرنامج الفرعي التنمية االجتماعية مجال 

البلدان األعضاء نتيجة مؤشرات اإلنجاز على نحو ملموس من أجل القيام برصد دقيق للتقدم المحرز في 
  .ذ النواتج المقترحةتنفي
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  مقدمـة
  
) وااإلسك(جنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا للابرنامج عمل لقد صيغت األنشطة المدرجة في   -1

المعني  2باالستناد إلى البرنامج الفرعي التنمية االجتماعية في مجال  2013- 2012لفترة السنتين المقترح 
الذي اعتمدته اإلسكوا في دورتها  2013- 2012، من اإلطار االستراتيجي لفترة السنتين بالتنمية االجتماعية

على  2مسؤولية تنفيذ البرنامج الفرعي  وتقع.  )1()2010مايو /أيار 20-17بيروت، (السادسة والعشرين 
  .شعبة التنمية االجتماعية في اإلسكوا

  
  التنمية االجتماعيةاإلجراءات المطلوبة من لجنة   -أوالً

  
استعراض النواتج المقترحة وتقديم توجيهاتها إلى األمانة إلى مدعوة التنمية االجتماعية إن لجنة   -2

مدى استجابة النواتج المقترحة الحتياجات المستفيدين ) أ: (ن التاليينالتنفيذية، وذلك بناء على المعياري
  في منطقة اإلسكوا؛ المعنية بقضايا التنمية االجتماعية هيئات المختصة الوزارات والالمستهدفين، أي 

 ؤخذ أيضاًتعلى أن ، 2زات المتوقعة للبرنامج الفرعي ومدى مساهمة النواتج المقترحة في تنفيذ اإلنجا) ب(
  .شات التي ستجري خالل هذه الدورةنتائج المناقبعين االعتبار 

  
  ةاعيتمجالتنمية اال: 2البرنامج الفرعي   -ثانياً

  
  2013-2012لفترة السنتين  2الفرعي  لبرنامجا هدف  -ألف

  
تعزيز قدرة البلدان األعضاء على اعتماد سياسات اجتماعية وآليات إلى  2يهدف البرنامج الفرعي   -3

  .سية ترمي إلى تعزيز عملية التنمية االجتماعية الشاملة والمنصفة، مع مراعاة خصوصيات المنطقةمؤس
  .على شعبة التنمية االجتماعية في اإلسكوا 2وتقع مسؤولية تنفيذ البرنامج الفرعي 

  
  اإلنجازات المتوقعة ومؤشرات اإلنجاز  -باء

  
  مؤشرات اإلنجاز    اإلنجازات المتوقعة

القدرة الوطنية على وضع سياسة تعزيز   )أ(
اجتماعية قائمة على الحقوق وترمي إلى 
تحقيق اإلدماج االجتماعي لجميع الفئات 

  وخصوصاً الفئات الضعيفة

  )1(  )أ(
  

ازدياد عدد المؤسسات الوطنية التي تصدر 
معلومات حول الفئات الضعيفة معرفة و
  اإلسكوامن بمساعدة 

رامج المستندة إلى ازدياد عدد السياسات والب  )2(    
الوقائع التي تطلقها البلدان األعضاء بشأن 

                                                            
  لفترة السنتين  المنقحاإلطار االستراتيجي مشروع : والعشرون، قضايا اإلدارة العليا السادسةاإلسكوا، الدورة ) 1(  

2201 -0132 (E/ESCWA/26/7).  متاح على :orghttp://documents.un..  
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  مؤشرات اإلنجاز    اإلنجازات المتوقعة
  اإلسكوا من ج االجتماعي بمساعدةادماإل

تعزيز قدرة البلدان األعضاء على دمج ) ب(
الفئات االجتماعية والديمغرافية المختلفة، 

وال سيما الشباب والمسنين والعمال 
  في عملية التنمية ،المهاجرين

البلدان األعضاء التي تلتزم،  ازدياد عدد  )1(  )ب(
اإلسكوا، ببرنامج العمل العالمي من بمساعدة 
  للشباب

ازدياد عدد التدابير واألحكام التي تتخذها   )2(    
البلدان األعضاء على صعيد السياسة العامة 

المسنين وحركة األيدي لدمج أولويات 
  الخطط والبرامج اإلنمائية العاملة في

ين الحكومات ومنظمات تعزيز الشراكة ب  )ج(
المجتمع المدني في تصميم السياسات 

اإلنمائية وتنفيذها ورصدها، بما في ذلك 
السياسات االجتماعية والبرامج 

  والمشاريع ذات الصلة

ازدياد عدد العمليات االستشارية والشبكات   )1(  )ج(
واالتفاقات التي تنجز في إطار نُهج التنمية 

