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  )اإلسكوا( آسيااللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي 

  
  لجنة التنمية االجتماعية

  التاسعة الدورة
  ٢٠١٣ أآتوبر/تشرين األول ١٣- ١٢ان، عّم
  
  من جدول األعمال المؤقت ٤لبند ا

  
  
  

  التنمية االجتماعيةالمتعلقة ب والتوصيات تنفيذ األنشطة
  للجنة التنمية االجتماعية ثامنةمنذ الدورة ال اإلسكوافي إطار برنامج عمل 

  
  زـموج

  
ة للجنة التنمية منامنذ الدورة الث) اإلسكوا( آسياغربي نفذت اللجنة االقتصادية واالجتماعية ل  

، المعني بالسياسات االجتماعية ٢البرنامج الفرعي  الجتماعية مجموعة من األنشطة المقررة في إطارا
ومنها أنشطة مقررة تنفيذًا لتوصيات  ٢٠١٣-٢٠١٢لفترة السنتين  اإلسكواالمتكاملة، من برنامج عمل 

م الخدمات االستشارية في ورآزت تلك األنشطة على بناء القدرات الوطنية وتقدي.  التنمية االجتماعيةلجنة 
مجال التنمية االجتماعية، وإعداد الدراسات واألدلة والمراجع الفنية، وتنفيذ مشاريع ميدانية حول قضايا 

السياسات االجتماعية وضع التنمية االجتماعية، والعمل مع البلدان األعضاء على إيجاد أفضل السبل ل
  .المتكاملة

  
وهي معروضة على لجنة التنمية دم المحرز في تنفيذ تلك األنشطة، وتتضمن هذه الوثيقة عرضًا للتق  

  .تتضمنهاالتي  شأن متابعة نتائج األنشطةبوتقديم المقترحات عليها لالطالع  التاسعةاالجتماعية في دورتها 
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  ةـمقدم
  
المعني بالسياسات ، ٢بمسؤولية تنفيذ البرنامج الفرعي  ااإلسكوتضطلع شعبة التنمية االجتماعية في   - ١

توطيد مفهوم  ، والذي يهدف إلى٢٠١٣-٢٠١٢لفترة السنتين  اإلسكوااالجتماعية المتكاملة، من برنامج عمل 
المنطقة صائص القائمة على أساس العدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص للجميع، مع مراعاة خاالجتماعية السياسة 

إعداد ) أ: (وتعمل شعبة التنمية االجتماعية على تحقيق هذا الهدف من خالل ما يلي.  الثقافيةتها خصوصياو
الدراسات التحليلية وعقد االجتماعات وتنفيذ أنشطة التعاون الفني، بما في ذلك ورش العمل والبرامج التدريبية 

  القضايا االجتماعية ذات األولوية؛  والمشاريع الميدانية، باإلضافة إلى تقديم الخدمات االستشارية حول
على المستويين المحلي والوطني، بهدف  الدعوة إلى إقامة الشراآات وتعزيزها بين أصحاب المصلحة) ب(

وبالتالي صياغة سياسات اجتماعية مالئمة تراعي احتياجات جميع  ،القائم على المشارآةالتنمية ترسيخ نهج 
دم المحرز في تنفيذ البرامج واألنشطة المقررة في مجال التنمية االجتماعية وفيما يلي عرض للتق  .السكان فئات

عة على أقسام شعبة التنمية للجنة التنمية االجتماعية، موّز ثامنةمنذ الدورة ال اإلسكوافي إطار برنامج عمل 
  .االجتماعية

  
  مكتب مدير شعبة التنمية االجتماعية ةنشطأ  -أوًال

  
جتماعية االمسائل التحديد ) أ: (التاليةمهام ال اإلسكوافي بة التنمية االجتماعية يتولى مكتب مدير شع  - ٢
جتماعي، بما فيها اآلثار االجتماعية االو قتصادياال طابعالذات  ستراتيجيةاالمسائل الو اإلسكواناشئة في منطقة ال

ج ضمن ُيدر ةجتماعيالتنمية االحول تصميم وصياغة فصل  )ب(؛ االجتماعية للتنمية الحضرية واألبعادللعولمة، 
تنسيق  )ج(؛ "اإلسكوالتطورات االقتصادية واالجتماعية في منطقة لمسح " اإلسكوامنشور اإلصدار السنوي ل

لجنة التنمية االجتماعية، والمجلس االقتصادي  ومنهاالهيئات الحكومية، لدى عدد من الشعبة  مساهمات
  .وفيما يلي عرض لألنشطة التي تولى المكتب تنفيذها  .بصنع القرارواالجتماعي، وغيرها من الهيئات المعنية 

  
  العمل وورشجتماعات الا  -ألف

  
  :آسياغربي بلدان خبراء حول الحماية االجتماعية في فريق الاجتماع   - ١

  الوصولإمكانية االستدامة و
  )٢٠١١سبتمبر /يلولأ ٩-٨مم المتحدة، بيروت، بيت األ(

  
لى إوهدف   .٢٠١١سبتمبر /أيلول ٩و ٨يومي  ،في بيت األمم المتحدة في بيروت االجتماع هذا قدُع  - ٣

تعزيز التنمية االجتماعية وذلك ل ،نظم الضمان االجتماعيلتقوية  المتاحة خيارات السياسات المختلفةالبحث في 
 الجتماعية المتكاملة،ل التنمية افي مجابين بلدان المنطقة تعاون توثيق ال لىإ أيضًاهدف و  .اإلسكوافي بلدان 

نتدى للم ًاتحضيرالتوصل إلى فهم موّحد بشأن استدامة نظم الحماية االجتماعية وسهولة الوصول إليها، وذلك و
  .٢٠١٣في عام  ،قطرالدوحة،  فيالمزمع عقده  العالمي الثالث للضمان االجتماعي

  
األمم المتحدة، منظمات اعي وممثلون عن المؤسسات الوطنية للضمان االجتموشارك في االجتماع   - ٤

االستنتاجات لى عدد من إجتمعون وتوصل الم . ن من منظمات دولية وأوساط أآاديميةوودولي ونوخبراء إقليمي
المساءلة والحكم الرشيد لتطوير نظم ضمان تطبيق اإلرادة السياسية و ضرورة توفرفأشاروا إلى  . التوصياتو

توفير التغطية وأآد المشارآون على ضرورة   .اإلسكوافي معظم بلدان األداء ومستدامة جيدة تكون اجتماعي 
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 الحماية االجتماعيةخدمات قديم بين توازن مستدام حقيق تت أيضًاو مستدامتمويل يستدعي توفير مما  ،للجميع
طوات من الخمعتمدة مراجعة السياسات الضريبية وآليات التمويل القد تكون و  .وتوفير الموارد الالزمة لذلك

  .االجتماعية على المستوى الوطني تعزيز برامج الحمايةالكفيلة ب
  

  منظور إقليمي"تقرير جتماع المجلس االستشاري لمراجعة ا  - ٢
  "٢٠١٥لخطة األمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 

  )٢٠١٢ نوفمبر/تشرين الثاني ٩-٨مم المتحدة، بيروت، بيت األ(
  
وهدف .  ٢٠١٢نوفمبر /تشرين الثاني ٩و ٨يومي مم المتحدة في بيروت االجتماع في بيت األ هذا قدُع  - ٥

منظور إقليمي لخطة " تقرير المقّرر إصداره بعنوانمن ال وليةأجزاء أثالثة  ومراجعة ستعراضلى ااالجتماع إ
 اللجنةاللجنة االقتصادية ألوروبا، تشترك في إعداده الذي ، "٢٠١٥األمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 

االقتصادية ألفريقيا، واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ، واللجنة االقتصادية ألمريكا 
قليمية اللجان اإل ممثلون عنوشارك في االجتماع  . اإلسكوا بتنسيق منالالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، 

  .ضافة إلى عدد من الخبراءمم المتحدة، إاألفي دارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية إو
  
مم المتحدة األ خطةن تتناولها أفترض هم القضايا التي ُيألإقليمي ر تصّوتقديم إلى جتماع االهدف و  - ٦
ضمن يتسخير الذي ه األئسيما في جز ال ،التقريرمضمون ر لوضع تصّو، وإلى ٢٠١٥ما بعد عام لنمية للت

التنفيذ ليات قليمي للتنمية وآالجانب اإلمع أخذ ، للتنمية لمستقبليةا ألمم المتحدةا خطة لتنفيذاآلليات المقترحة 
، وذلك من أجل ات نظرهم بشأن قضايا إقليميةهآذلك، تبادل المجتمعون وج  .في االعتبارالالزمة  قليميةاإل

تكون أن ؤمل يالخطة التي في االعتبار في المحافل المعنية بمناقشة أخذها  وأيضًاالتقرير إدراج استنتاجاتهم في 
من أجل الشراآة العالمية رسم مالمح إعادة تسهم في  نأومسؤولية تنفيذها، جميع البلدان تتولى خطة عالمية 

  .وشموًالأآثر توازنًا إنمائي يكون نهج إلى  استنادًالتنمية ا
  
األربعة يسية الفصول الرئتتناولها من المقرر أن التي ة يرئيسالمحاور العت أعمال االجتماع على توّزو  - ٧

األهداف والمتمّثلة في  المعتمدة حاليًا للتنميةاألمم المتحدة  لخطة مراجعة تاريخية) أ: (، على النحو اآلتيللتقرير
العالمية ولويات األ) ج(؛ لأللفية فيذ األهداف اإلنمائيةتنالمحرز في م استعراض التقّد) ب( ؛ةياإلنمائية لأللف

  .خطوات المستقبليةال) د(؛ ٢٠١٥بعد عام  للتنميةواإلقليمية 
  
خطة حول  مم المتحدةالعام لأل في جلسته االفتتاحية مجريات إعداد تقرير األمين استعرض االجتماعو  - ٨

قوامها حقوق  شاملةتنمية لى تحقيق وقادرة ع فعًالتكون عالمية بحيث  ٢٠١٥للتنمية لما بعد عام  األمم المتحدة
الجارية والمناقشات الموّسعة  المشاوراتإلى سلسلة  أيضًااالجتماع طّرق تو  .اإلنسان والمساواة واالستدامة

تحديد شكل ومضمون التقرير اإلقليمي واعتماد األطر التي يمكن  الهادفة إلىالعام  األمينر عداد تقريإبموازاة 
  .رفع نتائج التقرير إليها
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  األخرى المنشوراتوالدراسات و التقارير  -باء
  

  للجميع مدن إنشاء نحو :اإلسكوا منطقة في الحضرية الفوارق ليصتق  - ١
(E/ESCWA/SDD/2011/1) 

  
 السكانية الفئات بينالحضرية  الفجواتوفوارق الاتساع ناتجة من  حدياتت اإلسكوا بلدان تواجه  - ٩

 التدخالت نوع علىو ،لفوارقهذه ال المكاني البعد على التقرير هذا آزروي . تلفةخالم الجغرافية والمواقع
تيجيات التحضر الشامل والعدالة افي إطار استرمنّفذة ال التدخالت مقابل ،المنطقة في تنفذ التي المكانية اإلنمائية

