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 للجنة التنمية االجتماعية السابعةمنذ الدورة  اإلسكوافي إطار برنامج عمل 

  

  موجـز
  

ة التنمية منذ الدورة السابعة للجن) اإلسكوا(نفذت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا   
، المعني بالسياسات االجتماعية 2البرنامج الفرعي  االجتماعية مجموعة من األنشطة المقررة في إطار
ومنها أنشطة مقررة تنفيذاً لتوصيات  2011- 2010المتكاملة، من برنامج عمل اإلسكوا لفترة السنتين 

وطنية وتقديم الخدمات االستشارية وركزت تلك األنشطة على بناء القدرات ال.  التنمية االجتماعيةلجنة 
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  .  االجتماعية المتكاملة
  

وهي معروضة على لجنة ثيقة عرضاً للتقدم المحرز في تنفيذ تلك األنشطة، وتتضمن هذه الو  
  .التنمية االجتماعية في دورتها الثامنة لالطالع وتقديم المقترحات في شأن متابعة نتائج األنشطة
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  ةـمقدم
  
بمسؤولية ) اإلسكوا(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  تضطلع شعبة التنمية االجتماعية في  -1

المعني بالسياسات االجتماعية المتكاملة، من برنامج عمل اإلسكوا لفترة السنتين ، 2تنفيذ البرنامج الفرعي 
القائمة على أساس العدالة االجتماعية االجتماعية توطيد مفهوم السياسة  ، والذي يهدف إلى2010-2011

وتعمل شعبة التنمية .  كافؤ الفرص للجميع، مع مراعاة خصوصيات المنطقة والحساسيات الثقافيةوت
إعداد الدراسات التحليلية وعقد االجتماعات وتنفيذ ) أ: (االجتماعية على تحقيق هذا الهدف من خالل ما يلي

ع الميدانية، باإلضافة إلى تقديم أنشطة التعاون الفني، بما في ذلك ورشات العمل والبرامج التدريبية والمشاري
الدعوة إلى إقامة الشراكات وتعزيزها بين ) ب(الخدمات االستشارية حول القضايا االجتماعية ذات األولوية؛ 

 ،القائم على المشاركةالتنمية نهج معلى المستويين المحلي والوطني، بهدف ترسيخ  أصحاب المصلحة
وفيما يلي عرض للتقدم   .السكان فئاتة تراعي احتياجات جميع وبالتالي صياغة سياسات اجتماعية مالئم

المحرز في تنفيذ البرامج واألنشطة المقررة في مجال التنمية االجتماعية في إطار برنامج عمل اإلسكوا منذ 
، موزعة على أقسام )2009أكتوبر /تشرين األول 27-26بيروت، (الدورة السابعة للجنة التنمية االجتماعية 

  .التنمية االجتماعية شعبة
  

  مكتب مدير شعبة التنمية االجتماعية ةنشطأ  -أوالً
 
تحديد مسائل اجتماعية ناشئة ) أ: (التاليةمهام في اإلسكوا اليتولى مكتب مدير شعبة التنمية االجتماعية   -2

اعية للعولمة، اجتماعي، بما فيها اآلثار االجتمو اقتصادي طابعذات  استراتيجيةفي منطقة اإلسكوا ومسائل 
يدرج ضمن  ةجتماعيحول التنمية االتصميم وصياغة فصل  )ب(؛ االجتماعية للتنمية الحضرية واألبعاد

تنسيق  )ج(؛ "لتطورات االقتصادية واالجتماعية في منطقة اإلسكوالمسح "منشور اإلسكوا اإلصدار السنوي ل
االجتماعية، والمجلس االقتصادي واالجتماعي، لجنة التنمية  ومنهامدخالت الشعبة في الهيئات الحكومية، 
  .وفيما يلي عرض لألنشطة التي تولى المكتب تنفيذها  .وغيرها من الهيئات المعنية بصنع القرار

 
  وورشات العملجتماعات الالمؤتمرات وا  -ألف

  
  المنتدى العربي حول السياسة االجتماعية

  )2009أكتوبر /تشرين األول 29- 28 بيروت، ،المتحدة األممبيت (
  
في اإلمارات العربية  حكومة دبيل التابعةبالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع جرى تنظيم هذا المنتدى   -3

 السياسات في االجتماعية األولويات دمجل الوطنية القدرات تعزيز) أ( :إلى تحقيق ما يليوقد هدف   .المتحدة
 المنطقة في االجتماعية السياسات ومراقبة وتنفيذ ياغةص من كتسبةالم الدروس ونشر تحديد خالل من العامة،
 متكاملة منهجية لتطبيق المتاحة والفرص التحديات حول والمناقشات حوارال تعزيز) ب( وخارجها؛ العربية
النظر في الخيارات المتوفرة إلنشاء الشبكات اإلقليمية وتبادل المعرفة على المدى ) ج( االجتماعية؛ للسياسة
  .الطويل
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  اجتماع فريق الخبراء حول استخدام المراصد الحضرية كآلية لتوطين
  في منطقة اإلسكوا والحضرية االجتماعية اتسياسال

  )2009ديسمبر /كانون األول 2-1بيروت،  ،المتحدة األممبيت (
 
نامج وبر ،بالتعاون مع منظمة المدن العربية، والمعهد العربي إلنماء المدن هذا االجتماع جرى تنظيم  -4

مراجعة استخدام المراصد الحضرية إلى هدف وقد  . )UN-HABITAT(المتحدة للمستوطنات البشرية  األمم
وتضمن جلسة خاصة إلطالق التقرير العالمي  ،ضمن إطار السياسة االجتماعية والتحضر في غربي آسيا

المتحدة  األممنامج بر التخطيط للمدن المستدامة، الذي أعده: 2009حول المستوطنات البشرية لعام 
  . للمستوطنات البشرية

 
  خبراء حولالاجتماع فريق 

  اإلسكوا منطقة في واالستجابة االجتماعي األثر :ةالعالمي واالقتصادية المالية األزمة
  )2009ديسمبر /كانون األول 8، بيروت ،المتحدة األممبيت (

  
 هدفوقد .  لمية من منظور اجتماعيالمالية العا األزمةإلى  الخبراء في هذا االجتماع تطرق  -5

 األثرفهم إلى المتحدة،  األمماالجتماع، الذي ضم عدداً من الخبراء اإلقليميين والدوليين وممثلين عن منظمات 
 ،والتحويالت النقدية ،مع التركيز على قضايا الفقر، والعمل على مختلف بلدان المنطقة،زمة ي لألاالجتماع

زمة وصدر عن االجتماع عدد من التوصيات حول االستجابة السياسية لأل.  يةوأنظمة الحماية االجتماع
  . والبرامج الهادفة إلى تخفيف أثرها على الفقراء والفئات المهمشة في المنطقة

 
  تنمية عنصر بصفتها االجتماعية حول الحماية ورشة عمل
  )2010سبتمبر /أيلول 30- 28 ،بيروت(

 
عدد  وشارك فيها، األلمانية Friedrich Ebert Stiftungلتعاون مع مؤسسة باهذه الورشة ت اإلسكوا نظم  -6

حتياجات المواطنين ضمن ادمج  اآليلة إلىبهدف النظر في السبل  ،من صانعي القرار والخبراء والمهنيين
ات للفقراء والمستضعفين باعتبارهم فئمين الرعاية ألت بدالً من اعتماد برامجالسياسة االجتماعية للدولة 

اإلسكوا، األعضاء في بلدان الوقد جرى استعراض برامج الحماية االجتماعية المطبقة في عدد من  . هامشية
الالتينية، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، بهدف تحديد مقاربات مبتكرة لتفعيل برامج الحماية  وأمريكا

جلستين حول الحماية  تتضمنوالجنوب،  بلدانتحفيز التعاون الفني بين إلى  الورشة تكما هدف . االجتماعية
اإلسكوا الدعم الفني إلصالح برامج الحماية االجتماعية لهما ر فتو اللذينمان ولبنان، عكل من االجتماعية في 

  . المتوفرة
  

  خبراء حولالاجتماع فريق 
  نحو إنشاء مدن للجميع: تقليص الفوارق الحضرية في منطقة اإلسكوا

  )2010نوفمبر /تشرين الثاني 26- 25روت، بي ،بيت األمم المتحدة(
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عدم المساواة في المناطق الحضرية،  أشكالمناقشة القضايا المتعلقة بمختلف إلى  هذا االجتماع هدف  -7
إضافة إلى تبادل المعرفة حول تجارب الحكومات المركزية والمحلية في معالجة أشكال التفاوت من خالل 