   ،نمية المحليةاالجتماعية بالمشاركة، والت
برامج بناء القدرات ما يتصل بذلك من و

  التي تدعمها اإلسكوا
ازدياد عدد الحاالت التي تستشير فيها   )2(    

الحكومات منظمات المجتمع المدني وغيرها 
من المؤسسات في عملية تصميم السياسات 

  اإلسكوامن بمساعدة  ،وتنفيذها ورصدها

  
  االستراتيجية  -جيم

  
من التجربة المكتسبة خالل فترات السنتين السابقة ويواصل الدعوة  2الفرعي البرنامج يستفيد   -4

  .ادئ أساسية للتنمية االجتماعيةالعتماد اإلنصاف والعدالة االجتماعية واالحتواء والمشاركة مب
  
العمل بنهج متكامل  )أ: (ما يلي ، ينصب االهتمام على تشجيع2013-2012وخالل فترة السنتين   -5

التنمية ) د(تنمية الشباب؛ ) ج(الدمج االجتماعي على المستويين المحلي والوطني؛ ) ب(للسياسة االجتماعية؛ 
  .بالمشاركة

  
ب التنمية االجتماعية تهيئة بيئة مؤاتية تمكّن األفراد من تطوير طاقاتهم، وتوسيع خياراتهم لوتتط  -6

ولتوسيع هذه الخيارات، ال بد من بناء القدرات   .اإلنمائية، وعيش حياة منتجة تلبي حاجاتهم ومصالحهم
البشرية، بحيث يتاح لألفراد اختيار العمل الذي يودون ممارسته أو الموقع الذي يريدون أن يشغلوه في 

االستفادة أسس التنمية البشرية، عيش حياة مديدة وصحية، وكسب المعرفة، والتمتع بقدرة أهم ومن .  الحياة
ومن غير ذلك، تبقى .  رد الالزمة لعيش حياة الئقة والمشاركة في حياة المجتمع ككلالفرص والموا من

  .خيارات عديدة غير متاحة، وفرص عديدة بعيدة المنال
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والبلدان التي حققت عوائد اجتماعية من التنمية ورفاهاً اجتماعياً عادالً للجميع أنجزت ذلك من خالل   -7

األهداف االجتماعية جزءاً  أصبحتدية واألهداف االجتماعية، بحيث ضمان التآزر بين األهداف االقتصا
على ثالثة دعائم اإلطار المتكامل للسياسة االجتماعية  رتكزيو.  أصيالً من االستراتيجيات اإلنمائية الوطنية

لعامة في السياسة افالرؤية .  وتنسيق في التنفيذ ؛في السياسة العامة؛ وتوافق في اآلراءواضحة رؤية : وهي
توافق ويتطلب .  تتطلب اقتناعاً بمبدأ اإلنصاف االجتماعي وإرادة سياسية لتنفيذ السياسة االجتماعية المتكاملة

 مما يعتبر حيوياً لضمان مشاركة الضوابط والموازينوتعزيز اآلراء مساحة مؤسسية وآليات إلطالق الحوار 
فيتطلب نهجاً شامالً حول االجتماعية ذ تقديم الخدمات تنفيفي تنسيق الأما .  المواطنين في التنمية المنصفة

وفي هذا السياق، تستطيع .  واالستفادة منها هاتلقيوالخدمات االجتماعية كيفية إشراك عموم الناس في 
منظمات المجتمع المدني أن تؤدي دوراً حاسماً في رصد أثر السياسات االجتماعية والعامة على مختلف 

  .الفئات الضعيفة ومنهاالفئات االجتماعية، 
  
  المعرفة حول نهج التنمية االجتماعية وأدواتها وآلياتها المؤسسية، يسعى ونشر وبعد توثيق   -8

  البرنامج الفرعي إلى بناء قدرات البلدان األعضاء على جعل شواغل اإلنصاف االجتماعي في صلب 
ويشمل البرنامج أيضا بذل جهود .  الجتماعيةعملية صنع السياسات، بما في ذلك إيجاد آليات تمويل التنمية ا

  من أجل دعم البلدان األعضاء في صياغة السياسات واالستراتيجيات االجتماعية وتنفيذها ورصدها، 
ويستمر البرنامج الفرعي كذلك في .  بحيث تضمن إضفاء مزيد من اإلنصاف على عملية التنمية البشرية

العمل والتوصيات المتفق عليها دولياً، بما في ذلك األهداف اإلنمائية  مساعدة البلدان األعضاء في تنفيذ خطط
  .لأللفية