 والوطني اإلقليمي المستوى على االستقطاب أنماط أيضًاالتقرير  يتناولو  .االجتماعية والتوازن االقتصادي
 األقل المناطق من الوطنية وعبر الوطنية الهجرة موجات )أ: (ألنماطاه هذ أبرز ومن  .المدن وبين والحضري،

م وقدرته دخلهم مستوى بحسبالمدن  سكان عجّمت) ب( العمل؛ فرص تتّوفر حيث نموًا األآثر المناطق إلى نموًا
 الئقة معيشية ظروف توفيرحسب إمكانية بو األساسية، واالجتماعية الحضرية الخدمات على الحصول على
لمدن على أساس الدخل أو االنتماء سكان االتوزيع الطبقي ل) ج( ؛القطاع النظامي في عمل فرص جادإيو

  .أو مكان المنشأالعرقي 
  
ستراتيجيات التنمية ا )أ(: على ما يليويرّآز  ،مثلةاألحالة والدراسات من  عددًا التقريرهذا ويتضّمن   -١٠

المتوازنة  وتحقيق التنمية الوطنيةالحضرية ليص الفوارق المكانية التي تعتمدها بلدان المنطقة بهدف تق
والتخطيط الحضري ، السياسات الوطنيةفي ر عنها عبَُّّيبين النوايا الحسنة التي الفجوة ) ب(والتحضر الشامل؛ 

اعتماد  التقرير على أّن دشّدو  .من جهة أخرى ،الواقع ذ على أرضوالممارسات اإلنمائية الفعلية التي تنّف
التفاوت تعزيز الفوارق المكانية و يسهم في توسيع لوب ريادة األعمال في صياغة وتنفيذ خطط التنميةأس

 ختلفم على السياسات وتنفيذها نوع الحواجز التي تعرقل عملية صنع التقرير أيضًايتناول و . االجتماعي
 إطار التقرير ويقّدم  .رات الجيدةم في تجزئة التدخالت المكانية وفي الحد من فعالية المبادوتسه المستويات،

كاملة ة المتهمية التنميعلى أ مؤآدًا ،المكاني التخطيطوتطبيقات  سياسات في الشاملة التنميةم مفهو ترسيخل عمل
  .شارآةمالب

  
  اإلسكواتقليص الفوارق الحضرية في منطقة  :حول، ٤، العدد نشرة التنمية االجتماعية  - ٢

(E/ESCWA/SDD/2011/Technial Paper.3) 
  
 . هاوالتحديات االجتماعية الناجمة عن اإلسكوانطقة مالحضرية في فوارق لقي النشرة الضوء على الت  -١١

.  بهدف تعزيز التنمية الحضرية المتوازنة اإلسكوابلدان تي ُتنّفذ في عدد من الالمكانية تدخالت وتشير إلى ال
عقد بما في ذلك  ،في هذا المجال اإلسكواضطلعت بها التي ا نشطةاأللمحة عامة عن النشرة قّدم تآذلك، 

  .نهمجة تالتحديات الناالتحضر السريع ولنقاش الدولي حول ، ومتابعة اراتمنشوإعداد الو ،خبراءللاجتماعات 
  

  بعض االعتبارات االجتماعية: آسياورقة عمل حول الفقر في غربي   - ٣
(E/ESCWA/SDD/2010/WP.4) 

  
باإلضافة إلى ، اإلسكوافي منطقة الناتجة عنه ت التحدياأهم جاهات الفقر الرئيسية واتالورقة تناول ت  -١٢
المنطقة ن أؤآد مؤشرات تفبعض ال، المتصلة بهذه القضايا البيانات ةقّلوبالرغم من  . للفقرعالمية التجاهات اال

لإلسراع تدابير تصحيحية  اتخاذقد يستدعي ذلك و  .من التقدم في مجال مكافحة الفقرمستويات متباينة شهدت 
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 همية توفير بياناتأوتؤآد الورقة على  . حرمانًاآثر سيما في البلدان والمناطق األ ال ،الفقرمعدالت  في خفض
الدخل الفردي مرتكز على من التحليل النتقال االالورقة تقترح ولقياس الفقر،   .حول الفقر والالمساواة موثوقة

، لمعالجة الفقرعلى صعيد السياسات ات رقة خيارالوتقترح و . المتعددة للفقر بعاداأليتناول الذي تحليل اللى إ
توفير ، وتكاملةالتنمية االجتماعية الموماعية، الحماية االجت: التالية رئيسيةالجتماعية االطر وذلك ضمن األ

  .عملالفرص 
  

  متحدةفي األمم ال ة التنمية االجتماعيةلجنل ٤٩في الدورة  اإلسكواآلمة   - ٤
  )أولوية القضاء على الفقر: أعمال الدورةمن جدول ) أ( ٣البند (

  
نيويورك  قدت فيالتي ُع في األمم المتحدة، خالل الدورة التاسعة واألربعين للجنة التنمية االجتماعية  -١٣

ر تحت شعا آلمة إلسكوافي اشعبة التنمية االجتماعية مدير ، ألقى ٢٠١١فبراير /شباط ١٨- ٩في الفترة 
مجتمع التوصل إلى و رز في مجال القضاء على الفقرحفيها التقدم الم، استعرض "األولوية للقضاء على الفقر"

إلى أن  مشيرًا، آسيا يأحدث األرقام عن مؤشرات الفقر في غربعرض و.  اإلسكوافي منطقة  شامل للجميع
، ٢٠٠٥و ١٩٩٠في الفترة بين ضعاف أ ثالثة تازدادقد منطقة النسبة السكان الذين يعيشون في فقر مدقع في 

الفقر معدالت هدف تخفيض ال ُيتوّقع أن تحّقق التي في العالم المناطق الثالث هي إحدى وأن هذه المنطقة 
وإلى تقييمه األبعاد للفقر،  االعتراف بالطبيعة المتعددة إلى ادعآذلك، .  ٢٠١٥إلى النصف بحلول عام  المدقع
الصحة آالخدمات األساسية االفتقار إلى مثل  ،إضافيةعوامل ، بل على أساس ردالف دخلعلى أساس فقط ليس 

في  اإلسكواؤديه على الدور الذي تشّدد و  .التمييز واإلقصاء، وعدم المشارآةالمعاناة من و ،والسكنوالتعليم 
لمعالجة ربة متكاملة التي تسمح باعتماد مقاعضاء بهدف إرساء البنى المؤسسية تقديم المساعدة الفنية للدول األ

  .فرص العملالمتكاملة وتوفير الحماية االجتماعية وتوفير  التنمية االجتماعيةتحقيق والفقر 
  

  "الفقر في غربي آسيا"مطوية   - ٥
(E/ESCWA/SDD/2011/Brochure.1) 

  
الفقر في  من حدة التخفيفبتتصل ة يطر رئيسأثالثة " آسياالفقر في غربي " المعنونة مطويةتناول الت  -١٤

لمحة عامة عن بعض مؤشرات الفقر في  تقدمو.  والتشغيلاالجتماعي  والدمج، هي الضمان االجتماعي المنطقة
مع باقي مناطق في مستويات الفقر  التباينوتظهر مقارنة بالمناطق النامية األخرى في العالم،  اإلسكوامنطقة 
التجربة الناجحة لألردن في توسيع نطاق إلى جتماعية معني بالحماية االجزئها اللمطوية في شير اتو  .العالم

عدد من تجارب االجتماعي  دمجبالالمتعلق جزء التضّمن يو.  الوصول إليهتحسين و الضمان االجتماعيتغطية 
آوسيلة لمكافحة  ،فرص العمل لألشخاص ذوي اإلعاقةتوفير الحماية االجتماعية وتعزيز في  اإلسكوابلدان 

في نيويورك في  تعقداني تللجنة التنمية االجتماعية ال ٥٠خالل الدورة المطوية  تزعُوقد و  .اإلقصاء والفقر
  .٢٠١٢ عاممطلع 

  
  أنشطة قسم التنمية االجتماعية بالمشارآة  -ثانيًا

  
تطوير نهج متكامل للتنمية ) أ: (تحقيق األهداف التاليةبُيعنى قسم التنمية االجتماعية بالمشارآة   -١٥

 ،في التنمية بناًء على نهج تشارآي متكاملتطبيقية إلرشاد مبادرات التدخل المراجع الوإصدار  ،بالمشارآة
  ؛ مسار االنتقال الديمقراطي ني في عمليات السياسات العامة وفيمشارآة المجتمع المدعزيز وت
بديلة  آلياتد وتحدي ،تحليل موضوعي للسياسات المتعلقة بمشارآة المجتمع المدني والمواَطنةتقديم ) ب(
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إصدار الدراسات تسهيل المعرفة وتبادل التجارب في المنطقة من خالل ) ج(للمشارآة في صنع القرار؛ 
في مشارآة المواطنين إمكانيات  تقييمالتنمية ونات كّوتكامل ملتسليط الضوء على  ،والتقارير والمنشورات

عم الفني وخدمات المشورة الفنية للحكومات تقديم الد) د(؛ في هذا الصددالمحرزة  إلنجازاتاوتحقيقها 
وتعزيزًا  ،سبيل تحقيق رؤية شاملة وموّحدة لمفهوم التنمية بالمشارآة وآلياتهاومنظمات المجتمع المدني في 

تنظيم اجتماعات وورش عمل وحلقات ) ه(لمجتمع المدني والحكومات في صنع القرار؛ لفاعلة اللمشارآة ل
، ودعم آليات التنسيق، ةالمعرفتبادل على المستويين الوطني واإلقليمي لتعزيز أطر ومنتديات إلكترونية حوار 

حوار وطني تفاعلي، من أجل إجراء دعم الجهود المبذولة ) و(؛ آلياتهاوتفعيل المشارآة بمختلف مستوياتها و
  .وتيسير عملية االنتقال الديمقراطي ،وبناء التوافق

  
  هج التنمية بالمشارآةنتنفيذ لخطوط التوجيهية ال  -ألف

  
  دليل بناء قدرات الشراآة في الحكم الديمقراطي  - ١

(E/ESCWA/SDD/2012/3/Manual) 
  
وضع الشراآة بين السلطة السياسية والمجتمع المدني في تحقيق حول  مرجع إرشاديهو هذا الدليل   -١٦

منها في مرحلة االستفادة يمكن  ةوعربي دوليةمراجع علمية وأبحاث وتجارب يعتمد على و  .السياسات العامة
االنتقال الديمقراطي والحفاظ تحديات مواجهة لالقدرات الالزمة ب فيما يتصل وصًاالديمقراطي، خص اإلنتقال

  : المجاالتعدد من في هذه المرحلة في إدارة  اتالشراآنجاح إلالكفاءات المطلوبة و على مساره السلمي
 معالجةل عامةات السياسالصياغة ) ب(االنتقالية؛ دارة مسار العملية إلة والرائدة النزيهالقيادة السياسية توّفر  )أ(

