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  المجـلس

  االقتصـادي واالجتمـاعي

  

  

  
  )اإلسكوا( اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

  
  التنمية االجتماعيةلجنة 

  التاسعةالدورة 
  ٢٠١٣ أآتوبر/تشرين األول ١٣-١٢ان، عّم
  
  من جدول األعمال المؤقت ٦لبند ا

  
  
  
  

  ٢٠١٥-٢٠١٤برنامج العمل المقترح لفترة السنتين 
  التنمية االجتماعيةفي مجال 

  
  موجـز

  
لفترة السنتين المقترح ) اإلسكوا(تضمن برنامج عمل اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ي  
المتصلة بتنفيذ اإلنجازات المتوقعة ج واتوالن مجموعة األنشطةالتنمية االجتماعية في مجال  ٢٠١٥- ٢٠١٤

 ، من اإلطار االستراتيجي لفترة السنتينبالتنمية االجتماعيةالمعني  ٢البرنامج الفرعي ضمن 
٢٠١٥- ٢٠١٤.  

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

وارتباطها بتحقيق اإلنجازات المتوقعة في في اإلسكوا ت البلدان األعضاء مدى تلبيتها ألولوياومناقشة 
آما أن اللجنة مدعوة إلى البحث في سبل قياس .  ٢في إطار البرنامج الفرعي التنمية االجتماعية مجال 

البلدان األعضاء نتيجة مؤشرات اإلنجاز على نحو ملموس من أجل القيام برصد دقيق للتقدم المحرز في 
  .فيذ النواتج المقترحةتن
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  مقدمـة

  
) اإلسكوا(جنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا للابرنامج عمل لقد صيغت األنشطة المدرجة في   - ١

المعني  ٢باالستناد إلى البرنامج الفرعي التنمية االجتماعية في مجال  ٢٠١٥-٢٠١٤ ينلفترة السنتالمقترح 
الذي اعتمدته اإلسكوا في دورتها  ٢٠١٥- ٢٠١٤، من اإلطار االستراتيجي لفترة السنتين بالتنمية االجتماعية
على شعبة  ٢رعي وتقع مسؤولية تنفيذ البرنامج الف).  ٢٠١٢مايو /أيار ١٠-٧بيروت، (السابعة والعشرين 

  .التنمية االجتماعية في اإلسكوا
  

  التنمية االجتماعيةاإلجراءات المطلوبة من لجنة   -أوًال
  
استعراض النواتج المقترحة وتقديم توجيهاتها إلى األمانة إلى مدعوة التنمية االجتماعية إن لجنة   - ٢

، أي منهاالنواتج المقترحة الحتياجات المستفيدين  مدى استجابة) أ: (التنفيذية، وذلك بناء على المعيارين التاليين
ومدى مساهمة ) ب(؛ العربيةمنطقة الفي المعنية بقضايا التنمية االجتماعية هيئات المختصة الوزارات وال

الموارد ؤخذ أيضًا بعين االعتبار تعلى أن ، ٢زات المتوقعة للبرنامج الفرعي النواتج المقترحة في تنفيذ اإلنجا
  .المتاحة لدى األمانة التنفيذيةالمالية 

  
  ةاعيتمجالتنمية اال: ٢البرنامج الفرعي   -ثانيًا

  
  ٢٠١٥-٢٠١٤لفترة السنتين  ٢الفرعي  لبرنامجا هدف  -ألف

  
تعزيز قدرة البلدان األعضاء على اعتماد سياسات اجتماعية وآليات  إلى ٢يهدف البرنامج الفرعي   - ٣

  .، مع مراعاة الخصوصيات اإلقليميةالعادلة والشاملة االقتصاديةو االجتماعية لتنميةا لتحقيق مؤسسية
  