  
أنشطة معيارية وأنشطة في التعاون هذا البرنامج الفرعي  يتضمنوبهدف تحقيق اإلنجازات المتوقعة،   -9

ية، وإعداد وتشمل األنشطة المعيارية أنشطة البحث والتحليل حول القضايا االجتماعية والديمغراف  .الفني
أما أنشطة التعاون الفني فتشمل الخدمات االستشارية، .  التقارير الموضوعية، وتنظيم اجتماعات الخبراء

وسيجري العمل على تعزيز الشراكات مع اللجان .  عمل لتطوير القدرات، والمشاريع الميدانيةالوورشات 
نظمات اإلقليمية األخرى، إلى جانب مؤسسات والمنظمات الدولية والم ،اإلقليمية، ووكاالت األمم المتحدة

بمثابة منتدى إقليمي لتبادل التجارب،  الفرعي البرنامجالسياق، سيكون وفي هذا . المجتمع المدني
والممارسات الفضلى، والدروس المكتسبة في مجال التنمية االجتماعية، ولزيادة التفاعل بين منطقة غربي 

  .آسيا وسائر مناطق العالم
  

  العوامل الخارجية  -دال
  

استمرار التزام ) أ: (ينتظر أن يحقق البرنامج الفرعي اإلنجازات المتوقعة في ظل االفتراضات التالية  - 10
البلدان األعضاء بتحقيق األهداف اإلنمائية المتفق عليها دولياً ودعم األنشطة التي تهدف إلى تحقيق التنمية 

وجود حد أدنى من ) ج(لية من خارج الميزانية لألنشطة المخططة؛ توفر موارد ما) ب(االجتماعية الشاملة؛ 
  .االستقرار السياسي ومن األمان في بيئة العمل
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  النواتج  -هاء

  
  :النواتج التالية 2013-2012في فترة السنتين  2يتوقّع أن يحقق البرنامج الفرعي   - 11
  

  تقديم الخدمات إلى االجتماعات الحكومية واجتماعات الخبراء  )أ(  
  

  اإلسكوا  )1(    
  

  :وثائق الهيئات التشريعية  - أ      
  

 اتاإلنجاز[، )2012( التاسعةعن دورتها التنمية االجتماعية تقرير لجنة   -         
  .])ج(و) ب(و )أ( ةالمتوقع

  
  التنمية االجتماعيةلجنة   )2(    

  
التنمية االجتماعية للجنة  التاسعةفنية لالجتماعات األربعة للدورة تقديم الخدمات ال  - أ      

  ؛])ج(و) ب(و )أ( ةالمتوقع اتاإلنجاز[، )2013(
  

  :وثائق الهيئات التشريعية  - ب      
  

  اإلنجاز [) 2012(اإلسكوا منطقة في سياسات اإلدماج االجتماعي   -         
  ؛)]أ(المتوقع 

  
في إطار خطة عمل مدريد الدولية كوا اإلسمنطقة في التخطيط للمسنين   -         

  ؛)]ب(اإلنجاز المتوقع [ ،)2012(المتعلقة بالشيخوخة 
  

الممارسات الجيدة في اعتماد نهج اإلسكوا التشاركي في بعض البلدان   -         
  )].ج(اإلنجاز المتوقع [ ،)2012(األعضاء 

  
  اجتماعات فرق الخبراء المخصصة  )3(    

  
، )2012( في منطقة اإلسكواالهيكل العمري على السياسات  انعكاسات التغيرات في  - أ      

  ؛)]ب(اإلنجاز المتوقع [
  

في منطقة اإلسكوا التحديات التي تواجهها الفئات الضعيفة في المناطق الحضرية   - ب      
  ؛)]أ(اإلنجاز المتوقع [، )2012(
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االجتماعية المنتدى العربي حول دور مؤسسات المجتمع المدني في توفير الخدمات   - ج      

  ؛)]أ(اإلنجاز المتوقع [، )2012) (موارد من الميزانية ومن خارجها(
  

اإلنجاز [، )2013(آليات المشاركة في التنمية االجتماعية في منطقة اإلسكوا   -د      
  ؛)]ج(المتوقع 

  
أدوار ومسؤوليات الفاعلين في : استعراض تقرير السياسات االجتماعية الخامس  - ه      

اإلنجاز [، )2013(مة والخاصة والمدنية في السياسة االجتماعية القطاعات العا
  )].أ(المتوقع 

  
  أنشطة فنية أخرى من الميزانية العادية  )ب(  

  
  مطبوعات متكررة  )1(    

  
االنعكاسات االجتماعية واالقتصادية للتحول في : 6تقرير السكان والتنمية، العدد   - أ      