حو يحّسن على نالسياسات العامة لوضع بناء التحالفات ) ج(؛ وتشارآيابتكاري بشكل  صعوباتوال التحديات
توفير و امةبناء المؤسسات الع) د(؛ هذه السياسات فرص نجاح تطبيقعّزز الشراآة بين الجهات المعنية وي

  ؛ الديمقراطي نظاملشفافية والمحاسبة في الاتحقيق ) ه(؛ الالزمة لضمان آفاءتهاشروط ال
عملية  مشارآة المجتمع المدني في) ز(حول القضايا العامة؛  شروط نجاح الحوار وبناء التوافقاستيفاء ) و(

ستراتيجيات التواصل ا) ط(؛ ية اإلداريةزالتنمية المحلية والالمرآ) ح(االنتقالية؛ مسار العملية اإلصالح وفي 
  .جتماعيواإلعالم اال

  
ترويج البهدف  ،من حلقات الحوار وورش التدريب لسلةسإطار في هذا الدليل التوجيهي ُعرض قد و  -١٧

 تعليقات ضوء في هوتصويبالدليل  تعديلوجرى  . الحكم الديمقراطيإلدارة  المطلوبةللقدرات للكفاءات و
 تطويروذلك من أجل  ،٢٠١٢أبريل /نيسان ١٩-١٦الفترة في ورشة تدريبية ُعقدت في بيروت في  المشارآين

  .مستخدميه اجاتتيحال استجابته وتأمين عنه المنبثقة التدريبية البرامجحسين وتفحواه 
  

  برنامج بناء قدرات الشراآة في الحكم الديمقراطي  - ٢
  
برنامج تدريبي مكمِّل له في عام  تّم إعداد كم الديمقراطيدليل بناء قدرات الشراآة في الحبعد إصدار   -١٨

الشراآة في بنهج فيما يتصل المعارف الفنية توفير الخبرات التنظيمية وتعزيز ويهدف البرنامج إلى  . ٢٠١٣
ة، وذلك لضمان مسار سلمي للعملية الديمقراطيالحكم الديمقراطي، وبمختلف المهارات والكفاءات المطلوبة 

الخطوات ويتصل بالبرنامج توجيهي هذا و . دليل بناء قدرات الشراآة في الحكم الديمقراطيواب بحسب أب
لدى القيادات السياسية والمجتمع المدني ضرورية تنفيذ ورش عمل ُتعنى بتوفير الكفاءات اللالفنية المطلوبة 
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عمل التي تمحورت حول الدليل واستعرضت ورشة ال  .االنتقاليةنجاح مسار العملية إبوآافة الجهات المعنية 
  .نتائج استبيان أجري لالطالع على وجهة نظر المستفيدين المحتملين بشأن جدوى البرنامج

  
  االجتماعات وورش العمل  -باء

  
  تطبيق توصيات المشارآة المدنية منتدى المجتمع المدني العربي بشأن  - ١

  بيةالحراك الجديد ومسار النهضة العر: في السياسات العامة
  )٢٠١١بريل أ/نيسان ١٠-٩القاهرة، (

  
الشعبي حراك شارآوا في الورجال وسيدات شارك في أعمال المنتدى ناشطون من المجتمع المدني،   -١٩
وهدف  . ، باإلضافة إلى خبراء عرب ودوليينومصروليبيا وفلسطين والجمهورية العربية السورية تونس في 

البلدان، هذه تعزيز القدرات المعرفية المطلوبة لقيادة المرحلة االنتقالية في المنتدى إلى تبادل الخبرات العملية و
المنتدى عقد خلل وت . إلى مناقشة تحديات المرحلة االنتقالية والعقد االجتماعي الجديد، وحماية عملية التغييرو

وأسفر المنتدى  . تحقيقه في المشارآينعدد من ديناميات التغيير بناًء على شهادات  اطاولتين مستديرتين ناقشت
  .التوصياتو من االستنتاجاتمجموعة  عن
  

  تطبيق التوصيات نتدى المجتمع المدني العربي بشأنماجتماع فريق الخبراء لمتابعة توصيات   - ٢
  الحراك الجديد ومسار النهضة العربية: في السياسات العامة حول المشارآة المدنية
  )٢٠١١أغسطس /آب ٢٦-٢٥بيروت، (

  
بحث المدني ومراآز المجتمع الوممثلون عن منظمات  ،شارك في هذا االجتماع خبراء وقادة ميدانيون  -٢٠
 . دوليةالقليمية واإلمنظمات الوآاالت األمم المتحدة وعدد من القطاع الخاص ووعالمية اإلآاديمية واألهيئات الو
، تمهيدًا الستخالص هذه التجارب ائجونت هذا االجتماع في إطار متابعة تجارب الحراك االجتماعيُعقد و

توصيات إلى خطط عمل ومبادرات الوهدف االجتماع إلى ترجمة  . أوجه القصور فيهاوتحديد نها مالدروس 
التعرف على لى عورّآز االجتماع   .تعزز موقع المجتمع المدني وتكرس دوره آشريك في صنع القرار

 أيضًاناقش و . آل التي تواجه المسار الديمقراطياة المشوحّدالحراك االجتماعي في دول المنطقة،  ديناميات
إصالح النظم والتشريعات والوظائف المؤسسية، ومهام المجالس الوطنية وأولوياتها، ومشارآة المرأة  تحديات

 حماية مسار العملية الديمقراطية، ودور وسائل اإلعالم التقليديةتحديات في عملية صنع القرار، باإلضافة إلى 
ضرورة تعزيز حول وأسفر االجتماع عن مجموعة من االستنتاجات والتوصيات  . في تعزيز المشارآة المدنية

نتقال السليم نظم السياسية التي تكفل عملية االة في عمليات اإلصالح وتطوير اليلافعبمشارآة للالقدرات 
  .للمجتمعات

  
  :اعاتالنز تسويةو بالمشارآة التنمية حول يدولال ىمنتدال  - ٣

  والعدالة االجتماعية الديمقراطي لمسار االنتقا
  )٢٠١١نوفمبر /تشرين الثاني ٢٤-٢٣بيروت، (

  
وعرض تجارب  ،الديمقراطي الحكم ومعايير نظم علىهذا المنتدى لتسليط الضوء  اإلسكواعقدت   -٢١

ناء القدرات وتعزيز لب المطلوبة التدخالت مناقشةدولية ناجحة وأخرى متعثرة في االنتقال الديمقراطي، و
استشراف مستقبل إلى  ويهدف المنتدى أيضًا . نتقالاالهذا التي تواجه التحديات ظروف المشارآة في مواجهة 
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 بصنعجهات المعنية الأدوار العقد االجتماعي الجديد، بالترآيز على  ومكّوناتاالنتقال الديمقراطي  اتمسار
ناشطون سياسيون قادة ميدانيون وأعمال المنتدى الدولي خبراء وشارك في و . وعالقتها ببعضها البعض القرار

هيئات أآاديمية وإعالمية، إضافة  ، وأيضًاثوبحالمدني ومراآز المجتمع الممثلون عن حكومات ومنظمات و
وضع توصيات المنتدى على ضرورة شددت و  .دوليةالقليمية واإلمنظمات المتحدة والمم األإلى ممثلي وآاالت 

رات الجارية في المنطقة العربية، وضرورة إشراك القوى السياسية الجديدة المنبثقة يدة لمقاربة التغّيرؤية جد
  .وتحديد أطرها المفاهيمية وغاياتها وآليات تطبيقهاية تماعي في صياغة هذه الرؤن الحراك االجع
  

  ين الحكوماتحول تعزيز المشارآة ب اإلسكواللتعريف بدليل قليمية اإلشبه عمل الورشة   - ٤
  ومنظمات المجتمع المدني في عمليات السياسات العامة

  )٢٠١١أبريل /نيسان ٨عّمان، (
  
 برنامج الخليج العربي لدعم منظمات األمم المتحدةمع هذه الورشة بالتعاون والتنسيق  اإلسكواعقدت   -٢٢

دارات اإلحكومية والمؤسسات عدد من الوجامعة الدول العربية، وشارك فيها ممثلون عن ) أجفند( اإلنمائية
وفلسطين في العراق  متحدةالمم األومنظمات  عالميةاإلآاديمية واألهيئات المدني والمجتمع المنظمات و محليةال

حول تعزيز المشارآة بين الحكومات  اإلسكواتعريف المشارآين بدليل إلى دفت الورشة هو  .ولبنان واليمن
  مفهوم التنمية المجتمعية تسليط الضوء على إلى ، والسياسات العامةومنظمات المجتمع المدني في عمليات 

هدفت و  .لخبرات والمعرفةانقل آليات لبما تتطلبه من ثقافة تنموية وقدرات مؤسسية وفردية وشبكات عمل و
  .هايم أدائينظم المشارآة في السياسات العامة وآليات تصميمها وتنفيذها وتقلترويج الإلى  ورشة العمل أيضًا

  
  الديمقراطية والمشارآة حولمنتدى إلكتروني   - ٥

  )٢٠١٢سبتمبر /أيلول ٣٠ -يونيو /حزيران ٤(
  
رك اش، ٢٠١٢سبتمبر /أيلول ٣٠يونيو إلى /حزيران ٤من في الفترة  ًامنتدى إلكتروني اإلسكواعقدت   -٢٣

، وعدد قريبًات مداخلة ١٣٠ في المنتدىبلغ عدد المداخالت و  .سّت دول عربية فيه ممثلون عن
 ١٥ ٠١٦ مجموع عدد زائري الموقع اإللكتروني خالل فترة انعقاد المنتدىو، شخصًا ٩٤١المراقبين /المتابعين

مجموعة من شكل هذا المنتدى فرصة جيدة للحوار وتبادل الخبرات بين أصحاب الشأن في و  .زائرًا وزائرة
آاديمية، إضافة إلى خبراء األهيئات الحث وبالمدني ومراآز المجتمع الحكومية ومنظمات المؤسسات ال

المنتدى مختلف التحديات التي تواجه عملية االنتقال المشارآون في وناقش  . وناشطين في الشأن االجتماعي
آما  . إلى الديمقراطية، ومتطلبات وشروط الحكم الديمقراطي، والعالقة بين الديمقراطية والمشارآة المدنية

  .ديم حلول ومقترحات حول مسار عملية التغييرأسهم المشارآون في تق
  

  األخرى التقارير والدراسات والمنشورات  - جيم
  

  تقرير عن المنتدى اإللكتروني حول الديمقراطية والمشارآة  - ١
  
الديمقراطية  حولروني تقريرًا شامًال عن حصيلة النقاشات التي دارت في المنتدى اإللكت اإلسكواأعدت   -٢٤

من أعمال كتسبة تضمن التقرير مجموعة من التوصيات والدروس الميو.  قترحات المشارآين فيهوم والمشارآة
  .، باإلضافة إلى تقييٍم موجز لجدواه والمعوقات التقنية التي واجهت تنفيذهالمنتدى
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  اإلسكواتعزيز الديمقراطية التشارآية في منطقة : نشرة التنمية االجتماعية  - ٢
(E/ESCWA/SDD/2012/Technical Paper.2) 