دعم الحكومات في تطوير السياسات لوضع توصيات  إلى وخلص . ضريةسياسات واستراتيجيات التنمية الح
  .واالستراتيجيات الهادفة إلى تحقيق تنمية حضرية شاملة ومستدامة

  
  الدراسات واألبحاثالتقارير و  -باء

  
  المالية على التنمية االجتماعية األزمةأثر : نشرة التنمية االجتماعية

.5)(E/ESCWA/SDD/2009/Technical Paper  
 
تسلط الضوء على اآلثار لضمن سلسلة نشرات التنمية االجتماعية،  ،نشرةهذه ال أصدرت اإلسكوا  -8

منطقة، مع الالمالية واالستجابة السياسية واالجتماعية في عدد من بلدان  األزمةاالجتماعية المترتبة عن 
قابلة مع وزير المالية اللبناني النشرة م تكما تضمن . التطرق إلى تجربة مهاجر خسر عمله نتيجة األزمة

آثار  وتطرق إلى، المنطقةالمالية بين بلدان  األزمةتفاوت آثار  الذي أشار إلىاألسبق السيد جورج قرم 
وأخيراً استعرضت  . الحماية االجتماعية في التخفيف من حدة هذه اآلثار أنظمةاألزمة على العمل ودور 

واالقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية المالية  باألزمة المعنيدة المتح األممأبرز نتائج مؤتمر  النشرة
 . )2009يونيو /حزيران 26-24نيويورك، (
  

  العربية المدن بينواالختالفات  التناقضات واقع: وضع وآفاق المدينة العربية
  الحضرية األنماط بعض خلفية على نقدية رؤية

(E/ESCWA/SDD/2009/8)  
 
 واالجتماعية االقتصادية بناها رير شرحاً للتحوالت التي تشهدها المدن العربية فيهذا التقيقدم   -9

 حضريةطاً وأنما مدينية أشكاالً ومصالحها واختالفاتها تناقضاتها وتتداخل وتنعكس تتفاعل والتي والعمرانية،
 التي العربية للمدينة حاالت ثالث تمثلألنها ودبي،  والقاهرة مدن هي بيروت ثالث التقرير تناولو  .مختلفة
المعولمة،  االقتصادية العالقات إلى يعود خارجي بتأثير أو، ذاتية داخلية عوامل إما بتأثير ،تحوالت تشهد

 هذه أن كما  .منها كل والسياسية لمجتمعات والثقافية واالجتماعية االقتصادية الظروف تحكمها وهي تأثيرات
 أوصىو  .العربية المدن من لعديد مماثلة تحوالت إلى تؤشر فةومختل متقدمة نماذج تشكل المدن الثالث

إلى  االنتقال بغية وتحليلها، أدوات رصدها وتطوير الحضرية اإلشكاليات توضيحلنقدية  التقرير بإعداد دراسة
 والحقوق المواطنة مبادئ على القائم الجيد الحكم الحضري واجتماعية مستدامة، وتطبيق حضرية تنمية

  .والجماعات لألفراد واالجتماعية السياسية
  

  أنشطة قسم التنمية االجتماعية بالمشاركة  -ثانياً
  

تطوير منهج متكامل للتنمية ) أ: (يعنى قسم التنمية االجتماعية بالمشاركة بتحقيق األهداف التالية  - 10
نقيحها في ضوء بالمشاركة وإصدار المراجع التطبيقية إلرشاد مبادرات التدخل وتنظيم أنشطتها بعد ت

ترويج هذه المراجع عبر برامج ونماذج تدريبية تستجيب الحتياجات المشاركين ) ب(مالحظات مستخدميها؛ 
من المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والقادة المحليين، وتتناسب مع متطلبات 
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على المستويين ومنتديات إلكترونية وار تنظيم اجتماعات وورشات عمل وحلقات ح) ج(المشورة الفنية؛ 
الوطني واإلقليمي لتعزيز األطر المعرفية، ودعم آليات التنسيق وشبكات العمل، وتفعيل المشاركة بمختلف 

إصدار الدراسات والتقارير ) د(مستوياتها وصيغها الديناميكية، وإطالق الحوار التفاعلي المسؤول؛ 
الخبرات، دعماً لتكامل مستويات التنمية ومتابعة لقدرات وإمكانيات والمنشورات التي تساعد على تبادل 

تقديم خدمات المشورة الفنية دعماً لبرامج التنمية ) ه(المشاركة في سياساتها وبرامجها، وتقويماً إلنجازاتها؛ 
  .المحلية وتعزيزاً للمشاركة في عملياتها وتوسيع مساهمتها في السياسات العامة

  
  التطبيقية لمنهج التنمية المحلية والتنمية بالمشاركةالمراجع   -ألف

  
  )نسخة المنقحةال(دليل تنمية المجتمع المحلي 

(E/ESCWA/SDD/2009/Technical Paper.8) 
  

من دليل تنمية المجتمع المحلي استناداً إلى سلسلة من النقاشات  نسخة منقحةأصدرت اإلسكوا   - 11
التي تضمنتها  ات العمل التي عقدت بشأن المواد الفنية والتنظيميةومالحظات الخبراء والمشاركين في ورش

الطبعة األولى من هذا الدليل، وكذلك إلى مالحظات القادة المحليين والعاملين في المشاريع الميدانية في ضوء 
ى مالحظات تطبيق المنهج التنموي الذي تضمنه الدليل وردود فعلهم على التقنيات المستخدمة فيه، باإلضافة إل

أكتوبر /تشرين األول 14-12المنامة، (المشاركين في اجتماع فريق الخبراء بشأن التنمية المحلية بالمشاركة 
، الذي شارك فيه ممثلون عن الحكومات العربية ومنظمات المجتمع المدني وهيئات أكاديمية )2009

ساعد قوى المجتمع وصانعي القرار على ويهدف الدليل إلى توفير منهج تنموي متكامل ي.  وإعالمية مختلفة
إدارة عمليات التنمية، وذلك استناداً إلى معلومات وبيانات موثوقة بشأن المشكالت واإلمكانيات والفرص 
المتاحة فيه، ثم وضع الخطط التنموية المناسبة واإللمام بتقنيات االتصال وتعبئة الموارد ومتابعة التقدم 

تجدر اإلشارة إلى .  (تركيز على تطبيق آليات المشاركة في عمليات التنمية كافةالمحرز وتقويم النتائج، وال
أن اإلسكوا كانت قد أصدرت أيضاً دليل تأهيل المدربين في تنمية المجتمع المحلي، كمرجع تقني لمفاهيم 

مرجع تقني التدريب ومداخله ومرتكزاته وأساليبه، والبحث بالمشاركة لتنمية المجتمع في دول اإلسكوا، ك
لتوفير قاعدة المعلومات الضرورية لتخطيط عملية التنمية، ودليل المدرب لورشة تأهيل العاملين في تنمية 

  ).المجتمع المحلي، كمرجع تقني إلعداد ورشات العمل وتنظيمها بدرجة عالية من الكفاءة والمعيارية
 

  برامج ومشاريع بناء القدرات  -باء
  

 لين في تنمية المجتمع المحليبرنامج بناء قدرات العام
  

جرى اختباره بنظر  2010استُتبع دليل تنمية المجتمع المحلي بإصدار برنامج تدريبي في عام   - 12
إتاحة الخبرات وهدف البرنامج إلى .  مستخدميه تمهيداً لتعديل مواده الفنية وتنقيحها في ضوء مالحظاتهم

إثارة ها، وومشاريع هابناء القدرات إلدارة برامجو ،بالمشاركة محليةالتنمية الالتنظيمية والمعارف الفنية بمنهج 
  .تخطيط التنمية ورسم سياساتها في تحديد المشكالت واإلمكانيات عندبأهمية البيانات والمعلومات الوعي 

وأعدت اإلسكوا برنامجاً توجيهياً بشأن الخطوات الفنية المطلوبة في صياغة تصور أولي لمشروع تنموي، 
هات في برنامج تدريبي شارك فيه كوادر من يوقد تم اختبار هذه التوج.  بهدف تقديمه إلى الجهات الممولة
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هات، جرى وضعها على يوبعد تنقيح هذه التوج.  الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في فلسطين
  .اإللكتروني بهدف إتاحتها للمشاركين في برامج بناء القدرات نظام العرض