  اإلنجازات المتوقعة ومؤشرات اإلنجاز  -باء
  

  مؤشرات اإلنجاز    اإلنجازات المتوقعة

تعزيز قدرة البلدان األعضاء على وضع   )أ(
سياسات اجتماعية قائمة على الحقوق 
وتعزز اإلدماج االجتماعي والحماية 

، وتوفير الخدمات االجتماعية االجتماعية
  الكافية وتوليد فرص العمل

 )١(  )أ(
  

ازدياد عدد السياسات والبرامج والتدابير 
الجديدة التي تهدف إلى توسيع نطاق الحماية 
االجتماعية وتحسين الخدمات االجتماعية 

  وتوليد فرص العمل

ازدياد عدد السياسات والبرامج التي يتم  )٢(  
لضمان إدماج الفئات  وضعها أو تعزيزها

االجتماعية والديمغرافية الرئيسية، ومنها 
الشباب والمسنون وذوو االحتياجات الخاصة 

  والمهاجرون، في عمليات التنمية الوطنية
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  مؤشرات اإلنجاز    اإلنجازات المتوقعة

تعزيز قدرة البلدان األعضاء على اعتماد   )ب(
سياسات وبرامج للتنمية االجتماعية على 
أساس مشارآة المجتمع المدني وغيره من 

هات المعنية، في صياغة السياسات الج
  العامة وتنفيذها ورصدها

ازدياد عدد الحاالت التي تشترك فيها  )١(  )ب(
الحكومات ومنظمات المجتمع المدني وغيرها 
من الجهات المعنية في وضع سياسات 
  وبرامج التنمية االجتماعية وتنفيذها ورصدها

 ازدياد عدد اللجان والمشاريع المشترآة بين )٢(  
ممثلي الحكومات ومنظمات المجتمع المدني 
وغيرها من الجهات المعنّية، التي ُيعهد إليها 

بصياغة السياسات والبرامج االجتماعية 
  وتنفيذها ورصدها

  
  )*(االستراتيجية  - جيم

  
خبرة المن هذا البرنامج الفرعي  فيدوسيست  .شعبة التنمية االجتماعية ٢ تنفيذ البرنامج الفرعي تتولى  ٣٧-١٩

المكتسبة في فترات السنتين السابقة وسيواصل الدعوة إلى المساواة والعدالة االجتماعية واإلدماج والمشارآة 
  .في التنمية االجتماعية بهاباعتبارها مبادئ ُيسترشد 

  
تعزيز التنمية االجتماعية من خالل اتباع لسيولى اهتماٌم خاص  ٢٠١٥- ٢٠١٤ خالل فترة السنتينو  ٣٨-١٩
قائم على الحقوق؛ واإلدماج االجتماعي؛ والترآيز على الفئات لسياسات االجتماعية والحماية االجتماعية ل نهج

وتوليد فرص العمل؛ والتنمية القائمة  ؛نووالمهاجر ونسنمالشباب وال هامنو الديمغرافية الرئيسية،واالجتماعية 
  .على المشارآة

  
ي تنجح في إدماج جميع الفئات االجتماعية في عملية التنمية لجميع التل الشاملةتمعات لمجاُتعتبر و  ٣٩-١٩

االضطرابات  تفادياألزمات و في زمنأفضل للحفاظ على التماسك االجتماعي على نحو الوطنية مؤهلة 
 ،وتوليد فرص العمل ،إلى تعزيز التكامل االجتماعيملحة وفي هذا السياق، ثمة حاجة  . السياسيةواالجتماعية 

 ذلك ثالثة أنواع من األنشطة ويشملتمع المدني في صياغة السياسات العامة وتنفيذها ورصدها، لمجا إشراكو
وتنفيذها باالستناد إلى نتائج التنمية االجتماعية؛ ووضع السياسات عند اختيار تحديد أولويات المواطنين  :هي

  .همهذه السياسات على حياة من تمّسآثار هذه األولويات؛ ورصد 
  
تعميم مراعاة على امج الفرعي إلى بناء قدرات البلدان األعضاء نالعمل في إطار البرسعى وسي  ٤٠-١٩