  
وهي تهدف  . الصادرة عن شعبة التنمية االجتماعية نشرات التنمية االجتماعيةهي إحدى  النشرةهذه   -٢٥
دور أصحاب الشأن في تطويرها والمعلومات بشأن مفهوم الديمقراطية التشارآية وآليات تطبيقها ولى نشر إ

، باإلضافة إلى هم رآائزهوأفوائده لهذا المفهوم و اآلثار اإليجابيةى الضوء علهذه النشرة سلط وت . ذلك
وأمثلة هات يآما تستعرض أبرز أدوات وُسبل تنفيذ الديمقراطية التشارآية، وتقدم توج . تصلة بهالتحديات الم

وترآز هذه  . مفهوم في عملية اإلصالح والتغييرهذا التطبيق المتصلة ببعض التجارب الدولية حول تطبيقية 
وفي  ،أهمية الديمقراطية التشارآية في تعزيز الشراآة بين الحكومات والمجتمع المدني من جهةالنشرة على 
تتطرق إلى العالقة و  .من جهة أخرى اإلسكواالديمقراطية والثقافة الديمقراطية في منطقة  العملية تعزيز أسس

 ستعرضفي ختامها، تو . سكوااإلمنهما في منطقة  آة والديمقراطية، وإلى وضعِِ آلالمتداخلة بين المشار
تعزيز مشارآة المجتمع المدني في عملية االنتقال هادفة إلى ال ٢٠١٢-٢٠١١لفترة  اإلسكواأنشطة أبرز  النشرة

  .الديمقراطي
  

  خدمات المشورة الفنية  -دال
  
  :قدمت اإلسكوا المشورة الفنية بناء على طلبات وردتها من المنظمات التالية  -٢٦
  

التدريب  أدواتتوفير ن تلقت دعمًا فنيًا تضّمويجة االجتماعية الخيرية في اليمن، جمعية خد  )أ(  
حول  ٢٠١١يوليو /تموز ٢٨إلى  ٢٤في الفترة من  لورش العمل التي ُعقدتوالبرامج والمواد الفنية والتنظيمية 
  نهج البحث التنموي بالمشارآة؛

  
بناء قدرات عمل لمًا فنيًا وتنظيميًا لتنفيذ ورشة تلقت دعة الشفاء للعلوم الطبية والتقنية، وآلي  )ب(  

 ٢٠١٢مارس /آذار ٢٣إلى  ٢٠رة من العاملين في التنمية المحلية بالمشارآة، عقدت في صنعاء في الفت
  ؛بالتعاون والتنسيق مع وزارة اإلدارة المحلية في اليمن

  
لتنفيذ  اإلسكواًا فنيًا وتنظيميًا من تلقت دعموفي فلسطين، ) دائرة التنمية الريفية(وزارة الزراعة   )ج(  

  ؛٢٠١١مارس /آذار ٢٥إلى  ٢٢الفترة من في قدت في بيت لحم ورشة تدريبية حول نهج التنمية بالمشارآة ُع
  

 ستفنيًا وتنظيميًا لتنفيذ  تلقت دعمًاو، الفلسطينية المؤسسات األهلية للتنميةالوطني لتجّمع تحاد اال  )د(  
للتنمية المحلية والتنمية بالمشارآة ونهج البحث بالمشارآة، عقدت في رام اهللا  إلسكوااتدريبية حول نهج  ورش

  ؛٢٠١١نوفمبر/ير إلى تشرين الثانيفبرا/في الفترة من شباط
  

 أدواتتوفير ن تضم اإلسكواتلقت دعمًا فنيًا من وة في العراق، مؤسسة صروح للتنمية المستدام  )ه(  
  .ورشتي عمل حول نهج التنمية بالمشارآة والبحث بالمشارآةلية والتنظيمية التدريب والبرامج والمواد الفن

  على التوالي؛ ٢٠١١أبريل /ونيسان ٢٠١١فبراير /في آرآوك وإربيل في شباطوعقدت الورشتان 
  

تلقيتا دعمًا فنيًا وتنظيميًا لتنفيذ ورشتين لبناء والجامعة اإلسالمية في بغداد وجامعة الموصل،   )و(  
مايو /أيار ٢٨إلى  ٢٤التنمية المحلية والتنمية بالمشارآة، عقدتا في الفترة من  مجالي العاملين فيقدرات 
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أدلة التدريب مجموعة من توفير وتضمن الدعم  . على التوالي ٢٠١١أغسطس /آب ٢٤إلى  ٢٠ومن  ٢٠١١
  ؛آةية بالمشارنمذات الصلة بنهج الت والبرامج التدريبية والمواد الفنية والتنظيمية

  
تلقى ومرآز الخدمات اإلنمائية في راشيا الوادي التابع لوزارة الشؤون االجتماعية في لبنان،   )ز(  

المواد الفنية  اإلسكوادعمًا فنيًا وتنظيميًا بشأن برنامج بناء القدرات في نهج البحث بالمشارآة، حيث قدمت 
والمراآز األخرى عقدت في آانون  ورشة عمل لإلداريين المرآزيين في الوزارةتنظيم والتنظيمية ل

  ؛٢٠١١ديسمبر /األول
  

تلقيتا دعمًا فنيًا وتنظيميًا لتنفيذ ورشتي عمل حول ومحافظة الديوانية والسليمانية في العراق،   )ح(  
وفي  ٢٠١٢مارس /آذار ٢٢إلى  ١٨في التنمية المحلية والتنمية بالمشارآة، ُعقدتا في الفترة من  اإلسكوانهج 
  .على التوالي ٢٠١٢يونيو /نحزيراشهر 

  
نتخابات، المنتدى الليبي لدعم منظمات المجتمع المدني والمرآز األوروبي لدعم االستجابة لطلب او  -٢٧

 ٢٣ُعقد في بلجيكا في الفترة من (تنسيقي  اجتماعخدمات المشورة الفنية من خالل مشارآتها في  اإلسكواقدمت 
في مجال الفنية في مجال بناء القدرات والتدريب  اإلسكوااهمة مسللتخطيط ل) ٢٠١١يوليو /تموز ٢٥إلى 

  .المواطنة والحوار وبناء التوافقلكفاءات الخاصة بالقيادة واتطوير و التنمية بالمشارآة والحكم الديمقراطي
  
من خالل  ها،طلبوذلك بناء على منظمة الفكر العربي، ل خدمات المشورة الفنية اإلسكواقدمت آذلك،   -٢٨
في " إشراك أصحاب المصلحة المباشرة :ةنحو صنع سياسات شراآة عام"ورشة عمل بعنوان  وتنظيمداد إع

  دبي، (" رؤية مستقبلّية: المواطن والحكومات"بعنوان الذي ُعقد  مؤتمر فكر السنوي الحادي عشرسياق 
  ).٢٠١٢ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٧-٢٦
  

  المشاريع  -اءه
   

  اإلسكواي عمليات السياسات العامة في دول تطبيق نهج المشارآة ف  - ١
  
إلى تعزيز مفهوم التنمية  ٢٠١٤ع إتمامه عام والمتوق ٢٠١٢تنفيذه عام  بدأالذي المشروع  هذا يهدف  -٢٩

، وباألخص في الجمهورية اليمنية وفلسطين، عبر برامج بناء القدرات آسيابالمشارآة في منطقة غربي 
بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني  وفعالة حقيقيةشراآة ، بغية تحقيق وجلسات الحوار وعمليات التشبيك

 ، الذي يجري تنفيذهومن المتوقع أن يساهم المشروع . وتنفيذها ومتابعتها السياسات العامةعملية صياغة في 
لبحوث، في ومراآز اومنظمات المجتمع المدني والهيئات األآاديمية المنظمات الحكومية عدد من بالتعاون مع 

  .سياسات عامة شاملة وعادلة في المنطقةتطبيق و ،للتنمية بالمشارآة اإلسكواتنفيذ نهج لتعزيز القدرات 
السياسات العامة بصورٍة وضع القيادة السياسية وفي مجال توفير المعرفة وتعزيز القدرات والسبيل إلى ذلك هو 

استراتيجيات التواصل واإلصالح وأساليب التشبيك  تحسينمبادئ الشفافية والمحاسبة، وترسيخ تشارآية، و
م المشروع في ع أن يساهوقتيآذلك،  . وبناء التوافق حول القضايا العامة ،الفاعل، وبناء الثقة، وتعزيز الحوار

سات وصياغة حول المشارآة في تصميم السيا اإلسكواعنى بمتابعة وقياس تطبيق نهج إنشاء لجان وطنية ت
  .طنيةخطط التنمية الو
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  ما بعد النزاع مرحلةفي البلدان التنمية البشرية بالمشارآة في   - ٢
  
، بدعٍم من إدارة الشؤون االقتصادية ٢٠١٢إلى  ٢٠٠٩الفترة من في مشروع هذا ال اإلسكوا نفذت  -٣٠

في لبنان ألمم المتحدة وبالتعاون مع جامعة الدول العربية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في اواالجتماعية 
والمرآز العربي لتطوير حكم القانون ) برنامج الشراآة في الشرق األوسط(ومنظمة أوآسفام بريطانيا 

، نظرًا لمعاناة هذه البلدان من تداعيات اليمنولبنان وفلسطين والعراق من  استهدف المشروع آالو  .والنزاهة
فقر والبطالة والتهميش االجتماعي، وانتهاك إلى تزايد الت فهذه الظروف أد  .الحروب والنزاعات المسلحة

ة هذا المشروع نشطأوقد شارك في   .حقوق اإلنسان وانتشار الفساد اإلداري وزعزعة االستقرار السياسي
ون عن ن، وممثلووإعالمي ،منظمات المجتمع المدنيون عن المعنية، وممثلت ن في الوزاراون حكوميومسؤول

  .اديميين وباحثين وقادة محليين وعاملين في البرامج والمشاريع التنمويةالقطاع الخاص، باإلضافة إلى أآ
  
تعزيز المشارآة بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني في تصميم السياسات هدف المشروع إلى و  -٣١

 في مقر همعقد حلقة حوار مع، والمستهدفة بلدانتصال في الاالتعيين نقاط وبعد   .هاورصد هاالعامة وتنفيذ
تم تنفيذ مسح ميداني للمؤسسات  ،إجراءات تنفيذ المشروع حيث نوقشت، ٢٠٠٩في بيروت في عام  اإلسكوا

لبناء قدرات العاملين في التنمية عمل  وُعقدت ورشتا . الحكومية والمنظمات المعنية بأهداف المشروع
وورشتين لبناء القدرات في نهج  بالمشارآة، وآذلك ورشتين لبناء قدرات المدربين حول نهج التدريب وأساليبه،

ثالثة منتديات إلكترونية بشأن المشارآة في السياسات العامة، ودور مت وُنظ.  البحث التنموي بالمشارآة
، اتواختتم المشروع بعقد ندوة حول التنمية بالمشارآة في فترة ما بعد النزاع  .االجتماعي الدمجو، اإلعالم