  
  عروض إلكترونية لبرامج بناء القدرات في مجال التنمية بالمشاركة

  
أعدت اإلسكوا صيغة منقحة لبرامج بناء وتطوير القدرات المؤسسية والفردية في التنمية المحلية   - 13

والتنمية بالمشاركة، والمواد الفنية المتصلة بها، وأصدرتها كعروض إلكترونية، بعد اختبار جدواها بنظر 
كما أعدت اإلسكوا برنامجاً تفصيلياً لدليل تعزيز المشاركة بين الحكومات ومنظمات .  تفيدين منهاالمس

ومن المتوقع إصدار هذا البرنامج بعد اختبار جدواه في ورشة .  المجتمع المدني في عمليات السياسات العامة
 .عمل تخصص لهذا الغرض

  
  ما بعد النزاع تمر بمرحلةالبلدان التي التنمية البشرية بالمشاركة في 

  
، اليمنو ،لبنانو ،فلسطينو ،العراقكل من في  2011- 2009في الفترة مشروع هذا الاإلسكوا  تنفذ  - 14

نظراً لما يعانيه كل من هذه البلدان من تداعيات الحروب والنزاعات المسلحة التي أدت إلى تزايد الفقر 
. إلنسان وانتشار الفساد اإلداري وزعزعة االستقرار السياسيوالبطالة والتهميش االجتماعي، وانتهاك حقوق ا

تعزيز المشاركة بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني في تصميم السياسات العامة ويهدف المشروع إلى 
في مقر اإلسكوا  همعقد حلقة حوار مع، والمستهدفة بلدانتصال في الاالتعيين نقاط وبعد  . هاورصد هاوتنفيذ

تم تنفيذ مسح ميداني للمؤسسات الحكومية  ،إجراءات تنفيذ المشروع حيث نوقشت، ٢٠٠٩ت في عام في بيرو
كما تم تنفيذ ورشتين لبناء قدرات العاملين، .  والمنظمات المعنية بالمشروع والمزمع مشاركتها في أنشطته
ثة منتديات إلكترونية بشأن كما تم تنظيم ثال.  وكذلك ورشتين لبناء قدرات المدربين في التنمية بالمشاركة

 .المشاركة في السياسات العامة، ودور اإلعالم، واإلدماج االجتماعي
  

  اجتماعات الخبراء وورشات العمل والمنتديات  -جيم
  

 اجتماع فريق الخبراء لمناقشة دراسة 
  "في السياسات العامة في بلدان عربية مختارة تحليل مقارن لمشاركة المجتمع المدني"

  )2010ديسمبر /كانون األول 2-1وت، بير(
  

شارك في هذا االجتماع خبراء من مختلف البلدان األعضاء في اإلسكوا، باإلضافة إلى الخبراء   - 15
.  ولبنان، واليمن المكلفين بإعداد األوراق التي استند إليها التحليل المقارن في كل من األردن، وفلسطين،

تحليل المقارن لتدخل منظمات المجتمع المدني، من خالل تجارب وهدف االجتماع إلى مناقشة مضمون ال
ات مفيدة قدمها استنتاجوأسفر االجتماع عن .  محددة في التأثير المباشر في عمليات السياسات العامة

المشاركون بشأن التحليل المقارن، وبما يغني التوصيات لتعزيز دور منظمات المجتمع المدني وتمكينها من 
  .لفاعلة في عمليات السياسات العامة في البلدان األعضاءالمشاركة ا

  
  اجتماع فريق الخبراء بشأن التنمية المحلية بالمشاركة

  )2009أكتوبر /تشرين األول 14- 12المنامة، (
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عقدت اإلسكوا هذا االجتماع بالتعاون والتنسيق مع جامعة الدول العربية ووزارة التنمية االجتماعية   - 16

وهدف االجتماع إلى عرض ومناقشة .  خبراء وممثلون عن البلدان العربية كافةوشارك فيه في البحرين، 
توجهات وتجارب إقليمية ودولية في مجال تطبيق منهج التنمية المحلية بالمشاركة، بما في ذلك منهج اإلسكوا 

لمجتمع المحلي وجرى خالل االجتماع عرض ومناقشة منهج تنمية ا.  وبرامجها ومشاريعها في هذا الصدد
وفق النسخة المعدلة لدليل تنمية المجتمع المحلي التي أعدتها اإلسكوا في ضوء خبراتها العملية وردود فعل 

وقد أسفر النقاش عن .  المستفيدين من برامجها والعاملين في مواقع المشاريع الميدانية في بلدان مختلفة
النص النهائي لدليل تنمية المجتمع المحلي قبل إصداره  مالحظات مفيدة جرى أخذها بعين االعتبار في تعديل

  .وتوزيعه على المشاركين في ورشات التدريب، والعاملين في إدارة عمليات المشاريع التنموية
 

  في التنمية االجتماعية بالمشاركة ورشتان لبناء القدرات
  )2010فبراير /شباط 20- 15بيروت، (

  
ر من الوزارات وأجهزة السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني شاركت في هاتين الورشتين كواد  - 17

ومنظمات إقليمية ودولية، وقيادات محلية وهيئات أكاديمية وإعالمية، ومؤسسات القطاع الخاص، وذلك في 
وقد اكتسب المشاركون قدرات تمكنهم من تأدية دور فعـال في .  واليمن كل من العراق وفلسطين ولبنان

ع التنمية والمشاركة في تنفيذها وإدارة عملياتها وتنسيق فعالياتها لتحقيق أكبر قدر ممكن من إعداد مشاري
وأتاح برنامج كل من الورشتين فرصاً للتنسيق والتكامل بين المناهج واألدبيات المختلفة التي تتوالها .  الفوائد

المعرفة وتبادل الخبرات وتعزيز الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في هذا الميدان، ولتحصيل 
االتجاهات اإليجابية للمشاركين بشأن مفهوم التنمية المحلية وأساليب التعرف إلى المشكالت واإلمكانيات، 
وكيفية تصميم المشاريع وإعداد الخطط وتنفيذها بناء على مشاركة أصحاب الشأن في كافة عملياتها، وصوالً 

وقد بادر بعض المشاركين في هاتين الورشتين بتنفيذ .  طط وتقويم أدائهاإلى كيفية متابعة المشاريع والخ
وصدر عن كل من الورشتين تقرير عن .  برامج تدريبية في ضوء خبرتهم من المشاركة في برامج اإلسكوا

 أعمالها وأبرز نتائجها، باإلضافة إلى ردود فعل المشاركين حيال برنامجها التدريبي ومقترحاتهم 
  .ة منهلالستفاد

  
  ورشتان لبناء قدرات المدربين في التنمية بالمشاركة

  )2010أكتوبر /تشرين األول 1 - سبتمبر /أيلول 27بيروت، (
  

شاركت في هاتين الورشتين كوادر جرى اختيارها من بين المشاركين في ورشتَي عمل سبق لإلسكوا   - 18
وهدفت كل ).  جرى عرضهما في الفقرة السابقة(شاركة أن نفذتهما لتأهيل العاملين في التنمية االجتماعية بالم

من الورشتين إلى تعزيز القدرات المؤسسية والفردية لتصميم برامج التدريب، وإعداد حلقات الحوار، واعتماد 
وتضمنت كل منهما جلسات تدريبية مكثفة .  أساليب المشاركة بشأن مسائل التنمية االجتماعية وسياساتها

تعزيز معرفة المشاركين بمفاهيم التدريب وأساليب تنفيذه ودوره : ركزت على المسائل التالية وتمارين تطبيقية
الحيوي في التنمية االجتماعية؛ وتقويم احتياجات المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات 

ت تصميم البرامج التدريبية الحكومية، ووضع اآلليات المناسبة إلشراكهم في العملية التنموية؛ وتحسين مهارا
بناء على احتياجات المجتمعات المحلية وانسجاماً مع استراتيجيات التدريب المعتمدة لدى الحكومات؛ وترويج 
المعرفة بشأن التقنيات المستخدمة إلدارة برامج التدريب وتنفيذها وتقويمها؛ وتحديد المراحل المختلفة لعملية 
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كما تضمنت كل من الورشتين جلسات مكثفة بشأن األعمال .  يم ذات الصلةالتقويم وكتابة تقارير التقو
وصدر عن كل من الورشتين تقرير عن أعمالها وأبرز نتائجها، .  التطبيقية حول تقنيات وأساليب التدريب