التوصيات وفي تنفيذ خطط العمل  ة هذه البلدانساعدإلى مالعامة و هافي صنع سياسات ةاالجتماعي العدالةشواغل 
  .٢٠١٥عام  قية لتحقيقها بحلولفي المهلة المتب، بما في ذلك األهداف اإلنمائية لأللفية المتفق عليها دوليًا

                                                            
 ١٩إلى البرنامج  ١٩حيث يشير الرقم  ٤٢-١٩إلى  ٣٧-١٩تحمل الفقرات الواردة تحت عنوان االستراتيجية الترقيم   )*(

، وتشير األرقام ٢٠١٥-٢٠١٤لفترة السنتين  المخصص للتنمية االقتصادية واالجتماعية في غربي آسيا في اإلطار االستراتيجي لألمم المتحدة
اإلسكوا المتعلقة  ويحتفظ بهذا الترقيم في وثائق.  إلى الترتيب التسلسلي للفقرات في الوثيقة الشاملة لكل برامج األمم المتحدة ٤٢إلى  ٣٧

  .ببرنامج العمل الشامل وبرنامج العمل لكل من البرامج الفرعية السبعة
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إجراء  معياريةوتشمل األنشطة ال  .أنشطة تعاون فنيوسيجري االضطالع بأنشطة تعاون معيارية و  ٤١-١٩
.  خبراءالفرق وتنظيم اجتماعات  ،فنيةالتقارير القضايا التنمية االجتماعية، وإعداد  حولتحليالت البحاث واأل
وإطالق عمل لتطوير القدرات،  ورشاتديم خدمات استشارية، وتنظيم تقفتشمل  التعاون الفني أنشطة أما

  .تمع المدنيلمجال سيما في مجاالت تنمية الشباب والحماية االجتماعية ومشارآة اومشاريع ميدانية، 
  
األمم المتحدة،  وآاالتتعزيز الشراآات مع اللجان اإلقليمية األخرى، ووسيجري العمل على   ٤٢-١٩

 آمنتدى البرنامج الفرعي وفي هذا السياق، سيعمل . تمع المدنيلمجلية واإلقليمية، وجماعات اوالمنظمات الدو
التنمية االجتماعية، ولزيادة التفاعل  مجال في كتسبةإقليمي لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة والدروس الم

  .آسيا والمناطق األخرى يبين منطقة غرب
  

  العوامل الخارجية  -دال
  
استمرار التزام البلدان ) أ: (اإلنجازات المتوقعة في ظل االفتراضات التالية ٢ق البرنامج الفرعي يحقس  - ٤

إلى تحقيق التنمية االجتماعية  الهادفةاألعضاء بتحقيق األهداف اإلنمائية المتفق عليها دوليًا ودعم األنشطة 
حد أدنى من  توفر) ج(الميزانية؛ من خارج آافية لألنشطة المقررة توفر موارد ) ب(؛ للجميع الشاملة

  .لعملاآلمنة لبيئة الاالستقرار السياسي و
  

  النواتج  -هاء
  
  :النواتج التالية ٢٠١٥-٢٠١٤في فترة السنتين  ٢يحقق البرنامج الفرعي س  - ٥
  

  تقديم الخدمات لالجتماعات الحكومية واجتماعات الخبراء  )أ(  
  

  )الدورة الثامنة والعشرون(ي آسيا للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربا  )١(    
  

، )٢٠١٤(تقرير لجنة التنمية االجتماعية عن دورتها التاسعة : الوثائق المعروضة على اللجنة      
  )).أ(اإلنجاز المتوقع 