بهدف تبادل الخبرات والتجارب بين المستفيدين من المشروع وغيرهم من الخبراء واالختصاصيين في دول 
 . المشارآة في عمليات السياسات العامةفي كا الالتينية، بما فيها التجارب الناجحة والمتعثرة يرمأفي أوروبية و

وإخفاقاته بصورة إنجازاته ق يوثله و قييمًايتضمن تتقرير تحليلي  ٢٠١٢في عام صدر  ،المشروعبعد انتهاء و
  .ته بعد انتهائهنشطأمتابعة حول مجموعة من التوصيات م قديو، هآثارنتائجه و ويرصدموضوعية، 

  
  قسم السياسة االجتماعية أنشطة  -ثالثًا

  
األعضاء  نبلدا، بالتعاون مع الاإلسكوايسعى قسم السياسة االجتماعية في شعبة التنمية االجتماعية في   -٣٢

ويقدم القسم .  وغيرها من الجهات المعنية، إلى بلورة فهم مشترك للسياسة االجتماعية المتكاملة في المنطقة
وتنصف العدالة االجتماعية  زدوات لسياسة اجتماعية تعزاألطر واألوضع  مجالالدعم إلى الحكومات في 

الحث على اعتماد مقاربات سياسة اجتماعية ) أ: (يةالبرامج التالبقسم السياسة االجتماعية  وُيعنى . الفقراء
مساعدة الحكومات في تطوير رؤية وطنية ) ب(متكاملة تؤمن العدالة االجتماعية في عملية صنع القرار؛ 

األعضاء لتحليل ثغرات  بلدانالتعاون مع ال) ج(للسياسة االجتماعية من خالل حوار مفتوح مع الجهات المعنية؛ 
تحديد ) د(ت االجتماعية ورسم سياسات مبنّية على أساس أفضل التجارب اإلقليمية والعالمية؛ وتحديات السياسا
األعضاء في  بلدانويساعد قسم السياسة االجتماعية ال.  مأسسة السياسة االجتماعية ورصدهالاآلليات المناسبة 

مؤتمرات واجتماعات التنظيم  جهودها الرامية إلى تحقيق التنمية التي تتمحور حول اإلنسان، وذلك من خالل
وفي هذا .  تحليليةالميدانية والبحاث األدراسات والتقارير والإعداد و واإلقليمي، الوطنيخبراء على المستويين ال

  .ةنشطتم تنفيذ سلسلة من األ ،اإلطار
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  لعملاعات وورش ااالجتم  -ألف
  

  اإلسكوال في منطقة سوق العم اتوسياس العملأسواق  اجتماع فريق الخبراء حول  - ١
  )٢٠١١مارس /آذار ٢٢بيروت، (

  
لتحديات التي تواجه ل استجابًةأسواق العمل وسياسات سوق العمل  حولقد اجتماع فريق الخبراء ُع  -٣٣

بما أن و  .من السكان في أسواق عمل محدودة القدرات متناٍم في توفير فرص عمل آافية لعدٍد اإلسكوابلدان 
لتحديات سوق  إلى فهم أآثر عمقًايجب التوصل التنمية االجتماعية،  اتأ من استراتيجيال يتجز العمالة جزء

في السياسات هذه لتوجيه  وذلكلسياسات االجتماعية، المعتمدة في مجال ا مقارباتتحديد أنجح الالعمل و
ت الحكومية السياساوواللوائح التشريعية،  ،مناقشات حول بيانات سوق العمل االجتماعن تضمو  .المنطقة

األعضاء  لبلداناون من المعني تصالاال نقاط االجتماعحضر و. الهادفة إلى تحسين أداء أسواق العمل
  .سوق العمل وسياساتبيانات  بشأن اإلسكوامع  التنسيق عنن والمسؤولو
  

  النشاط االقتصادي :سوق العمل اتسياس حول ورشة عمل إقليمية  - ٢
  اإلسكوافي منطقة غير الرسمي 

  )٢٠١١مارس /آذار ٢٣ بيروت،(
  
رسمي ال غير العملمنتدى لمناقشة مفهوم  العمل سوق سياسة حول اإلقليمية العمل ورشة لتشك  -٣٤
على أمثلة قديم وت السياساتية، المقارباتالقياس، ومناقشة  مناهجلمحة عامة عن  لعرضالقضايا ذات الصلة، وو

 توقدم ،هامة ورشة العمل مناقشاتتضمنت و  .نظاميمج تنمية مهارات عمال القطاع غير الابرأفضل 
تناولت  ،اإلسكواسوق العمل في منطقة  وسياساتالتحديات المستمرة في بيانات  واجهةتوصيات مختلفة لم
ق العمل، اسوأ اتسياسوتحسين البيانات والمعلومات عن أسواق العمل، وإدارة شؤون : المجاالت التالية

  .ة التعليم والتدريب الحتياجات سوق العملالءملسياسات والبرامج، ومتكامل في االنهج  اعتمادو
  

  اإلسكوافي منطقة تكامل سياسات االقتصاد والعمالة  اجتماع فريق الخبراء حول  - ٣
  )٢٠١١أآتوبر /تشرين األول ٣١بيروت، (

  
حول  بحوثًا ماع،االجت خالل ،أآاديمية مؤسساتمن و اإلسكوا، بينهم خبراء من قدم عدد من الخبراء  -٣٥

 قدمو . مواضيع أخرىو ،تكاليف العمالةو، "اءخضرلا" العمل فرصحول توليد و ،السياسة االقتصادية اإلقليمية
مصر والمملكة العربية السعودية و والكويتاألردن والجمهورية العربية السورية والسودان ن ع ممثلون
ة التقرير الرابع مسودات ناقشمناولت التو . بلدانهم في المتبعةالسياسات االقتصادية و العمالةعن  ًاعروض

االجتماع ر وفو  .لجوانب االقتصادية لسياسة سوق العمل المتكاملة، باإلضافة إلى السياسة االجتماعية المتكاملةل
  .أثر السياسات االقتصادية على أسواق العملالمتصلة ب والتجاربخبرات اللتبادل  اإلسكوافرصة لبلدان 

  
  دور الدولة إعادة النظر في :منتدى العربي حول تحسين أنظمة الرعاية االجتماعيةال  - ٤

  والسوق والمجتمع المدني في تقديم الخدمات االجتماعية األساسية
  )٢٠١٢ديسمبر /آانون األول ٢٠-١٩بيروت (

  
فير الخدمات توُسُبـل  وساهم في رفع الوعي حول ،من البلدان األعضاء ينجمع المنتدى خبراء متعدد  -٣٦

 . الزآاةواألوقاف عبر و ،وذوي القربى، والمنظمات الدينية ،المعونة المتبادلة جمعياتاالجتماعية من قبل 
سبل سّدها عن توفير القطاع العام للخدمات االجتماعية، وعملية ورآزت المناقشات على تحديد الثغرات في 
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بالعدالة، والحوآمة، المتصلة التحديات والفرص المنتدى وتناول . حكوميةالغير  فاعلةالجهات طريق ال
وذلك في ، والخدمات العامةناقش دور الخدمات القائمة على السوق و، لعملعلى صعيد ا واالستدامة ،تنظيموال

عقد المنتدى بالتعاون مع البنك وقد  . في المنطقةحول نظام تحسين أنظمة الرعاية االجتماعية الحوار إطار 
  .لعمل الدولية ومؤسسة فريدريش إيبرتالدولي ومنظمة ا

  
  األخرى والمنشوراتالدراسات التقارير و  -باء

  
  وسياساتأسواق  :اعية المتكاملة، التقرير الرابعالسياسات االجتم  - ١

  سوق العمل في منطقة اإلسكوا
)E/ESCWA/SDD/2011/3( 

  
رات في آخر التغيُّ يتابعو، إلسكواامن بلدان ت معيستعرض هذا التقرير إحصاءات سوق العمل التي ُج  -٣٧

لسياسات الحكومية الهادفة إلى تحسين أداء أسواق لتحليالت  ويقدملعمالة، حوآمة اتنظيم سوق العمل وسياسات 
  .االقتصادي نمولودورها في ا "العمل مرونة"يبحث في جوانب من السياسة االقتصادية، مثل والعمل، 

تجاه هذه األسواق، بما أن  وسع نطاقًاأنهج اعتماد العمل  سوق اتسياس عّززضرورة أن تويخلص التقرير إلى 
تجزئة السياسات هذه اليجب أن تعالج و  .ومًااالقتصاد عمونظم الضمان االجتماعي تؤدي إلى تجزئة تها تجزئ
  .ر شموًالنهج أآثالترويج العتماد من خالل ، اإلسكوا بلدان في للتحديات التي تواجه العمالة جد حلوًالتوأن 

  
  اإلسكواالهياآل والتحديات في منطقة : بيانات سوق العمل  - ٢

)E/ESCWA/SDD/2011/Technical Paper.7( 
  )باإلنكليزية(

  
 ،، وقابليتها للمقارنةهال مدى توافرفتحل ،اإلسكواالورقة بيانات سوق العمل في بلدان تقّيم هذه   -٣٨

ن مصادر البيانات في عورقة لمحة شاملة ال تعرضو . ينهاتوصيات لتحسم تقدفيها، و الموجودةوالثغرات 
نتائج أفضل بشأنها بهدف تحقيق الدراسات والمسوح والنظم الالزمة لتحسين المعرفة  أنواعناقش تو ،المنطقة

اء سوق العمل ، المتصلة بأداالقتصادية واالجتماعية ،مؤشرات الرئيسيةال أيضًاالورقة حلل تو  .في سوق العمل
، إطار قوى العملالعمرية في و يةنوعالقطاعية وال الفوارقإلى  وفرةالبيانات المتشير وت  .إلسكواادان في بل
  .غير وطنيةو وطنيةوير رسمية وغ على أسس رسمية ةلاالعم تنظيمآيفية ن وتبي

  
  امتابعة قضايا ذات أولوية في مجال التنمية االجتماعية في منطقة اإلسكو تقرير حول  - ٣

  اإلعاقة ذوي بين الفقر لمكافحة المقترحة المناهج
(E/ESCWA/SDD/2011/IG.1/4(Part I)) 

  
الذي أقره المجلس ) ٢٠١٣- ٢٠٠٤(العقد العربي لذوي االحتياجات الخاصة سياق التقرير في هذا  عّدُأ  -٣٩

في خاصة ذوي االحتياجات ال دمجعزيز بهدف ت ٢٠١٠يوليو /االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة في تموز
 اإلسكواوجود عالقة بين اإلعاقة والفقر، ويشجع بلدان د ؤآت التي العالمية اربالتقرير التج يناقشو  .المجتمع

التقرير شير يو . هااألشخاص ذوي اإلعاقة في دمجتسهيل من أجل  تهامجتمعا فيالعالقة البحث في هذه على 
على بيانات آخر تعداد، ويسلط الضوء على األحكام  بناء ، وذلكإلسكواااألشخاص في بلدان هؤالء عدد إلى 