  .باإلضافة إلى ردود فعل المشاركين حيال برنامجها التدريبي ومقترحاتهم لالستفادة منه
  ة بشأن التنمية بالمشاركةمنتديات إلكتروني

  )2010أكتوبر /تشرين األول 30 - يوليو /تموز 1(
  

عقدت اإلسكوا ثالثة منتديات إلكترونية في الفترة المذكورة وذلك في إطار تنفيذ مشروع التنمية   - 19
الثالثة وبلغ عدد المشاركين في المنتديات .  البشرية بالمشاركة في البلدان التي تمر بمرحلة ما بعد النزاع

 2526مداخلة، وعدد المراقبين حوالي  383مشاركاً ومشاركة، كما بلغ عدد المداخالت حوالي  120حوالي 
وشكلت تلك .  زائراً وزائرة 19112مراقباً ومراقبة، في حين بلغ مجموع عدد زائري الموقع اإللكتروني 

مؤسسات حكومية ومنظمات مجتمع المنتديات فرصة جيدة للحوار وتبادل الخبرات بين أصحاب الشأن في 
وتناولت المنتديات مواضيع حيوية بشأن .  مدني وهيئات إعالمية وأكاديمية ومنظمات إقليمية ودولية

وبناء على   .المشاركة في السياسات العامة، ودور اإلعالم في التنمية، وكيفية تحقيق اإلدماج االجتماعي
قامت اإلسكوا بتوزيع ثالث جوائز للفائزين األوائل في كل منها  مداخالت المشاركين في المنتديات الثالثة،

 .وتم اختيار الفائزين وفق آلية محددة ساعدت في ترتيب المفاضلة في درجات مساهمتهم
  

  التقارير والدراسات والمنشورات  -دال
  

  تقرير عن المنتديات اإللكترونية بشأن التنمية بالمشاركة
  

شامالً عن حصيلة النقاشات التي دارت في المنتديات اإللكترونية بشأن التنمية أعدت اإلسكوا تقريراً   -20
وقد تضمن التقرير مجموعة من .  ومقترحات المشاركين فيها) أعاله 19الوارد ذكرها في الفقرة (بالمشاركة 

ت التقنية التوصيات والدروس المستخلصة من أعمال تلك المنتديات، باإلضافة إلى تقييم لجدواها والمعوقا
  .التي واجهت تنفيذها

  
  تقرير

  متابعة وتقويم منظمات المجتمع المدني للسياسة االجتماعية في البلدان األعضاء في اإلسكوا
  

أعدت اإلسكوا هذا التقرير في سياق البحث عن االتجاهات الحديثة لتدخل منظمات المجتمع المدني   - 21
كما جاء إعداد هذا التقرير .  ما ينبثق عنها من برامج ومشاريع في مجالي متابعة السياسة االجتماعية وتقويم

في سياق توضيح مدى فاعلية تدخل منظمات المجتمع المدني ضمن هذين المجالين، وتبادل الخبرات بشأن 
وتضمن التقرير عرضاً ألبرز مجاالت التدخل ذات .  نتائج ذلك التدخل والعقبات التي تحول دون تطويره

.  مليات السياسة االجتماعية ومراحلها المختلفة، وأمثلة تطبيقية عن التدخالت والجهات المعنية بهاالتأثير في ع
ومن تلك المجاالت توفير المعلومات، وتبادل الخبرات، وتعبئة الموارد، وتحديد األولويات التي تعنى بها 

مشاركة، والمساهمة في قضايا السياسة االجتماعية، وكذلك دعم برامج الخدمة العامة، ومأسسة عملية ال
وخلص التقرير إلى استنتاجات .  اإلصالح والتحول الديمقراطي، وإعداد التقارير بشأن القضايا االجتماعية

  .وتوجهات بشأن تفعيل عمليتي المتابعة والتقويم
  

  تقرير
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  مشاركة منظمات المجتمع المدني في عمليات السياسات العامة
  

قرير بهدف إلقاء الضوء على واقع المجتمع المدني في البلدان األعضاء، أعدت اإلسكوا هذا الت  - 22
والتعرف إلى الظروف المؤثرة على أداء منظماته، وكذلك العوامل التي تساهم في تطوير دور منظمات 

وتناول التقرير مجاالت مشاركة منظمات المجتمع المدني .  المجتمع المدني واالتجاهات الحديثة لتدخلها
رها على السياسات العامة التي تضعها وتنفذها حكومات المنطقة، والمعوقات التي تواجهها منظمات وتأثي

وقدم التقرير .  المجتمع المدني في المجاالت السياسية والقانونية واالجتماعية والثقافية واإلدارية والتنظيمية
أثير على الحكومات، والشفافية، الت: مؤشرات مختارة لتفعيل مشاركة منظمات المجتمع المدني، أبرزها

وأخيراً، قدم التقرير لمحة عن مشاركة منظمات .  والديمقراطية، وبناء الشبكات، وتعزيز القدرات المؤسسية
المجتمع المدني مع الحكومات واقترح مجاالت محددة لتفعيل دور هذه المنظمات وتعزيز قدراتها على 

  .المشاركة
  

  دراسة
  لمجتمع المدني في السياسات العامة في بلدان عربية مختارةتحليل مقارن لمشاركة ا

  
أعدت اإلسكوا هذه الدراسة كنتاج لمشروع بحثي حول تجارب أربعة بلدان أعضاء في اإلسكوا،   - 23

وهي األردن، وفلسطين، ولبنان، واليمن، حيث قامت منظمات المجتمع المدني بإطالق حمالت ناجحة 
وتضمن مشروع البحث أربع دراسات حالة قدمها باحثون في كل من .  لعامةللمساهمة في صنع السياسات ا

تلك البلدان بناء على مقابالت ميدانية أجروها، وبحوث مكتبية قاموا بها استناداً إلى إطار نظري وبحثي 
ألساليب كما تضمن تحليالً مقارناً يلخص تجارب البلدان األربعة، ويقدم تحليالً للقدرات وا.  وضعته اإلسكوا

وتقدم الدراسة استنتاجات مهمة حول .  التي يتبناها المجتمع المدني للتأثير في عمليات صنع السياسات العامة
وبناء على .  بيئة عمل منظمات المجتمع المدني، وقدراتها المؤسسية، ومستقبل عملها في المنطقة العربية

جموعة من الخبراء في شؤون المجتمع المدني، بمن فيهم التحليل المقارن، نظمت اإلسكوا اجتماعاً إقليمياً لم
معدو دراسات الحالة في البلدان األربعة المستهدفة في البحث، حيث تم عرض ومناقشة دراسات الحالة 

  .والتحليل المقارن، وتقديم اقتراحات وأفكار لتحسين استنتاجاتها وتعزيز سبل االستفادة منها
  

  نشرة التنمية االجتماعية
  تدابير الالزمة لمشاركة الجمهور في عمليات صنع السياساتال

 
أصدرت اإلسكوا هذه النشرة في إطار ترويج المعلومات بشأن مفهوم المشاركة وآليات تطبيقها ودور   - 24

على دور المجتمع المدني في تعزيز عالقة الحكومات مع وركزت النشرة .  أصحاب الشأن في عملياتها
مواطنيها، وقدمت بعض األمثلة التطبيقية والتوجهات المفيدة لتفعيل المشاركة في السياسات العامة بصفتها 

  .شأناً عاماً ال ينبغي حصره ضمن النخب في دوائر صنع القرار
  

  مادة إعالمية
  السياسات العامة تعزيز مشاركة المجتمع المدني في عمليات

  
تهدف هذه المادة اإلعالمية إلى إلقاء الضوء على مفهوم المجتمع المدني وتشجيع منظماته ودعم ما   - 25

تقوم به من وظائف ومسؤوليات متزايدة األهمية، كما تهدف إلى استعراض مجاالت اهتمام منظمات المجتمع 
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تجاهات الحديثة لتدخلها، وما يعترض هذه االتجاهات المدني والعوامل المؤثرة على تطور دورها استجابة لال
وتناولت المواد اإلعالمية أيضاً .  من عقبات تحول دون إحداث تأثير ملموس في السياسات العامة للحكومات

مؤشرات تفعيل مشاركة منظمات المجتمع المدني في صنع القرار واآلليات واألطر القانونية المطلوبة لذلك، 
  .من المجاالت والمسائل ذات الصلة بتفعيل دور تلك المنظمات واقترحت مجموعة