  ؛])ب( اإلنجاز المتوقع[، )2013( الهيكل العمري في منطقة اإلسكوا
  

أدوار ومسؤوليات الفاعلين في : 5تقرير السياسات االجتماعية المتكاملة، العدد   ب      
اإلنجاز [، )2013(القطاعات العامة والخاصة والمدنية في السياسة االجتماعية 

  )].أ(المتوقع 
  

  مطبوعات غير متكررة  )2(    
  

ة في إحداث الغيير المؤسسي المراعي لمشاركة تحليل مقارن لتجارب إقليمية ودولي  -     
  .)]ج(اإلنجاز المتوقع [، )2012(المجتمع المدني في عملية السياسات العامة 

  
  ات وصحائف وملصقات وأدلة معلوماتكتيب  )3(    

  
مطويات عن المواضيع الخاصة التي تتناولها الدورتان الخمسين والحادية والخمسين   - أ      

 ةالمتوقع تاإلنجازا[، )2013- 2012(تماعية في األمم المتحدة للجنة التنمية االج
  ؛])ج(و )ب(و) أ(

  
  مطوية للدورتين الخامسة واألربعين والسادسة واألربعين للجنة السكان والتنمية   - ب      

، )2013- 2012(في األمم المتحدة عن عمل اإلسكوا في مجال السكان والتنمية 
  ؛)]ب(اإلنجاز المتوقع [
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  اإلنجاز [، )2012(وية عن عمل اإلسكوا في مجال اإلدماج االجتماعي مط  - ج      
  ؛)]أ(المتوقع 

  :إصدارات لنشرة التنمية االجتماعية حول المواضيع التالية  -د      
  

  ؛)]أ(اإلنجاز المتوقع [، )2012(اتيجيات لتعزيز اإلدماج االجتماعي راست  •        
  

  ؛)]ج(اإلنجاز المتوقع [، )2012(ة تأثير الديمقراطية على المساءلة العام  •        
  

، )2013( التحديات والفرص: قابلية التوظيف للشباب في منطقة اإلسكوا  •        
  ؛)]ب(اإلنجاز المتوقع [

  
  ؛)]أ(اإلنجاز المتوقع [، )2013(تحديات التنمية الحضرية في منطقة اإلسكوا   •        

  
ة العامة والمدنية دليل معلومات عن مؤشرات فاعلة في قياس المشارك  •        

  )].ج(اإلنجاز المتوقع [، )2013(
  

  مواد فنية  )4(    
  

اإلنجاز [، )2012( ورقة عن دور القطاع الخاص في توفير الخدمات االجتماعية  - أ      
  ؛)]أ(المتوقع 

  
  :أوراق موجزة عن الجوانب التالية للسياسة االجتماعية  - ب      

  
  ؛)]ب( اإلنجاز المتوقع[، )2012(الشيخوخة في سياسات التنمية دمج   •        

  
، )2013(السياسات المتعلقة بالعمل في بلدان مجلس التعاون الخليجي   •        

  ؛)]ب(اإلنجاز المتوقع [
  

  :إلكترونية حول المواضيع التاليةحلقات دراسية   - ج      
  

  ؛)]ج(اإلنجاز المتوقع ) [2012(الديمقراطية والمشاركة   •        
  

  ؛)]ج(اإلنجاز المتوقع [، )2013(راعات ومنع الصالمشاركة   •        
  

، )2013(اإلسكوا  تقرير عن آليات المشاركة في التنمية االجتماعية في منطقة  -د      
  ؛)]ج(اإلنجاز المتوقع [

  
 5مناقشات إلكترونية حول الخطوط العامة لتقرير السياسات االجتماعية، العدد   - ه      

  ؛)]أ(اإلنجاز المتوقع [، )2013(
  

  ؛)]ب(اإلنجاز المتوقع [، )2013(لمالمح الديمغرافية للبلدان العربية ا  - و      
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صيانة وتحديث الصفحة الخاصة بشعبة التنمية االجتماعية على موقع اإلسكوا   - ز      
) ب(و) أ(اإلنجازات المتوقعة [، )2013، وواحد في 2012واحد في (اإللكتروني 

  ؛)]ج(و
  

، 2012واحد في ( شبكة المعلومات السكانيةي لالموقع اإللكترونصيانة وتحديث   - ح      
  ؛)]ج(اإلنجاز المتوقع [، )2013وواحد في 