وينتهي التقرير إلى تقديم توصيات  . المتعلقة بمشارآتهم في سوق العمل وبحصولهم على الحماية االجتماعية
؛ ذوي االحتياجات الخاصةفيما يتصل ب تعديل التعاريف وتحسين اإلحصاءات والرصد: بشأن المواضيع التالية
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مهما أن تقد االهتمام والدعم الالزموفي عملية صنع السياسات؛ تهم وضمان مشارآ ،اعيةالتوعية االجتمو
  .تهم فيهمشارآو في سوق العمل همدمجتحسين و؛ لقضاياهم الحكومة

  
  السياسات الحكومية الهادفة إلى تحسين أداء أسواق العمل في البلدان العربية  - ٤

)E/ESCWA/SDD/2012/1( 
  
السياسات الهادفة إلى تحسين أداء وضع عدد من البلدان األعضاء في جارب ت ة فيهذه الدراسبحث ت  -٤٠

شير وت . الشمول والكفاءةتتسم بإعداد سياسات بالمتعلقة والتحديات أسواق العمل، وتعرض الخيارات والفرص 
تصادية والسياسية تتأثر باألهداف االقوترتبط بالظروف السائدة،  هاوتصميمأن عملية اختيار هذه السياسات إلى 

 أيضًاالدراسة  وتبين . وببنية سوق العمل والقدرات اإلدارية والمالية للدولة ،واالجتماعية لصانعي السياسات
فئة  عمومًا تستهدفوأهمها أن سياسات سوق العمل  ،هذه السياسات في البلدان العربيةلاالتجاهات الرئيسية 

تستفيد بعض شرائح القوى العاملة ال ف  .محدودًا تأثيرها يجعل مما الشباب، فئة سيما ال العاملين،محدودة من 
ن غير وال سيما النساء وسكان األرياف والعاملالشرائح األخرى، ع على قدم المساواة م خدمات التشغيلمن 

 ،سوق العملعن علومات آافية تم في غياب مي ما غالبًاسياسات ال هذهالبحث أن تصميم  يظهرو  .النظاميين
السياسات مما يقوض فعالية هذه  ،تنسيق بين مختلف مقدمي الخدمات والمعنيين بمكافحة البطالةمن دون أي و

  .ومالءمتها لواقع السوق
  

  وأثرها على العمالة اإلسكواالسياسة االقتصادية في منطقة   - ٥
)E/ESCWA/SDD/2012/2( 

  
 . اإلسكوابلدان في عدد من خلق فرص العمل دور السياسات االقتصادية في تعزيز هذه الدراسة ل تحّل  -٤١
لى إ اتاالستثمارتذهب أآثر ، حيث بلدانالالعديد من  قاط الضعف الهيكلية في اقتصاداتنإلى  شيروت

المؤسسات الصغيرة عدد آبير من على أجزاء أخرى من االقتصاد بينما تتوزع الصناعات االستخراجية، 
في  على العمالةتحديات يفرض وال شك في أن هذا الخلل  . المردودية متدنالوضعيفة االنتاجية الوالمتوسطة 

  .هذه االقتصادات
  

  ١، العدد ٤المجّلد : نشرة التنمية االجتماعية  - ٦
  ترميم الرابط المنقطع: العمل والتعليم

)echnical Paper.1E/ESCWA/SDD/2012/T( 
  
أن تحسين وتشير إلى ، اإلسكواظيف في منطقة الروابط بين التعليم وسياسات التوهذه النشرة ل حّلت  -٤٢

رافقت بين العمل والتعليم إال إذا  توافقمعالجة عدم السهم في إصالح التعليم لن يعبر  همومهاراتمعرفة السكان 
تعزيز لسياسات اعتماد و ،القطاع العامل إصالح التدخسبل وتشمل   .سليمةسياسات اقتصادية  اإلصالحاتهذه 

  .افالشفسياسات المنافسة السليمة والتنظيم االقتصادي عن طريق اص نمو القطاع الخ
  

  قضايا السياسة العامة إلسكواالسابعة والعشرين للدورة الوزارية امت خالل قدورقة   - ٧
  والعدالة االجتماعية دور المشارآة :اإلسكوافي منطقة 

  في تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة
)E/ESCWA/27/4(part I)( 

  
تنطلق و . ٢٠١١ ديسمبر/آانون األول إلسكوا فيلاللجنة الفنية من طلب ناء على بعدت هذه الورقة ُأ  -٤٣

التنمية  والسياسات االجتماعية، ومقومات من األبحاث المتوفرة حول اآلفاق االقتصادية، وأسواق العمل، الورقة
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 ؛العامة اتواالقتصادية والبيئية للسياس عيةواالجتما ترآز على الترابط بين األبعاد السياسيةو ؛المستدامة
يمكن االنطالق منها لالستفادة من اإلنجازات  ًانقاط وتطرح ؛التنميةتحديات مختلف تتناول الترابط بين و

تحديات من ال عددًانفسه وقت الفي تواجه ر الورقة إلى أن المنطقة يشتو  .وإمكانات التنسيق المتاحةرزة المح
على  قتصاداالونمو ، وانعدام األمن الغذائي الفقرتفاقم رتفاع معدالت البطالة، واهي  ،تصاديةقاالجتماعية واال

لمؤسسات السياسية لتطلعات الورقة على ضرورة استجابة ا تشددو . الضروريينبالشمول والتنوع سم يتنحو ال 
بالعدالة والمسؤولية ادة االهتمام في الحياة االقتصادية والعامة، وزيوزيادة مشارآتهم  ،هماتجيل الشباب وتوقع

  .االجتماعية
  

  لأللفية اإلنمائية واألهداف المساواة أجل من شاملة اجتماعية سياسة نحو عمل ورقة  - ٨
)E/ESCWA/SDD/2012/WP.1( 

  
دارة إلوفي منطقة اإلسكوا هذه الورقة إلى اعتماد سياسة اجتماعية شاملة لمعالجة عدم المساواة تدعو   -٤٤
يكون لها تأثير قد وفي تدابير الحماية االجتماعية  ينمواطنن االستثمار في الشير إلى أتهي و . هاة فيالتنمي

تؤدي إلى حلقة حميدة من التنمية االجتماعية قد التعليم والصحة، وتوفير خدمات مضاعف على توليد الدخل و
  .واالقتصادية

  
  تّيبآ  - ٩

  
  نمائيةة اإلعمليالاإلعاقة في  قضايا: إدارة التغيير

)E/ESCWA/SDD/2012/Brochure.1( 
  
ويسلط الضوء على  ،األشخاص ذوي اإلعاقة في المنطقة العربيةيحلل هذا الكتيب ظاهرة إقصاء   -٤٥

 ةنشطأ أيضًالكتّيب تناول ايو  .االجتماعي دمجتحقيق الإلى في سعيهم السياسات واضعي التي تواجه  التحديات
  .المجتمع في همدمجل ضرورة بذل مزيد من الجهودعلى  ًاشددم ،اص ذوي اإلعاقةاألشخالتي تستهدف  اإلسكوا

  
  البرامج والمشاريع  - جيم

  
  الفني التعاونخدمات   - ١

  
رة اإلحصاءات العامة في األردن، ئداو المعوقيناستجابة لطلب المجلس األعلى لشؤون األشخاص   -٤٦

بعثة مشترآة من شعبة  فأرسلت ،٢٠١٢أآتوبر عام /ولفي تشرين األ فنيةخدمات استشارية  اإلسكواقدمت 
في وضع استراتيجية لتحسين جمع البيانات المتعلقة هاتين الهيئتين  لمساعدةالتنمية االجتماعية وشعبة اإلحصاء 

 ؛اإلعاقةالمتصلة بتطوير نظام المعلومات واإلحصاءات هذه االستراتيجية  توتضمن  .هاوإنتاج باإلعاقة
 المسوح برامج في المؤشرات تلك دمجو ؛اإلعاقةحاالت رات التي تساعد في التعرف على وتطوير المؤش

ومنظمات المجتمع المدني في تصميم ة الشراآة بين الحكوم المساعدة هذهعززت و . ةالسكاني اتوالتعداد
  .هاورصد هاوتنفيذ سياسات التنمية

  
قد في فيينا الذي ُع اإلسكواوامعة الدول العربية ج بينلتعاون ل عشر الحاديجتماع االنتائج بناء على و  -٤٧

ورشة  عقدم التخطيط والتنسيق لمساعدة جامعة الدول العربية في امه اإلسكوا تتول، ٢٠١٢يوليو /في تموز
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إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي "عمل تدريبية للدول العربية حول 
في  اإلسكواوشارآت   .في اإلمارات العربية المتحدة ٢٠١٢أآتوبر /األول تشرين ١١-٩الفترة في  ،"اإلعاقة

 وهدفت . في التنظيم ةومساهم ةشريكجهة ورشة العمل التدريبية التي استضافتها وزارة الشؤون االجتماعية آ
لبلدان األعضاء في إعداد ، وتحسين قدرات اتفاقيةاالورشة العمل إلى تسليط الضوء على أهمية التصديق على 

لبيانات ا تقييمعملية متواصلة لمن المتوقع أن تبدأ الدول األعضاء و . هاالتقارير الوطنية المطلوبة بموجب
  .فيما يتصل بإعداد تلك التقاريرالمعتمدة فيها والسياسات المتوفرة لديها 

  
ُعقدت الل مشارآتها في مشاورات خدمات استشارية خ اإلسكوااستجابة لطلب البنك الدولي، قدمت و  -٤٨
في التي تمر في البلدان وشبكات األمان  ،التأمين االجتماعيو العمل، حولأصحاب المصلحة مجموعة من مع 

 ًاعروض اإلسكوا توقدم  .٢٠١٢يناير /آانون الثاني ١٦و ١٥يوَمي  تونسفي بيروت و، وذلك مرحلة انتقالية
  .بكات األمان االجتماعي في المنطقةشارآت في المناقشات حول شوإلكترونية 

  
  مشاريعال  - ٢

  
  المحيط الهادئمنطقة و آسيافي  تعزيز الحماية االجتماعية

  
تعزيز القدرات الوطنية مشترك يهدف إلى مشروع في لجان اإلقليمية التابعة لألمم المتحدة تتعاون ال  -٤٩
 يهدفو  .لقطاع غير الرسميل وشمولهاماعية توسيع نطاق الحماية االجتبهدف طوير سياسات وبرامج فعالة لت

وبالتعاون بين . لتحديات االجتماعية الناشئةمواجهة امبتكرة لومناهج إلى تعزيز استخدام أدوات  المشروع أيضًا
اللجنة و، واللجنة االقتصادية ألفريقيا، والمحيط الهادئ سيااللجنة االقتصادية واالجتماعية آل(أربع لجان إقليمية 

إلى بناء نظم معلومات إقليمية المشروع يسعى  ،)اإلسكوا، وومنطقة البحر الكاريبي مريكا الالتينيةصادية ألاالقت
إلدارة المعرفة، وذلك بهدف دعم المبادرات الوطنية، وتبادل الخبرات، وتصميم أنشطة بناء القدرات، وتوثيق 