  خدمات المشورة الفنية  -هاء
 

جمعية خديجة االجتماعية ) أ: (استجابت اإلسكوا للطلبات التالية في مجال تقديم المشورة الفنية  - 26
نية والتنظيمية الخاصة بإدارة الخيرية في اليمن، التي تلقت دعماً فنياً تضمن أدلة التدريب والبرامج والمواد الف

برنامج ) ب(؛ "إب"في محافظة  2009سبتمبر /أيلول 29إلى  9ورشات العمل التي تم تنفيذها في الفترة من 
األمم المتحدة اإلنمائي في لبنان، الذي تلقى بموجب اتفاقية تعاون دعماً فنياً وتنظيمياً بشأن برامج بناء 

ين في منطقة لبنان الشمالي، حيث قدمت اإلسكوا بموجب االتفاقية أدلة القدرات وتأهيل العاملين والمدرب
واقترحت المدربين ممن شاركوا في ورشات سابقة نظمتها اإلسكوا ضمن برامجها لبناء (وبرامج تدريبية 

لى نوفمبر إ/، والمواد الفنية والتنظيمية إلدارة ورشات العمل التي عقدت في الفترة من تشرين الثاني)القدرات
معهد التكنولوجيا في العراق، الذي تلقى دعماً فنياً وتنظيمياً ) ج(على التوالي؛  2010ديسمبر /كانون األول

إلى  9لتنفيذ ورشة بناء قدرات العاملين في التنمية المحلية والتنمية بالمشاركة، عقدت في بغداد في الفترة من 
أدلة التدريب والبرامج التدريبية والمواد الفنية وتضمن الدعم الفني والتنظيمي .  2010مارس /آذار 20

  .والتنظيمية
  

وواصلت اإلسكوا تعاونها مع مؤسسة الملك خالد الخيرية، بالتنسيق مع وزارة الشؤون االجتماعية،   - 27
بهدف تقديم خدمات المشورة الفنية والدعم الفني لتنفيذ مشروع بناء القدرات في مجال التنمية بالمشاركة في 

 ملكة العربية السعودية، حيث تعمل اإلسكوا على تقديم المعونة الفنية والتنظيمية وتوفير أدلة الم
من الذين شاركوا في ورشات سابقة نظمتها اإلسكوا ضمن (وبرامج التدريب والمواد الفنية واقتراح المدربين 

 ات العاملين ورشة لبناء قدر 14ورشة من أصل  12وقد تم تنفيذ ). برامجها لبناء القدرات
والمدربين والباحثين في التنمية بالمشاركة، شاركت فيها كوادر عليا من المؤسسات الحكومية ومنظمات 

  .المجتمع المدني
  

قدمت اإلسكوا منظمة األسرة العربية وجامعة الشارقة في اإلمارات العربية المتحدة، ستجابة لطلب او  - 28
الواقع والتحديات : مؤتمر السياسات االجتماعية للطفولةها في خدمات المشورة الفنية من خالل مشاركت

السياسة "، عبر إعداد وتقديم دراسة بعنوان )2010مارس /آذار 18-17الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة، (
المؤتمر غة توصيات اجتماع لجنة صيافي  ةشاركوالم ،"قيمها وأهدافها والمسؤولية عنها: االجتماعية
  .ت الخاصة بمتابعة أعمالهوالمقترحا

  
دور القطاع الخاص في الشأن "واستجابة لطلب منظمة العمل العربية، أعدت اإلسكوا دراسة بعنوان   - 29

تحديات البطالة وخلق : جرى تقديمها ومناقشتها في المؤتمر العربي الرابع لتنمية الموارد البشرية" االجتماعي
  ).  2011ر يناي/الرياض، كانون الثاني(فرص العمل 
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واستجابة لطلب معهد الدوحة الدولي للدراسات األسرية والتنمية، قدمت اإلسكوا خدماتها االستشارية   - 30
 28- 27الدوحة، (آفاق وتحديات : من خالل مشاركتها في مؤتمر تعزيز مكانة األسرة في العالم المعاصر

لمؤتمر وشاركت في المناقشات وصياغة ، حيث أدارت اإلسكوا إحدى جلسات ا)2010يناير /كانون الثاني
  .التوصيات

 



E/ESCWA/SDD/2011/IG.1/3 
 

 -13 -  
  

  

  قسم السياسة االجتماعية أنشطة  -ثالثاً
  

األعضاء  بلدان، بالتعاون مع الفي شعبة التنمية االجتماعية في اإلسكوا يسعى قسم السياسة االجتماعية  - 31
ويقدم القسم  . لة في المنطقةوغيرها من الجهات المعنية، إلى بلورة فهم مشترك للسياسة االجتماعية المتكام

وتنصف العدالة االجتماعية  زدوات لسياسة اجتماعية تعزاألطر واألوضع مجال الدعم إلى الحكومات في 
الحث على اعتماد مقاربات سياسة اجتماعية  )أ(: البرامج التاليةبقسم السياسة االجتماعية  ويعنى  .الفقراء

مساعدة الحكومات في تطوير رؤية وطنية ) ب(عملية صنع القرار؛ ي ف متكاملة تؤمن العدالة االجتماعية
األعضاء لتحليل  بلدانالتعاون مع ال) ج(للسياسة االجتماعية من خالل حوار مفتوح مع الجهات المعنية؛ 

ثغرات وتحديات السياسات االجتماعية ورسم سياسات مبنية على أساس أفضل التجارب اإلقليمية والعالمية؛ 
 بلدانويساعد قسم السياسة االجتماعية ال . مأسسة السياسة االجتماعية ورصدهاليد اآلليات المناسبة تحد) د(

مؤتمرات الاألعضاء في جهودها الرامية إلى تحقيق التنمية التي تتمحور حول اإلنسان، وذلك من خالل 
ميدانية البحاث األاسات ودرالتقارير وال وأيضاً الوطني واإلقليمي، على المستويين خبراءالواجتماعات 

  :توزعت على المحاور التالية ةنشطتم تنفيذ سلسلة من األ ،وفي هذا اإلطار  .تحليليةالو
  

  الخبراءفرق اجتماعات   -ألف
  

  لتقرير الثالثا الستعراضخبراء فريق ال اجتماع
  في منطقة اإلسكوا رؤى واستراتيجيات: االجتماعية المتكاملة للسياسة

  )2009يوليو /وزتم 24، بيروت(
  

رؤى  :إعداد التقرير الثالث للسياسة االجتماعية المتكاملةفي سياق هذا االجتماع نظمت اإلسكوا   - 32
شارك فيه خبراء إقليميون ودوليون في مجال العلوم االجتماعية و ،واستراتيجيات في منطقة اإلسكوا

مراجعة تصور السياسة إلى  الجتماعا وهدف . باحثين وأكاديميين إلىباإلضافة  ،والسياسات العامة
في البلدان األعضاء في اإلسكوا وكيفية إدماجها في السياق األوسع للتنمية االقتصادية  االجتماعية
  .واالجتماعية

  
  اجتماع النظراء لمراجعة وتقييم المواضيع المطروحة في التقرير الرابع

  في منطقة اإلسكوا وق العملأسواق العمل وسياسات س: للسياسة االجتماعية المتكاملة
  )2010يوليو /تموز 16 ،بيروت(

  
أسواق : إعداد التقرير الرابع للسياسة االجتماعية المتكاملةفي سياق  جتماعهذا االنظمت اإلسكوا   - 33

هيكلية أسواق العمل ) أ( :وشملت المواضيع المطروحة.  في منطقة اإلسكوا العمل وسياسات سوق العمل
سياسات سوق ) ج(العمل في منطقة اإلسكوا؛  قوانين وتشريعات) ب(ي منطقة اإلسكوا؛ وتحديات العمل ف

السياسات ب ةاإلسكوا المعني شعبن عن مختلف وممثل االجتماع شارك فيو  .العمل النشطة في منطقة اإلسكوا
م تصميم لمراجعة وتقيي اإلنترنتعبر شبكة آخر كما تم تنظيم اجتماع   .العامة وسياسات أسواق العمل

شارك فيه خبراء في ، و2010نوفمبر /تشرين الثاني 30التقرير الرابع للسياسة االجتماعية المتكاملة، عقد في 
  .مجال العلوم االجتماعية والسياسات العامة وسياسات سوق العمل
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  والمنشوراتالدراسات التقارير و  -باء

