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لجنة التنمية االجتماعية



التعاون الفنيأنشطة : من جدول األعمال5البند 



Page 3

البرنامج العادي للتعاون الفنّي

:  لالسكواية البرنامج العادي للتعاون الفني كمحّصلة نهائية للوظائف الرئيس•

المشاريع الميدانية االجتماعات الموضوعية البحوث وتحليل السياسات 

تقديم المشورة بشأن السياسات وبناء القدرات

غية بتقّدم االسكوا خدمات الدعم الفنّي بناء على طلب من الدول األعضاء•

تلبية احتياجات محددة

تعاون ة للتنّسق االسكوا مع عدد متزايد من الدول األعضاء لوضع أُُطر وطني•

الفنّي
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التعاون الفنّي في مجال التنمية االجتماعية

امج الهدف النهائي هو تعزيز قدرة الدول األعضاء على وضع سياسات وبر

:اجتماعية في مجاالت اجتماعية رئيسة مثل

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

العدالة االجتماعية والمساواة•

الهجرة الدولية•

2030تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام •
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أشكال التعاون الفنّي والتمويل

2017تضمنت أنشطة التعاون الفني التي قدمتها اإلسكوا منذ أواخر عام •

ات دمخدمات استشارية في مجال السياسات وحلقات عمل تدريبية وغيرها من خ

.بناء القدرات

ج العادي رناميتم تمويل أنشطة التعاون الفني من ميزانية االسكوا الخاصة بالب•

وفير المزيد ولكن يمكن ت. للتعاون الفني إضافة إلى حساب األمم المتحدة للتنمية

قدم الممن الخدمات من خالل التمويل من خارج الميزانية، بما في ذلك التمويل

.من الدول األعضاء طالبي الخدمات
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(تابع)أشكال التعاون الفنّي والتمويل 

حتى اآلن، تم تقديم مجموعة واسعة من الخدمات 2017منذ أواخر •

االستشارية لعشرة من الدول األعضاء على األقل في العديد من مجاالت 

ة والمساواة التنمية االجتماعية، بما في ذلك اإلعاقة والسكان والتنمية والشيخوخ

.2030وتنفيذ ومتابعة واستعراض خطة التنمية المستدامة 

ن اإلقليمية قدم البرنامج الفرعي أيًضا العديد من حلقات العمل اإلقليمية ودو•

ة والوطنية في مجاالت مختلفة، بما في ذلك العدالة االجتماعية، والحماي

نهم، االجتماعية، والسياسات الموجهة نحو المساواة، ومشاركة الشباب وتمكي

.وإدماج قضايا اإلعاقة، والهجرة الدولية، والسياسة الحضرية
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هل تحقق الخدمات الفنية النتائج المتوخاة؟

 الدول األعضاء مدعوون إلى إبداء مالحظاتهم حول ما إذا كانت خدمات

يما في المجاالت سالتعاون الفني التي تقّدمها االسكوا تلبّي احتياجاتهم الوطنية، ال 

:التالية

تسريع عملية إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة•

الً موضع سياسات وإجراءات تحمي حقوق المهاجرين وتسهم في تحسين حياتهم ع•

ميةبمبادئ وأهداف االتفاق العالمي بشأن الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظا

تعميم مراعاة قضايا المسنين وتمكين الشباب في خطط وبرامج التنمية•

ة ة االجتماعيأو تنفيذ سياسات أكثر توجهاً نحو المساواة تتسم بالعدال/دعم صياغة و•

وتدابير لزيادة مشاركة المجتمع المدني

دعم الدول األعضاء في إصالح وتصميم سياسات الحماية االجتماعية•

2030دعم تنفيذ ومتابعة واستعراض خطة التنمية المستدامة لعام •



شكرا  