  
  التنمية االجتماعيةلجنة   )٢(    

  
، ٢٠١٥(التنمية االجتماعية تقديم الخدمات الجتماعات الدورة العاشرة للجنة   -أ      

  ؛))ب(و )أ(اإلنجازان المتوقعان 

  :الوثائق المعروضة على اللجنة  -ب      
  

  ؛))أ(، اإلنجاز المتوقع ٢٠١٥(الحماية االجتماعية للقطاع غير المنظم   ’١‘        
  ؛)أ(، اإلنجاز المتوقع ٢٠١٥(قضايا السكان والتنمية   ’٢‘        
  )).ب(، اإلنجاز المتوقع ٢٠١٥(الشراآة في العملية الديمقراطية سياسات   ’٣‘        

  



E/ESCWA/SDD/2013/IG.1/5 
  

-٦-  
  

  فرق الخبراء المخصصة  )٣(    
  

  :أربعة اجتماعات لفرق خبراء تتناول المواضيع التالية      
  

، ٢٠١٤( ٢٠٢٣-٢٠١٤عقد عربي جديد لألشخاص ذوي اإلعاقة وخطة العمل   -أ      
  ؛))أ(اإلنجاز المتوقع 

  ، اإلنجاز ٢٠١٤(ربية أثر سياسات السكان على التنمية البشرية في البلدان الع  -ب      
  ؛))أ(المتوقع 

  ؛))أ(، اإلنجاز المتوقع ٢٠١٥(سياسات أسواق العمل   -ج      

  ، اإلنجاز ٢٠١٥(نهج المشارآة في البلدان العربية المنتقلة إلى الديمقراطية   - د      
  )).ب(المتوقع 

  
  )من الميزانية العادية(أنشطة فنية أخرى   )ب(  

  
  مطبوعات متكررة  )١(    

  
، ٢٠١٥(من أجل أسواق عمل للجميع ): الرابع(تقرير السياسة االجتماعية المتكاملة   -أ      

  ؛))أ(اإلنجاز المتوقع 

أثر سياسات السكان على التنمية البشرية في البلدان ): السابع(تقرير السكان والتنمية   -ب      
  )).أ(، اإلنجاز المتوقع ٢٠١٥(العربية 

  
  مطبوعات غير متكررة  )٢(    

  
  ، اإلنجاز ٢٠١٤(هج المشارآة في البلدان العربية المنتقلة إلى الديمقراطية ن  -أ      

  ؛))ب(المتوقع 

  )).ج(، اإلنجاز المتوقع ٢٠١٤(نحو تنمية اجتماعية للجميع في المنطقة العربية   -ب      
  

  مواد فنية  )٣(    
  

  :أوراق موجزة في السياسات  -أ      
  

توى حول الهجرة الدولية في المنطقة استعراض نتائج الحوار الرفيع المس  ’١‘        
  ؛))أ(، اإلنجاز المتوقع ٢٠١٤(العربية 

  ؛))أ(، اإلنجاز المتوقع ٢٠١٥(السكان والتنمية   ’٢‘      

  ؛))ب(، اإلنجاز المتوقع ٢٠١٤(المشارآة المدنية   ’٣‘      

  ؛))أ(، اإلنجاز المتوقع ٢٠١٥(المالمح الديمغرافية للمنطقة العربية   -ب      
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  ؛))أ(، اإلنجاز المتوقع ٢٠١٤(مح أسواق العمل في البلدان العربية مال  -ج      

  ، اإلنجاز ٢٠١٥و ٢٠١٤(مالمح الحماية االجتماعية في البلدان العربية   - د      
  ؛))أ(المتوقع 

، ٢٠١٥(استعراض الممارسات الجيدة في سياسات السكان على المستوى الدولي   -ه      
  ؛))أ(اإلنجاز المتوقع 

  ؛))أ(، اإلنجاز المتوقع ٢٠١٤(ات أسواق العمل في المنطقة العربية اتجاه  -و      

  :حلقات نقاش على اإلنترنت  -ز      
  

  ؛))ب(، اإلنجاز المتوقع ٢٠١٤(المشارآة المدنية والتماسك االجتماعي   ’١‘        
  ، اإلنجاز ٢٠١٥(االنتقال إلى الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني   ’٢‘        