  
  ستراتيجيات في منطقة اإلسكوارؤى وا: لسياسة االجتماعية المتكاملةل الثالثالتقرير 

)E/ESCWA/SDD/2009/4( 
  

 في اإلسكوا وإدماجها منطقة في االجتماعية السياسة تصور لكيفية شامالً عرضاًهذا التقرير  يقدم  - 34
 في المنطقة، للتنمية الراهنة المسارات فيالتقرير  ينظرو.  واالجتماعية االقتصادية للتنمية األوسع السياق
 قضايا وتعاملها مع المتوازنة والتنمية والمساواة اإلنصافلمسائل  التنمية الوطنية استراتيجيات معالجة وهي
 على واالقتصادية الهياكل االجتماعية تأثير طبيعةالتقرير  ويتناول  .المخاطر وتخفيف الفقر من الحد

 األدوار تنظيم طريقة يف القيم والتقاليد أهمية على ويركز االجتماعية، السياسة ترعى التي المؤسسات
   االجتماعية التنمية جعل إلى الحاجةالتقرير يؤكد و . المجتمع في القطاعات مختلف بين والمسؤوليات

التقرير وجود  يستنتجو . االقتصادي بالنمو المتعلقة التقليدية جانب األهداف إلى العامة للسياسة واضحاً هدفاً
 وجهود االجتماعية السياسة أبعاد اإلسكوا بمختلف في األعضاء انالبلد النشغال أنماط واضحة )أ( :ما يلي

 بتوزيع يتعلق بالمنطقة فيما خاصة راتيتغ) ب(المستويات؛  مختلف على والمعالجات الفجوات ارية لتحديدج
 من مجموعات ثالث )ج( والمجتمع المدني؛ والسوق للدولة عبر المؤسسات االجتماعية والمسؤوليات األدوار
المنصف  والتوزيع القطاعات، بين الشراكات ذلك بما في المنطقة، في التنمية بالنسبة لمستقبل دياتالتح

يقدم أخيراً و  .المختلفة االجتماعية للقطاعات الشامل بالنمو المتمثل العام والتحدي التوزيع، وإعادة للموارد
المسارات  تحديد في األساس سيكون المختلفة التغيير عمل أدوات تنسيق على أن دامغة حجة التقرير هذا

  .المستقبل في اإلسكوا لمنطقة اإلنمائية
  

  ورقة عمل
رات في البلدان العربية ب التغيتعقّ :مقارنالمنظور الالسياسة االجتماعية والدولة في 

)E/ESCWA/SDD/2010/WP.1(  
  

كما تبحث في  ،عيةالنقاش حول دور الدولة في مجال الشؤون االجتما إلىتتطرق هذه الورقة   - 35
السياسات في المنطقة  واالجتماعية في المنطقة العربية، وتثير بعض األسئلة التي قد يجدها صانع األوضاع

   .العربية مهمة في إطار المناقشات الجارية حول التنمية االجتماعية
  

  تقرير
  الجسدية في األردن اتاإلعاق واألشخاص ذو: اإلنصافعدم  مسح أوجه

)DD/2009/7E/ESCWA/S(  
  

على النهج القائم على الحقوق لتحديد مدى حصول  يعتمدالذي تقرير هذا الأصدرت اإلسكوا   - 36
عن فرص العمل والحماية  في األردن على خدمات التعليم والصحة، فضالً األشخاص المعوقين جسدياً

تحول دون تمتع األشخاص ذوي  القانونية والمؤسسية واالجتماعية التي العقباتويحدد التقرير  . االجتماعية
 العقبات تلكويدرس كيف يمكن للسياسات االجتماعية أن تساعد في رفع  ،اإلعاقة بكامل حقوقهم االجتماعية

 .على الخدمات االجتماعيةالمعوقين حصول  في المساواةتحقيق و
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  ورقة عمل
 ي سوق العملاألشخاص ذوي اإلعاقة ف دماجالمشجعة إلالدولية واإلقليمية  الممارسات

)4E/ESCWA/SDD/2010/WP.( 
  

لسياسات والبرامج والقوانين التي تمكّن المعوقين من الوصول إلى فرص ل اًمسحورقة تتضمن هذه ال  - 37
إتاحة لممارسات الجيدة في لتقويماً  تتضمنكما  . العمل في بلدان مختارة وفي البلدان األعضاء في اإلسكوا

وتحدد المجاالت التي يمكن فيها  ،عاقة، والتطورات الحالية في هذا المجالالعمالة لألشخاص ذوي اإل فرص
يم السياسات الرامية وصياغة وتنفيذ وتقببالتعاون مع جميع الجهات المعنية  ، وذلكتعزيز القدرات الوطنية

في  مكافحة التمييز على أساس اإلعاقة، وضمان مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة في النشاط االقتصادي إلى
  .مجتمعاتهم على قدم المساواة مع غيرهم من األفراد

  
  االجتماعية التنميةنشرة 

  التحديات في منطقة اإلسكوا: الحماية االجتماعية السياسة االجتماعية و
)E/ESCWA/SDD/2009/Technical Paper.10(  

  
وكيف يمكن أن  ،تماعيةالضوء على المهام الرئيسية للسياسة االج تسلطلنشرة هذه ال أصدرت اإلسكوا  - 38

 وتتضمن  .تساهم في تحقيق االستقرار االجتماعي من خالل مساعدة الناس على إدارة مخاطر دورة الحياة
لتحديات التي تواجه نظم الحماية االجتماعية وأدوار ومسؤوليات المؤسسات االجتماعية عرضاً ل النشرة

  .المختلفة في منطقة اإلسكوا
  

  يةنشرة التنمية االجتماع
  تحقيق العدالة االجتماعية للجميع

)E/ESCWA/SDD/2010/Technical Paper.2(  
  

أن التقدم المحرز في المجال االقتصادي خالل السنوات التنمية االجتماعية شرة يوضح هذا العدد من ن  - 39
ي في بعض واإلقصاء االجتماعي، ال بل أدى النمو االقتصادلم يكن كافياً للحد من عدم المساواة  األخيرة

وتؤكد النشرة أن العدالة االجتماعية تتطلب تنفيذ سياسات  . ة وتزايد حدة الفقركلتفاقم هذه المش إلىاألحيان 
وذلك في ظل التحديات العالمية الناشئة وفي سياق تحقيق  ،متكاملة وشاملة تستجيب الحتياجات السكان

نة المسؤولة والمساواة في الحصول على الخدمات تؤكد أن تعزيز المواطكما  . األهداف اإلنمائية لأللفية
من خالل االستثمار في رأس المال  تم فقط عبر تأمين حقوق اإلنسان، ولكن أيضاًياالجتماعية الجيدة ال 

  .البشري
  

  كتيب
  غربي آسياالتكامل االجتماعي في 

)E/ESCWA/PI/2010/1(  
  

لتنمية لللجنة األمم المتحدة  ثامنة واألربعينلالدورة ا لتقديمه فيب كتيهذا الاإلسكوا أصدرت   - 40
ب على أهمية تعزيز مفهوم التكامل يشدد الكتيو . )2010فبراير /شباط 12- 3نيويورك، (االجتماعية 
الضوء على بعض األنشطة  طكما يسل ،ويبحث في التقدم المحرز في المنطقة على هذا الصعيد ،االجتماعي
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اإلسكوا من خاللها عملية إدماج الفئات الضعيفة والمهمشة في صلب والمشاريع الرئيسية التي دعمت 
 .ضيةالمجتمع على مدى السنوات الما

  مطوية
  السياسة االجتماعية من أجل التنمية االقتصادية: إدارة التغيير

 
استثماراً في الناس وتوسيع  استراتيجيات النمو المستدامة ضرورة أن تتضمن المطوية ههذؤكد ت  - 41
حاجة إلى نظام جديد للحكم يتوافق مع العالقات االجتماعية المتغيرة في وال ،الحماية االجتماعيةاق طن

اجعة الرؤى واالستراتيجيات اإلنمائية لدى وهو ما انعكس في صورة واضحة عند مر ،المجتمعات العربية
ركة القطاعين الخاص بمشا ،ضرورة تطوير توزيع جديد للمسؤوليات المطويةؤكد تكما   .البلدان العربية

  .االجتماعي واإلدماجلضمان المساواة  الحكومات، فضالً عن المسؤولية المتزايدة على عاموال
  