  .بتكاريةالممارسات اال
  

  األمم المتحدة تفاقيةمن أجل تنفيذ ا العامة اسةللسيى األساسية تعزيز المعرفة والبن
  لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في المنطقة العربية

  
ذلك من خالل ، واإلعاقة في المنطقة العربيةبقضايا المعرفة تعزيز يهدف المشروع بشكل أساسي إلى   -٥٠

  .تهاإمكانية مقارنتعزيز وا هب وزيادة توافر البيانات والمعلومات المتعلقةرفع مستوى الوعي بهذه القضايا 
األساسية ى تحسين البنيهدف إلى باإلعاقة عنية السياسات المحول  جارحوار ضمن إطار المشروع ندرج يو

ولتحقيق ذلك، تتضمن   .الحياة العامة في هادمجالحكومات بزيادة التزام إلى لسياسات وهذه االالزمة لوضع 
الثغرات واالحتياجات في مجال بناء حديد تل ليمية محددة زمنيًاخطة عمل إقوضع  أهداف المشروع أيضًا

؛ تفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقةاتنفيذ في ة هذه البلدان مساعد؛ وفي البلدان العربية القدرات
 إطالقع توق، من المبنجاح المشروعه المرحلة من تنفيذ هذبعد و . المشروع أهدافتنفيذ إنشاء آلية لرصد و
عمل اإلقليمية على المستوى تفعيل خطة الو ،لقدرات والفجوات في آل بلداقييم توهي  ،منه ثانيةالمرحلة ال

  .تمويل المشروعلمصادر ما زالت المساعي جارية إليجاد و . يالوطن
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  أنشطة قسم السكان والتنمية االجتماعية  -رابعًا
  
خالل الفترة  اإلسكوافي شعبة التنمية االجتماعية في  ةقسم السكان والتنمية االجتماعيعمل  شمل  -٥١

رات بالتحديات والفرص التي تفرضها التغّيرفع مستوى الوعي ) أ( :المجاالت التاليةالمشمولة بهذا التقرير 
إلى  البلدان األعضاءدعوة ) ب(؛ عداد المسنينأزيادة تؤدي إلى بروز في فئة الشباب وز الالتي تعزالديمغرافية 

الذي رصد التقدم ) ج(اجهة التحديات التي تفرضها الهجرة الدولية واالستفادة من الفرص التي تتيحها؛ مو
 العالمي العمل برنامجبرامج العمل التي أقرتها المؤتمرات الدولية، بما فيها العربية في تنفيذ  بلدانأحرزته ال

تم قد و  .المتعلقة بالسكان والتنميةعلومات الموتبادل نشر المعارف ) د(؛ بعدها وما ٢٠٠٠ سنة للشباب حتى
  :التالية ةنشطتنفيذ األ

  
  األخرى التقارير والدراسات والمنشورات  -لفأ

  
  موجز السياسات االجتماعية  - ١

  اإلسكواقضايا المسنين في عملية التخطيط للتنمية في منطقة  دمج: تعزيز العدالة االجتماعية
  العدد الرابع

(E/ESCWA/SDD/2011/Technical Paper.2) 
  
قد و  .خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخةلالثانية مراجعة المناسبة ل، ٢٠١٢في عام صدر هذا العدد   -٥٢

قضايا، هذه الأن تشكل ينبغي وعلى أنه  ،قضايا المسنين في النقاش حول صياغة السياسات دمجعلى أهمية شدد 
تنمية وتنفيذها ورصدها زأ من عملية صياغة خطط وبرامج الال يتج ًاالمرأة والشباب، جزء مثلها مثل قضايا

مؤثرة التجاهات عدد من االالروابط بين الشيخوخة وحول نشر المعلومات هذا العدد الهدف من و  .وتقييمها
، والتحديات التي يواجهها آبار السن في اإلسكواشيخوخة السكان على بلدان حول تداعيات على المنطقة، و

هذا أآد و  .٢٠١٢حتى عام  خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة وخطة العمل العربية للمسنينل ًاوفق ،المنطقة
في البلدان  وترسيخهاالعدالة االجتماعية لتحقيق  في الخطط التنموية قضايا المسنين دمجضرورة على العدد 

  .األعضاء
  

  موجز السياسات االجتماعية  - ٢
  في استراتيجيات الشباب النوع االجتماعيقضايا  إدماجتقييم 

  العدد الخامس
(E/ESCWA/SDD/2011/Technical Paper.4) 

  
 إشراكوعن أهمية  اإلسكوايتضمن الموجز لمحة عامة عن السياسات الوطنية للشباب في منطقة   -٥٣

ين المساواة ب قضايا دمجن تقييمًا ليتضمو  .مستدامةالتنمية تحقيق المن أجل في المجتمع المرأة الشباب و
ن خالل مراجعة السياسات الوطنية للشباب م ،ما في البحرين وفلسطينفي استراتيجيات الشباب، ال سي الجنسين

في  المساواة بين الجنسينتقييم مراعاة و؛ ٢٠١٣- ٢٠١١وفي فلسطين للفترة  ٢٠٠٩-٢٠٠٥لفترة لفي البحرين 
توصيات وتقديم الة في هذه السياسات؛ التحليالت واألهداف والمواضيع المطروحة للتدخل بشأنها والمذآور

الوطنية والمؤشرات ذات  ه في السياساتدمجو مفهوم المساواة بين الجنسينعلى تعميم هذين البلدين لمساعدة 
الصلة؛ وتسليط الضوء على أفضل الممارسات والدروس المكتسبة وتبادلها مع الحكومات والجهات الفاعلة 

  .اإلسكوااألخرى في منطقة 
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  التحديات والفرص: اإلسكوالهجرة الدولية والتنمية في بلدان ا  - ٣
(E/ESCWA/SDD/2011/Technical Pape.5) 

  
تناقش هذه الورقة سياسات الهجرة و  .عديدة ًاأبعادبينهما تكتسب  والعالقةتان الهجرة والتنمية متشابك  -٥٤

تستعرض و، اإلسكوايتعلق ببلدان  فيما وصًاوأثرها على التنمية على المستويين النظري والتطبيقي، خص
ولتسليط الضوء على أهمية ترابط الهجرة والتنمية، تعتمد هذه   .ال الهجرةوالضعيفة في مجسياسات الناجحة ال

في مجال الهجرة الدولية؛  اإلسكواسياسات بلدان : المواضيع التاليةأجريت حول بحوث  ةستعلى الورقة 
هجرة : والتنمية في منطقة المشرق العربي وبلدان مجلس التعاون الخليجيالقضايا األساسية للهجرة الدولية 

 األردن: األيدي العاملة؛ التحويالت المالية للمهاجرين وأثرها على التنمية في بلدان المشرق العربي األربعة
لجماعات ا: الهجرة الدولية والتنمية في مجالولبنان والجمهورية العربية السورية ومصر؛  قضايا أساسية 

تمهيد : هجرة األدمغة والكفاءات في المشرق العربي؛ والهجرة الدولية والتنميةوالعابرة للدول والتنمية؛ 
  .وإضاءات

  
  تقرير السكان والتنمية  - ٤

  العدد الخامس
  العوامل الديمغرافية واالقتصادية والتعليمية والثقافية: اإلسكواإقصاء الشباب في منطقة 

(E/ESCWA/SDD/2011/2) 
  
 ًاتهميشهم اجتماعيو مظاهر إقصاء الشبابمعاناة من المنطقة العربية من أآثر مناطق العالم آانت   -٥٥

الفئة ( اإلقصاء واإلقصاء االجتماعي للشباب يهذا التقرير مفهوَمد يحدو  .في العقود األخيرة ًاواقتصادي
ذلك على الواقع العربي  أثرقيس يو فيهما، ومختلف العوامل المساعدة والمساهمة )سنة ٢٤-١٥العمرية 
على واقع الشباب، ويحدد أبعاد بروز  اإلسكوالل التقرير تداعيات الواقع الديمغرافي في منطقة ويح . المعاصر

يصف طبيعة العالقة بين ظاهرة النافذة و، ال سيما على النمو السريع للقوى العاملة، آثارهفئة الشباب و
ولتحليل دور المؤسسات التعليمية والثقافية في إقصاء الشباب، يعتمد التقرير .  افيةالديمغرافية والهبة الديمغر

 . ةيعلى عدد من المؤشرات الكمية الخاصة بالتعليم وبمختلف وسائل االتصال والمشارآة المجتمعية والسياس
ة من ، عبر تحليل مجموعاإلسكوايقف على طبيعة وخصائص اإلقصاء االقتصادي للشباب في منطقة و

 ،تنظيمية ومؤسسيةبشأن قضايا  يقترح التقرير جملة من التوصياتو . المؤشرات الكمية الخاصة بسوق العمل
مستقبل بلدانهم  وتعزيز مشارآتهم في صنع اإلسكواتى أوجه إقصاء الشباب في بلدان القضاء على ش هدفها

  .وتنمية أوطانهم
  

  الشبابحول متحدة بحوث منظمات األمم العدد من  واستعراض مسح  - ٥
  
األمم منظمات أجراها عدد من مسح بحوث عملية بها  تتستعرض هذه الورقة أهم النتائج التي خرج  -٥٦

تمكين هذه الفئة لفي إعداد استراتيجية طويلة األمد  ةساهموتهدف إلى المالشباب، حول قضايا  المتحدة
منظمات في بحوثها المتعلقة هذه الليا التي تتناولها لى القضايا ذات األولوية العإالورقة شير وت . االجتماعية
، ينجنسالمساواة بين الوالصحة، والفقر والجوع، والتعليم والتدريب، والعمل، هي قضايا و ،بالشباب

البيئة، ووقت الفراغ،  ملء أنشطة نضمتفت في هذه الورقة، أقل ًاهتمامنالت االتي أما المواضيع  . والمشارآة
 تؤآد علىالورقة عدة توصيات وتتضمن   .والجنوح واألحداث ،الصراع المسلحوت، تعاطي المخدراو

  .لشباباقضايا حول  وافية وذات توجه عملي في إعداد بحوث وتقاريرتنسيق ضرورة ال
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  تحليل ظاهرة الشيخوخة: المالمح الديمغرافية للدول العربية  - ٦
(E/ESCWA/SDD/2011/Technical Paper.9) 

  
الت ظاهرة الشيخوخة في سياق التحولتحليل  خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخةهذا التقرير بيسترشد   -٥٧

التقرير المالمح الديمغرافية للبلدان عرض يو . تبعاتها على عملية التنميةبحث في الالديمغرافية في المنطقة، و
شيخوخة وتغيرها في هذه حالية لللتجاهات ااالفي ويبحث  ،االثنين والعشرين األعضاء في جامعة الدول العربية

الت الوفيات وآثارها ز على مسار التحول في معدالت الخصوبة ومعدويرآ . ٢٠٢٥- ١٩٨٠ الفترةفي البلدان 
ويتناول آثار  ،ويبين التقرير أيضًا االتجاهات في معدالت الهجرة الصافية  .على ظاهرة شيخوخة السكان

