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الدورة الثانية عشرة

لجنة التنمية االجتماعية



:من جدول األعمال4البند 

تنفيذ أنشطة برنامج عمل اإلسكوا والتوصيات 

الصادرة عن لجنة التنمية االجتماعية في 

دورتها الحادية عشرة



Page 3

التنمية االجتماعية: 2برنامج االسكوا الفرعي 

ة دعم الدول األعضاء في اعتماد نَهجٍ قائٍم على الحقوق لتحقيق التنمي: الهدف العام

تحقيق خطة االجتماعية المنصفة والشاملة للجميع والقائمة على المشاركة من أجل 

. 2030التنمية المستدامة لعام 

وسائل التنفيذ

ة العربيةالبحوث وتحليل السياسات ورصد اتجاهات التنمية االجتماعية في المنطق•

إصدار تقارير موضوعية ومواد غنية بالمعلومات•

تنظيم االجتماعات الموضوعية واالجتماعات الحكومية الدولية•

تنفيذ المشاريع الميدانية•

من جدول 5تناقش ضمن البند )توفير الخدمات االستشارية وورش بناء القدرات •

(األعمال
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ذات األولويةالمواضيعيةالمجاالت 

(كبار السن، األشخاص ذوو اإلعاقة، الشباب)اإلدماج االجتماعي •

الحماية االجتماعية•

السكان والتنمية•

الهجرة الدولية•

العدالة االجتماعية والمشاركة•
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تعميم مراعاة مبادئ العدالة االجتماعية وسياسات الحماية 

االجتماعية القائمة على المشاركة

11تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة 

دليل إدماج مبادئ العدالة االجتماعية في عمليات وضع الخطط •

اإلنمائية والبرامج والسياسات 

، 2017حلقة عمل الختبار الدليل، ُعقدت في بيروت في أواخر •

األردن والعراق ولبنان والمغرب وفلسطين والسودانبمشاركة 

ة حلقة عمل دون إقليمية حول دليل وضع سياسات الحماية االجتماعي•

، بمشاركة 2018باستخدام نهج تشاركي، ُعقدت في الرباط في أواخر 

.  فاعلة من مصر وموريتانيا والمغرب والسودان وتونس
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عقد اجتماعات فريق الخبراء المعني باإلعاقة

11تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة 

ت الدورانّظمت االسكوا اجتماَعين عاديَّين لفريق الخبراء العامل بين

ات تماعالمعني باإلعاقة خالل السنتين الماضيتين إضافة إلى عدد من االج

(من جدول األعمال6تناقش ضمن البند )اإلضافية 
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دعم الدول األعضاء في تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة

11تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة 

ة إلى قامت االسكوا بنقل القضايا الحضرية من منظور المنطقة العربي•

مم المتحدة المحافل الدولية، بدءاً من إصدار تقرير المنطقة العربية لمؤتمر األ

ك ر مشترلإلسكان والتنمية الحضرية المستدامة قبل بضع سنوات، وهو تقري

بين االسكوا وموئل األمم المتحدة 

ة ورقة فنية بشان سياسات إسكان ذوي الدخل المنخفض في المنطق•

( عمل مشترك مع مركز المرأة في االسكوا)العربية 

ي عقد فاجتماع فريق خبراء بشأن تحديد مالمح المدن في الدول العربية،•

وتضّمن تجارب من العراق وليبيا 2019يناير / بيروت في كانون الثاني

ابع لموئل المكتب اإلقليمي للدول العربية التبالتعاون مع . )وسوريا واليمن

(األمم المتحدة
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دعم الدول األعضاء في تنفيذ البعد االجتماعي لخطة التنمية 

بشكل متكامل2030المستدامة لعام 

11تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة 

ذ مصّممة بطريقة ما للمساهمة في تنفي2معظم أنشطة البرنامج الفرعي •

2030خطة التنمية المستدامة لعام 

فئة كبار السن :فئتان تحظيان باألولوية من بين الفئات الضعيفة األساسية•

من 6البند )وفئة األشخاص ذوي اإلعاقة ( من جدول األعمال9البند )

(  جدول األعمال

:  هما2030مسارا عمل محوريان في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام •

والترابط بين المساواة ( من جدول االعمال8البند )الحماية االجتماعية 

(من جدول االعمال10البند )واإلدماج والعدالة



شكرا  