 البرامج والمشاريع  -جيم
 

تعزيز "المتحدة، تم اإلعداد لمشروع مشترك بعنوان  لألمم اإلقليميةفي إطار التعاون بين اللجان   - 42
تعزيز القدرات الوطنية في تطوير سياسات وبرامج  إلىيهدف  ،"يط الهادئالحماية االجتماعية في آسيا والمح

 . فعالة للحماية االجتماعية، بما في ذلك استخدام أدوات ومناهج مبتكرة، لمعالجة التحديات االجتماعية الناشئة
ية في آسيا ويركز المشروع على مبادرات الحماية االجتماعية التي يمكن تطبيقها لتعزيز الحماية االجتماع

يتم  اإلطار،وفي هذا   .هاوتقييم أثر هاوتمويل هاومناهج تلك المبادرات سياسات ، وعلىوالمحيط الهادئ
كما   .آسيا ياالستفادة من المعارف والخبرات المتراكمة في مناطق أخرى كأفريقيا وأمريكا الالتينية وغرب

بهدف دعم المبادرات الوطنية وتبادل الخبرات  وذلك ،يتم تطوير نظم معلوماتية إقليمية إلدارة المعرفة
  .وصياغة أنشطة بناء القدرات وتوثيق الممارسات المبتكرة

  
  أنشطة قسم السكان والتنمية االجتماعية  -رابعاً

 
خالل الفترة في شعبة التنمية االجتماعية في اإلسكوا  قسم السكان والتنمية االجتماعيةعمل  شمل  - 43

رات الديمغرافية التوعية بالتحديات والفرص التي تفرضها التغي) أ( :المجاالت التاليةير المشمولة بهذا التقر
إلى مواجهة  البلدان األعضاءدعوة ) ب(؛ وزيادة في أعداد المسنين ،وما ينجم عنها من بروز في فئة الشباب

الذي أحرزته صد التقدم ر) ج(التحديات التي تفرضها الهجرة الدولية واالستفادة من الفرص التي تتيحها؛ 
؛ برامج العمل التي أقرتها المؤتمرات الدولية، بما فيها برنامج العمل العالمي للشبابالعربية في تنفيذ  بلدانال
  :التالية ةنشطتم تنفيذ األ ،وفي هذا اإلطار  .المتعلقة بالسكان والتنميةالمعلومات وتبادل نشر المعارف ) د(
  

  والمنشورات الدراساتوالتقارير   -ألف
  

  نشرة التنمية االجتماعية
  آثار األزمة المالية على الهجرة الدولية من المنطقة العربية

)E/ESCWA/SDD/2009/Technical Paper.6( 
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وما نتج عنها من تحديات وفرص في المنطقة، ثم المالية بلمحة عامة عن األزمة هذه النشرة هلت ستُا  - 44
ولهذا .  ةا يتصل بآثار الحروب واألزمات المالية السابقة على الهجرة الدولياستعرضت الدروس المكتسبة فيم

  ، وحرب الخليج في الفترة 1973أزمة النفط في عام  :الغرض، تناولت النشرة ثالث حاالت، هي
النشرة أهم  عرضتو.  من القرن الماضي اآلسيوية في أواخر التسعينات ة، واألزمة المالي1990-1991

خصوصاً تعدد أنواع الهجرة، وارتفاع نسبة وفي المنطقة العربية قبيل اندالع األزمة،  ةرة الدوليمالمح الهج
ة، وتنامي دالوافدين إلى مجموع السكان، ونظام الكفيل، وتنامي هجرة اإلناث الوافدات للعمل في مهن محد

أكبر المناطق المستقبلة لها، مصدر للتحويالت وإحدى  طلب الشباب على الهجرة، وتحول المنطقة إلى أهم
وتراجع فرص الهجرة داخل المنطقة وإلى أوروبا، وتنامي القلق إزاء حقوق اإلنسان للوافدين، ونقص 

آثار متوقعة لألزمة المالية على  ةوركزت النشرة على أربع  .في المنطقة بشكٍل عام ةالمعرفة بالهجرة الدولي
رفع معدالت البطالة، وتقليص حجم التحويالت إلى المنطقة، : ي، وهفي المنطقة العربية ةالهجرة الدولي

إلى أن األزمة المالية قد تؤدي  النشرة وخلصت.  ، وتهديد حقوق اإلنسان للمهاجرينةوتعزيز الهجرة الدائري
لها  يإلى رفع مستويات الفقر وعدم اإلنصاف االجتماعي، مما يستدعي صياغة السياسات المالئمة للتصد

  .من تداعياتها والتخفيف
  

  :موجز السياسات االجتماعية
  )العدد الثالث( هجرة الشباب في البلدان العربية

)E/ESCWA/SDD/2009/Technical Paper.7(  
  

تشكل أحد التحديات المجتمعية الكبرى في  ألنهاالعدد هجرة الشباب في البلدان العربية هذا تناول   - 45
العوامل الطاردة  :وهي هجرة الشباب لعوامل المساهمة فيعرضاً ل العدد تضمنو . تلك البلدانالعديد من 

الخاصة بالواقع االقتصادي واالجتماعي والثقافي والسياسي السائد في المجتمعات العربية من جهة، والعوامل 
مل وقد تزامنت هذه العوا.  الخارجية الجاذبة والمتصلة بالعولمة والطلب العالمي على العمالة من جهة أخرى

الشباب في التركيبة السكانية في بلدان عربية عديدة، وساهمت في تحقيق مستويات متفاوتة  عددمع تضاعف 
تدل على إخفاقات في  الشباب العدد أن هجرةبين و.  من نمو هجرة الشباب العربي في السنوات األخيرة

من أي وقت مضى إلى نظرة تنموية أكثر حاجة بالبلدان هذه مسار التنمية في معظم البلدان العربية، وأن 
إدماج الشباب وتحقيق مشاركته الواسعة والفعلية في التنمية المجتمعية  جديدة تضع على رأس سلّم األولويات

أن هذه النظرة الجديدة لن تكتمل إال باعتماد مقاربة جديدة في العدد وأكد  . وإطالق مشروع تنموي إقليمي
  .سيما هجرة الشباب الوولية في البلدان العربية، إدارة مختلف تيارات الهجرة الد

  
  )العدد الرابع( والتنمية لسكاناتقرير 

  التنمية سياسات على المترتبة واآلثار للواقع دراسة: اإلسكوا منطقة في الشباب
)E/ESCWA/SDD/2009/6(  

  
 لمقارباتل مراجعةو فئة الشباباً لفيعرت األول الفصلضمن يتف ،فصول ثالثة في التقرير هذا يقع  - 46

 . للشباب العالمي العمل برنامج حول المتمحورة األمم المتحدة مقاربة على التركيز مع ،هاب المتعلقة المعاصرة
والصحة  والعمل التعليم مجاالت في اإلسكوا منطقة في الشباب واقع لتحليالً الثاني الفصلويتضمن 
 وتحديد المجاالت،تلك  من كل ضمن األساسية ؤشراتالم دراسةوذلك عبر  ،العامة الحياة في والمشاركة

 المترتبة اآلثار الثالث الفصل ويتناول.  التحدياتتلك  أسبابو منها كل في الشباب تواجه التي التحديات أبرز
 أنجز بعض، حيث اإلسكوامنطقة  بلدان في بالشباب المتعلقة السياسات ويستعرض التنمية سياسات على
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 غالبيةال زالت ما بينما إنجازها، لىع حالياً يعمل أو للشباب واستراتيجيات وطنية اتسياس صياغة البلدان
 التنمية خطط ضمن أو) والصحة والتشغيل، كالتعليم،( القطاعية السياسات ضمن الشباب قضايا تتناول
 ياجاتهااحت لها ديمغرافية اجتماعية كفئة الشباب استهداف أهمية على الفصل هذا يركز، لذا.  الوطنية

 لالستفادة بالفرص همتزويد والثاني، الشباب تمكين األول محورين، على العمل أهمية، والخاصة وتحدياتها
 عن حديثاً صدرت والمؤشرات التي والغايات األهداف استعراض إلىالثالث  الفصل ويخلص.  إمكاناتهم من
 العالمي، واالقتصاد الشباب وهي الثالث المجموعات في للشباب العالمي العمل برنامج ضمن المتحدة األمم