على النمو للسكان ترآيبة العمرية ال، وأثر التحول في السكانمن  والخارجة على المسنينوافدة الهجرة ال
االقتصادي باستخدام معدل الدعم المحتمل، وآذلك تداعيات هذا التحول على ضوء خطة عمل مدريد الدولية 

  .للشيخوخة، ومفهوم اإلقصاء، ال سيما من منظور الجنسين
  

  تجاهات واآلثاراال: السكان في المنطقة العربية  - ٧
(E/ESCWA/SDD/2011/Technical Paper.6) 

  )باإلنكليزية(
  
هذه الورقة لمحة عامة عن اتجاهات ومستويات المؤشرات الديمغرافية الرئيسية في المنطقة م قّدت  -٥٨

نماط المؤشرات الديمغرافية ألواضعي السياسات والباحثين حول اتجاهات و ًاإقليمي ًاتشكل مرجعو . العربية
الشيخوخة التي قضية  الورقة أيضًاتناول تو. على التنميةها أثرحول و ،جتماعية المختلفةواالقتصادية اال
 . ٢٠١٢في عام  ،في ضوء الذآرى السنوية العاشرة لخطة عمل مدريد الدولية للشيخوخةآبيرة اآتسبت أهمية 

ين نوعية حياتهم، السن وتحس االجتماعي لكبار دمجالمساواة والتوصيات عامة تهدف إلى تعزيز دم تقهي و
  .لجميع األعمارشامل مجتمع وذلك بهدف إنشاء 

  
  المشاريع  -باء 

  
  صياغة مجال في اإلسكوافي منطقة  صانعي السياسات قدرات تعزيزمشروع   - ١

  برنامجل االستجابة :للشباب الوطنية العمل وخطط السياسات
  بعدها وما ٢٠٠٠ سنة حتى للشباب العالمي العمل

  
في  ٢٠١٣عام في  هتنفيذ، ومن المقرر منطقة اإلسكواجميع البلدان األعضاء في شروع المغطي ي  -٥٩

يهدف هذا المشروع إلى تعزيز القدرات الوطنية و.  ن وتونس والعراق وفلسطين واليمنهي األردخمسة بلدان 
ية اإلقليمية من خالل تحديد القضايا ذات األولوالمعنية بالشباب،  العمل وخطط السياسات صياغةفي مجال 

  .للشباب العالمي العمل برنامجب ، استرشادًاالشباب تمكينوالمؤشرات الالزمة لرصد التقدم المحرز في مجال 
 ومتابعة ،هاوتنفيذ خطط العملو سياسات الشباب تصميمب المسؤولين المعنيين مهارات تعزيزإلى  أيضًايهدف و

دراسة استقصائية إقليمية عّدت ، أالمشروعفي إطار و  .هتوغايا للشباب العالمي العمل برنامج تنفيذ أهداف
في االنتفاضات الشعبية لدى الشباب في ظل تجاهات السياسية اإلصالحية لاللشبابية في المنطقة واللسياسات 

  .على الصعيد الوطني استخدامهاو لوضع السياسات دليل مرجعيعّد آذلك وأ  .ةدول عربي عدة
  
  



E/ESCWA/SDD/2013/IG.1/3  
  

-٢١-  
  

  

  اإلسكواعلومات حول الهجرة والتنمية في منطقة للمليمي نظام اإلقمشروع ال  - ٢
  
زيادة : تعزيز القدرات الوطنية للتعامل مع الهجرة الدولية"مشروع حساب التنمية حول إطار في   -٦٠
بالشراآة مع مرآز  ،اإلسكوا، قامت "السلبية هاآثارالهجرة الدولية في التنمية والتخفيف من  المحققة من ئدالفوا

 ةساهمهدفها المبتطوير قاعدة بيانات  ،كية في القاهرةيت حول الهجرة والالجئين التابع للجامعة األمرالدراسا
جديدة حول خبراء ومراآز  وحدات إلكترونيةإنشاء وب ،في تعزيز وحدات البيانات الديمغرافية والمراجع

بين الباحثين ك يتسهيل التشبجل من أشؤون الهجرة لإنشاء قاعدة بيانات موحدة  الهدف من ذلك هوو . البحوث
الخدمات التي يمكن تقديمها في مجال الهجرة، واستخدام مثل هذه تحديد من وتمكين الحكومات والخبراء 

  .الخدمات إلصالح سياسات الهجرة ومواءمتها مع أفضل الممارسات الدولية
  

  االجتماعات وورش العمل  - جيم
  

  األعضاء حيال تطوير مواقف البلدانحول  خبراءالاجتماع   - ١
  آسيافي منطقة غربي  للشباب سياسة وطنية

  )٢٠١١مارس /آذار ٣٠-٢٩بيروت، (
  
لمجالس الوطنية للشباب من الدول ان ورؤساء يحكوميالن يمسؤولعدد من الشارك في هذا االجتماع   -٦١

وقضايا الشباب، وباحثون وخبراء من المنظمات غير الحكومية المتخصصة بسياسات  ،اإلسكوااألعضاء في 
هدف االجتماع إلى تبادل الخبرات في مجال تنفيذ برنامج العمل و . باإلضافة إلى خبراء من األمم المتحدة

من خالل عرض التجارب الوطنية واإلقليمية، وتسليط الضوء على العوامل الفنية والمؤسسية  ،العالمي للشباب
تحديد شكل هذا االجتماع فرصة لو . وتنفيذها بالشباالتي تحول دون إعداد السياسات والبرامج الخاصة ب

صيات إلعداد تووالممارسات الفضلى التي يمكن تكرارها في بلدان أخرى في المنطقة، وكتسبة الدروس الم
صدرت عن االجتماع و  .بالتعاون مع البلد المعنيو اإلسكوابدعم من عملية يمكن ترجمتها إلى برامج وطنية 

ى األمانة التنفيذية إل، بعضها موجه إلى حكومات البلدان األعضاء وبعضها موجه مجموعة من التوصيات
همية االسترشاد ببرنامج العمل العالمي للشباب في صياغة السياسات الوطنية للشباب زت على ألإلسكوا، رآ

  .ررإلى البدء بتنفيذ مشروعها اإلقليمي المق اإلسكوات ودع
  

  وإسكاب في مجال الهجرة الدولية والتنمية اإلسكوامنطقتي تعزيز الحوار بين  ورشة عمل  - ٢
  )٢٠١١يونيو /حزيران ٣٠-٢٨بيروت، (

  
الهجرة الدولية في التنمية والتخفيف  المحققة من ئدزيادة الفوا" ورشة ضمن إطار مشروعهذه الُعقدت   -٦٢

والمهنيين المعنيين  لخبراءوا القرار صانعي من عدد فيها وشارك  .الممتد على سنتين" السلبية هاآثارمن 
ولبنان ومصر، وفي  ، هي اإلمارات العربية المتحدةاإلسكوابقضايا الهجرة والعمل في ثالثة بلدان أعضاء في 

، هي باآستان )إسكاب(المحيط الهادئ سيا واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلخمسة بلدان أعضاء في 
، تناولت ورشة العمل قضايا الهجرة المذآور يًا مع أهداف المشروعوتماش . ن ونيبال والهنديوبنغالديش والفلب

ووفرت فرصة لتعزيز الوعي لدى   .األقاليمي والحماية، والهجرة وقضايا المساواة بين الجنسين، والتعاون
وء على ضمناقشة التدابير المتخذة ل، واإلسكواو المشارآين بالحالة الراهنة للهجرة بين بلدان منطقتََي إسكاب

  .مجاالت الهجرة لمصلحة جميع المعنيين التعاون فيتوثيق ، والبحث في سبل الفضلى الممارسات الدوليةبعض 
بلدان  تهمالقضايا التي  تحديدفي م تقدرآزت ورشة العمل على التجارب الوطنية وعلى سبل إحراز ذلك، آو
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التعاون وتناولت  ،جيدة في هذا المجالالممارسات ال توناقش . المنشأ والمقصد في مجال حماية المهاجرين
  .بلدانهذه ال بشأن قضايا إدارة الهجرة بين

  
  اجتماع المراجعة اإلقليمية الثانية لخطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة  - ٣

  )٢٠١١ديسمبر /آانون األول ٧-٦بيروت، (
  
منذ عام  اإلسكواقة قضايا المسنين في منطفي هذا االجتماع إلى استعراض أهم المستجدات هدف   -٦٣

من خالل مناقشة التقارير الوطنية حول االستجابة لخطة عمل مدريد وتقييم التزام الحكومات بهذه  ،٢٠٠٢
رسم خارطة طريق الهادفة إلى وخلص إلى مجموعة من التوصيات   .العقبات التي تؤخر تنفيذهاتحديد الخطة و

ت دعويات على أهمية االلتزام بخطة عمل مدريد، وشددت هذه التوص . لتنفيذ خطة عمل مدريد بالكامل
  .م تنفيذها على المستوى اإلقليميإلى االستمرار في بذل الجهود العتمادها ورصدها وتقيي اإلسكوا

  
  حول إقليمية ورشة عمل  - ٤

  اإلسكواقضايا وأولويات الشباب في منطقة 
  )٢٠١٢أآتوبر /تشرين األول ١٨-١٦بيروت، (

  
 واجتماعية اقتصادية تحدّيات العربي من سكان العالم المائةفي  ٢٠ يشكل الذي العربي الشباب يواجه  -٦٤
 ذاه أهمية من وانطالقًا . متفاوتة بدرجات ،المجتمعي ودورهم التكوينية قدراتهم على سلبًا تؤثر مسبوقة غير

 في، اإلسكوا منطقة يف الشباب وأولويات قضايا بعنوان إقليمية عمل ورشة عقد إلى اإلسكوا دعت الموضوع،
 العالمي البرنامج حول القرار لصانعي الفنية القدرات وتعزيز بناء إلى ويهدف اللجنة تنفذه مشروع إطار

األحداث التي  وتداعيات الشباب قضايا على دول يثمان عن نوممثلشارك فيه  النقاش الذي رآزو  .للشباب
اعتمدت  ولد من تجارب عددًاالعمل  ورشة استعرضتو  .ولويات، باعتبارها من األشهدتها المنطقة مؤخرًا

 الشباب وفي اعتماد وتنفيذ استراتيجيات صياغة في القصور ناقشت أوجهوللشباب،  العالمي العمل برنامج
 وشكلت ورشة العمل فرصة لمناقشة مسودة . للتقدم المحرز فاعلة تضمن مراجعةنوعية و آمية مؤشرات
تكون  تشارآية سياسات وتطوير استعماله آأداة استرشادية لصياغة وسبل اإلسكوا أعدته الذي المرجعي الدليل

 آالتشغيل القضايا من ددعلى وضع عاالتفاق  تمو  .وتحدياته واهتماماته العربي الشباب قريبة من واقع
  .معالجتها فية تالقي معظم الدول صعوب ضمن األولويات التي ورفاههم الشباب ومشارآة
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