  )).ب(المتوقع 
  

  منشورات أخرى  )٤(    
  

  :نشرات التنمية االجتماعية  -أ      
  

  ؛))أ(، اإلنجاز المتوقع ٢٠١٥( ٢٠١٥خطة األمم المتحدة للتنمية لما بعد عام   ’١‘        
  ؛))ب(، اإلنجاز المتوقع ٢٠١٥(المشارآة في االنتقال إلى الديمقراطية   ’٢‘        
  ؛))أ(متوقع ، اإلنجاز ال٢٠١٤(قضايا السياسة االجتماعية   ’٣‘        
  ؛))أ(، اإلنجاز المتوقع ٢٠١٤(دمج التغّيرات الديمغرافية في التخطيط للتنمية   ’٤‘        

  
  :مطويات  -ب      

  
، اإلنجاز ٢٠١٥(موضوع الدورة الثامنة واألربعين للجنة السكان والتنمية   ’١‘        

  ؛))أ(المتوقع 

، اإلنجاز ٢٠١٤(تماعية موضوع الدورة الثانية والخمسين للجنة التنمية االج  ’٢‘        
  ؛))أ(المتوقع 

  
  ؛))أ(، اإلنجاز المتوقع ٢٠١٥(المالمح الديمغرافية للبلدان األعضاء في اإلسكوا   -ج      

، اإلنجاز ٢٠١٥(الشروط واآلليات : مواد إعالمية حول برامج التنمية بالمشارآة  - د      
  ).ب(المتوقع 

  
  مساهمة في منشورات مشترآة  )٥(    

  
الفصول (، مسح التطّورات االقتصادية واالجتماعية في المنطقة العربية ٣الفرعي البرنامج       

  )).أ(، اإلنجاز المتوقع ٢٠١٥و ٢٠١٤) (الخاصة بالسياسات االجتماعية
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  مناسبات  )٦(    
  

  )).أ(، اإلنجاز المتوقع ٢٠١٥و ٢٠١٤(اليوم الدولي لألشخاص ذوي اإلعاقة       
  

  )ارج الميزانيةموارد من خ(التعاون الفني   )ج(  
  

  خدمات استشارية  )١(    
  

، ٢٠١٥و ٢٠١٤(تقديم المشورة بشأن آليات وأدوات التنمية بالمشارآة والتنمية المحلية       
  )).ب(اإلنجاز المتوقع 

  
  دورات تدريبية وحلقات دراسية وورشات عمل  )٢(    

  
  :ورشات عمل      

  
  ، اإلنجاز ٢٠١٥(لنظامي توسيع نطاق الحماية االجتماعية في القطاع غير ا  -أ      

  ؛))أ(المتوقع 

بناء القدرات إلقامة الشراآة بين القطاع العام والمجتمع المدني في الحكم الديمقراطي   -ب      
  )).ب(، اإلنجاز المتوقع ٢٠١٥(

  
  مشاريع ميدانية  )٣(    

  
  ، اإلنجاز ٢٠١٥و ٢٠١٤(المرحلة الثانية : المبادرة اإلقليمية لتشغيل الشباب  -أ      

  ؛))أ(متوقع ال

تفعيل نهج اإلسكوا لضمان المشارآة في وضع السياسة العامة في البلدان األعضاء   -ب      
  ؛))ب(، اإلنجاز المتوقع ٢٠١٤(

تعزيز القدرات الوطنية لوضع سياسات متكاملة مستدامة وشاملة للسكان والتنمية في   -ج      
  )).أ(متوقع ، اإلنجاز ال٢٠١٥-٢٠١٤) (حساب التنمية(المنطقة العربية 
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  المرفق