  .ورفاهه والشباب المدني، والمجتمع والشباب
  

  ورقة عمل
  للشباب العالمي العمل برنامج إطار في للشباب الوطنية السياسات

)I) E/ESCWA/26/4(Part(  
  

لإلسكوا  نيوالعشر السادسةة دور، التي قدمت كموضوع رئيسي في الالورقة هذه استعرضت  - 47
بأسباب  المتعلقة والدولي اإلقليمي الصعيدين على المطروحة التساؤالت، )2010مايو /أيار 20- 17يروت، ب(

 ومن األسباب.  ةالتنمي مجال في الحكومات تبذلها التي المحاوالت من بالرغم للشباب العامة األوضاع تردي
 العالمي العمل لبرنامج االستجابة في منطقةال بلدان التي اتخذتها المبادرات تلكؤ، الشأن بهذا تشخيصها تم التي

 التي األهمية الشباب فئةإيالء  ضرورة على البلدان التي تحث التوجيهية بمبادئه التزامها وعدم للشباب
 للتعاطي توظيفها تم التي التنمية لمناهج نقدية مراجعة إجراءة ضرور مما يؤكد ،التخطيط عملية في تستحقها

 الديمغرافية والخصوصيات تنسجم عملية معالجات إلى الوصول بهدف وذلك ب،تنمية الشبا قضايا مع
 الشباب وأدائهم قضايافي  تؤثر وتحديات فرص من العولمة تفرضه وما واالقتصادية واالجتماعية،

 للشباب العالمي العمل برنامجإلى  باالرتكاز الشباب قضايا مع التعاطي أهمية الورقة وأكدت  .المجتمعي
 عملياً نهجاً منه جعلت التنمية مناهج صعيد على نوعية ونقلة الراهن،هم وضع مع يتجاوب منهجي كإطار
 العمل لبرنامج األساسية والفرضيات المبادئ الورقة تناولت، الهدف هذاتحقيق ول.  والرصد للقياس قابالً

 على واستخداماته التنمية، في التقليدية المناهج عن تميزهوالجوانب التي  أولوياته ، وإطارللشباب العالمي
 الورقةطرحت و.  اإلسكوا نفذته الذي المسح نتائج استعراض خالل من تبنيه ومتطلبات الوطني، الصعيد
 بما نهجه للشباب وترسخ العالمي العمل لبرنامجاالستجابة  تفعل أن يمكن التي التوصيات من مجموعة أيضاً
  .الشباب تنمية يضمن

  
  ية للبلدان العربيةالمالمح الديمغراف

)E/ESCWA/SDD/2009/Technical Paper.9(  
  

رات الهيكلية المصاحبة التغي من أهمية انطالقاً" المالمح الديمغرافية للبلدان العربية"أصدرت اإلسكوا   - 48
والتحول  يالسكان كية النموبالتحديات التي تفرضها دينامي تعزيز المعرفة وبهدفللهيكل العمري للسكان، 

حجم ونمو وتوزيع ويركز هذا العدد على التحوالت في .  التخطيط لها بشكل مبكرلديمغرافي وأهمية التهيؤ وا
على الهيكل ذلك وآثار  نخفاض معدالت الخصوبة والوفياتابلداً في المنطقة العربية، و 22السكان في 

مع إشارة  2010- 1990فترة الهجرة الدولية في الكما يتناول  . 2050-1980العمري للسكان في الفترة 
خاصة إلى هجرة اليد العاملة، واآلثار الديمغرافية والتنموية لبروز فئة الشباب، ويعرض آثار األزمة المالية 

   .على الشباب والمسنين والعمال المهاجرين
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 13- 5القاهرة، (والتنمية لتوصيات المؤتمر الدولي للسكان  وعلى صعيد نشر المعارف، واستكماالً  - 49
ر السكاني في لة إدماج المتغيأأهمية نشر البيانات السكانية التي تدعم مس أكدتالتي ) 1994سبتمبر /أيلول
وبعض المالمح العربية  بلدانللالديمغرافية  لكترونية الخاصة بالمالمح، تواصل اإلسكوا تحديث النوافذ اإلالتنمية

حجم ل التجاهات الحالية والمستقبليةامعلومات حول  النوافذ تلكوتوفر .  االجتماعية واالقتصادية المالزمة لها
يارة ويمكن ز . ع الحياة عند الوالدة، ومعدل الخصوبة، ومعدل وفيات الرضع، وتوقُّالسكان والتركيبة العمرية

  . http://www.escwa.un.org/popin:شبكة المعلومات السكانية لغربي آسيا على العنوان التالي
  

  المشاريع  -باء
   

  :تعزيز القدرات الوطنية في التعامل مع الهجرة الدولية
  تعظيم الفوائد اإلنمائية للهجرة الدولية والحد من آثارها السلبية

  
ت تحسين نوعية البياناتوفير وإلى تعزيز القدرات الوطنية من خالل  المتكاملالمشروع  هذا يهدف  - 50

حول الهجرة الدولية وبناء القدرات المؤسسية والبشرية في مجال وضع وتنفيذ السياسات والبرامج، وتعزيز 
وذلك عبر تطوير شبكة لتبادل المعلومات والسياسات والخبرات وأفضل  ،والدولي اإلقليميالحوار 

 ،ثل المنظمات الحكوميةومن المتوقع أن يساهم المشروع بالتعاون مع الشركاء اآلخرين، م . الممارسات
المعارف بشأن الهجرة تطوير ، وهيئات التنمية اإلقليمية، ومراكز البحوث، في للهجرة الدوليةوالمنظمة 

ويشمل المشروع بلداناً أساسية في عملية الهجرة وهي بلدان مجلس التعاون   .الدولية وأثرها على التنمية
مصر ولبنان والجمهورية العربية السورية باعتبارها بلدان الخليجي باعتبارها بلدان استقبال، واألردن و

  .إرسال

  ورشات العمل  -جيم
  

  ورشة عمل
  التنمية استراتيجيات في الدولية دماج الهجرةإ: اإلسكوا منطقة في والتنمية الدولية الهجرة

  )2010يوليو /تموز 22- 19بيروت، (
  

 مع المنظمة بالتعاونهذه الورشة مت اإلسكوا ، نظأعاله 50المشروع الوارد في الفقرة  في سياق  - 51
 السياسات وتنفيذ لتصميم الالزمة والقدرات للمهارات الوطني المستوى تعزيز وذلك بهدف ،للهجرة الدولية

 أهمية زيادةالورشة  وأكدت.  التنمية أجل من الدولية الهجرة تحدياتل وتقل المكاسب تعظّم التي والبرامج
 من الوطنية الخبرات، وتعزيز العربية المنطقة في التنمية على وآثارها الهجرة عن لوماتوالمع البيانات توافر
 التنمية؛ استراتيجيات في االعتبارات هذه ودمج التنمية على الهجرة تأثير مجاالت تحديد: تحقيق ما يلي أجل
هجرة في بلدان االستقبال وتحديد أهم التشريعات والسياسات ذات العالقة بإدارة ال الدولية الهجرة تعريفو

واستعراض بعض المبادرات اإلقليمية والتجارب اإللكترونية في مجال حصر حركة العمالة  ؛وبلدان اإلرسال
 الهجرة بشأن إلقليميا للتعاون المحتملة األشكال ومناقشةبين البلدان واألقاليم وكذلك الهجرة الدائرية؛ 

 ومناقشة التعاريف والتنمية، لهجرةل الراهن الوضع فهم فرصةفيها  للمشاركين الورشة هذه أتاحتو.  والتنمية
 من مجموعة ومناقشة عرض هاتخللإذ  ،العالمية الممارسات أفضل إطار في وذلك، المشتركة واألنشطة
تلك تمحورت و.  اإلسكوا منطقة في والتنمية الهجرة عناإلقليمي  التقرير مجموعها في تشكل الدراسات
 التنمية على وأثرها للمهاجرين المالية التحويالتو العاملة؛ األيدي هجرة: المواضيع التاليةحول  الدراسات

 العابرة الجماعاتو مصر؛ن وولبناة سوريالجمهورية العربية الاألردن و األربعة العربي المشرق بلدان في
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 مجال في اإلسكوا منطقةبلدان  العربي؛ وسياسات المشرق في والكفاءات العقول هجرةووالتنمية؛ بلدان لل
 الهجرة إدراج كيفية بحثو الهجرة وإحصاءات بسياسات المتعلقة الوطنية التقارير كما تم عرض.  الهجرة

 في المختلفة والنماذج المنهجيات على التعرف أتاح للمشاركين تطبيقي بأسلوب وذلك، التنمية استراتيجيات في
  .المجال هذا

 -----  