  
  )].ج(و) ب(و) أ(اإلنجازات المتوقعة [، )2013- 2012(سلسلة أوراق عمل   -ط      

  
  التعاون الفني من خارج الميزانية  )ج(  

  
  خدمات استشارية  )1(    

  
جيهات وتعزيز زيادة الوعي حول التنمية بناء لطلب البلدان األعضاء، توفير التو  -       

 )موارد من الميزانية ومن خارجها(بالمشاركة وآليات ووسائل التنمية المحلية 
  )].ج(اإلنجاز المتوقع [، )2013- 2012(

  
  يبية، وحلقات دراسية، وورشات عملدورات تدر  )2(    

  
موارد ( ة اإلسكواورشة عمل حول نُهج التنمية المراعية لمصالح الفقراء في منطق  -       

  )].أ(اإلنجاز المتوقع [، )2012) (من الميزانية ومن خارجها
  

  مشاريع ميدانية  )3(    
  

، )2012) (حساب التنمية(المحيط الهادئ تعزيز الحماية االجتماعية في آسيا و  - أ      
  ؛)]أ(اإلنجاز المتوقع [

  
اسات وخطط عمل تعزيز قدرات صانعي السياسات في منطقة اإلسكوا لصياغة سي  - ب      

، )2012) (حساب التنمية(االستجابة لبرنامج العمل العالمي للشباب : وطنية للشباب
  ؛)]ب(اإلنجاز المتوقع [

  
  ) موارد من الميزانية ومن خارجها( مبادرة إقليمية بشأن توظيف الشباب  - ج      

  ؛)]ب(اإلنجاز المتوقع [، )2013- 2012(
  

عمليات السياسات العامة موضع التنفيذ في البلدان  وضع نهج اإلسكوا التشاركي في  -د      
  اإلنجاز [، )2013- 2012) (موارد من الميزانية ومن خارجها(األعضاء 

  )].ج(المتوقع 
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  والرقابة اإلداريةخدمات المؤتمرات،   )د(  

  
  )].ج(و) ب(و) أ(نجازات المتوقعة اإل[، )2012( 2ذاتي تقديري للبرنامج الفرعي يم يتق    
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  المرفق
  

  الواليات التشريعية
  

  التنمية االجتماعية  - 2البرنامج الفرعي 
  

  قرارات الجمعية العامة
  

تعزيز مشاركة الشباب في التنمية  -الشباب في االقتصاد العالمي : السياسات والبرامج المتصلة بالشباب    62/126
  االجتماعية واالقتصادية

  
  بعدها الدولية لألسرة ومامتابعة الذكرى السنوية العاشرة للسنة     62/129
  

  متابعة الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة    62/130
  

وتعزيز برنامج األمم المتحدة للمستوطنات ) الموئل الثاني(تنفيذ نتائج مؤتمر األمم المتحدة للمستوطنات البشرية     62/198
  )موئل األمم المتحدة(البشرية 

  
فية المتصلة باألشخاص ذوي اإلعاقة من خالل تنفيذ برنامج العمل العالمي المتعلق تحقيق األهداف اإلنمائية لألل    63/150

  بالمعوقين واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
  

  االستثنائية الرابعة والعشرين الجمعية العامة  تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية االجتماعية ونتائج دورة    63/152
  

  اجرينحماية المه    63/184
  

  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والبروتوكول االختياري الملحق بها    63/192
  

  الهجرة الدولية والتنمية    63/225
  

  قرارات المجلس االقتصادي واالجتماعي
  

  الفقر والجوع النمو االقتصادي المطرد ألغراض التنمية االجتماعية، بما في ذلك القضاء على    2006/4
  

  جيع عمالة الشبابتش    2006/15
  

  اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة لحماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم    2006/16
  

  تنظيم وأساليب عمل لجنة التنمية االجتماعية في المستقبل    2006/18
  

  دور منظومة األمم المتحدة في تعزيز العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير فرص العمل الكريم للجميع    2007/2
  

  للجميع الالئق العمل وتوفير الكاملة العمالة تشجيع    2008/18
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اإلنسان  حقوق وحماية معهم، وبالتعاون جانبهم ولفائدتهم من للمعوقين الفرص تكافؤ تحقيق مواصلة    2008/20

  الخاص بهم
  

  تعزيز اإلدماج االجتماعي    2010/12
  

  2002وخة في المستقبل، لعام تنفيذ خطة عمل مدريد الدولية المتعلقة بالشيخ    2010/14
  

  اإلسكوا اتقرار
  

  السياسة االجتماعية المتكاملة  )25- د( 285
  

فرصة  -اإلعالن االسترشادي للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا بشأن االهتمام بسياسات الشباب   )26-د( 295
  للتنمية

  
  التنمية االجتماعية  )26-د( 298

  
 -----  