  
  الواليات التشريعية

  
  قرارات الجمعية العامة

  
  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوآولها االختياري  ٦٤/١٥٤
  
  حماية المهاجرين  ٦٤/١٦٦
  
  الهجرة الدولية والتنمية  ٦٥/١٧٠
  
  وما بعده ٢٠١٥ى عام تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية فيما يتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة حت  ٦٥/١٨٦
  
  الحوار والتفاهم: ة العامة المعني بالشبابيالرفيع المستوى للجمع عالوثيقة الختامية لالجتما  ٦٥/٣١٢
  
  السياسات والبرامج المتصلة بالشباب  ٦٦/١٢١
  
  تعزيز التكامل االجتماعي من خالل اإلدماج االجتماعي  ٦٦/١٢٢
  
المتفق ية ف اإلنمائااألهد ئرستوى المعني بتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية وسااجتماع الجمعية العامة الرفيع الم  ٦٦/١٢٤

  ذوي اإلعاقة فيما يتعلق باألشخاص ا دوليًاهعلي
  
  االستثنائية الرابعة والعشرين تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية االجتماعية ونتائج دورة الجمعية العامة  ٦٦/١٢٥
  
  ضيرية للذآرى السنوية العشرين للسنة الدولية لألسرة واالحتفال بهااألعمال التح  ٦٦/١٢٦
  
  متابعة الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة  ٦٦/١٢٧
  

  لس االقتصادي واالجتماعيلمجقرارات ا
  

  الفقر والجوع للتنمية االجتماعية، بما في ذلك القضاء على طردالنمو االقتصادي الم  ٢٠٠٦/٤
  

  الشبابتشجيع عمالة   ٢٠٠٦/١٥
  

  اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة لحماية وتعزيز حقوق المعوقين وآرامتهم  ٢٠٠٦/١٦
  

  تنظيم وأساليب عمل لجنة التنمية االجتماعية في المستقبل  ٢٠٠٦/١٨
  

  ز العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير فرص العمل الكريم للجميعيدور منظومة األمم المتحدة في تعز  ٢٠٠٧/٢
  

  ع العمالة الكاملة وتوفير العمل الكريم للجميعتشجي  ٢٠٠٨/١٨
  

  اإلدماج االجتماعيتعزيز   ٢٠١٠/١٢
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  )تابع( لس االقتصادي واالجتماعيلمجقرارات ا
  

  التنمية خطةتعميم مراعاة مسائل اإلعاقة في   ٢٠١٠/١٣
  

  ٢٠٠٢لعام  في المستقبل،تنفيذ خطة عمل مدريد الدولية المتعلقة بالشيخوخة   ٢٠١٠/١٤
  

فيما يتعلق بالمساواة بين  دوليًا هاااللتزامات المتفق عليالوفاء باألهداف وتحقيق دور منظومة األمم المتحدة في   ٢٠١١/٥
  الجنسين وتمكين المرأة

  
م وبالتعاون معهم وتعميم مراعاة مسائل اإلعاقة في تهواصلة تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين من جانبهم ولفائدم  ٢٠١١/٢٧

  ميةجدول أعمال التن
  

  ٢٠٠٢لعام بالشيخوخة لخطة عمل مدريد الدولية المتعلقة طرائق إجراء عملية االستعراض والتقييم الثانية   ٢٠١١/٢٨
  

  قرارات اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا
  

  االجتماعية المتكاملة ةالسياس  )٢٥-د( ٢٨٥
  

  فرصة للتنمية :سياسات الشباببهتمام االعية لغربي آسيا بشأن للجنة االقتصادية واالجتمااالسترشادي اإلعالن   )٢٦-د( ٢٩٥
  

  التنمية االجتماعية  )٢٦-د( ٢٩٨
  

  دور المشارآة والعدالة االجتماعية في تحقيق التنمية المستدامة  )٢٧-د( ٣٠٤
  

 -----  


