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 )اإلسكوا( اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

 
 التنمية االجتماعيةلجنة 

 عشرةحادية الالدورة 
 2017تشرين األول/أكتوبر  18-17الخرطوم، 

 
 جدول األعمال المؤقت من 6البند 

 

 2019-2018برنامج العمل المقترح لفترة السنتين 
 التنمية االجتماعيةفي مجال 

 

 موجـز
 

اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  هذه الوثيقة األنشطة المقترح أن تضطلع بهاتضمن ت 
 استناداً إلىاألنشطة  وقد ُوضعت هذه .التنمية االجتماعيةفي مجال  2019-2018فترة السنتين في )اإلسكوا( 

 2019-2018 لفترة السنتينلإلسكوا ، من اإلطار االستراتيجي بالتنمية االجتماعيةالمعني  2البرنامج الفرعي 

ويشكل  .(2016 كانون األول/ديسمبر 15-13اعتمدته اإلسكوا في دورتها التاسعة والعشرين )الدوحة،  الذي
 2019-2018برنامج العمل في مجال التنمية االجتماعية جزءاً من برنامج عمل اإلسكوا الشامل لفترة السنتين 

وتتولى . (2017أيار/مايو  7-6رباط، الذي أيدته اللجنة التنفيذية التابعة لإلسكوا في اجتماعها الثالث )ال
 شعبة التنمية االجتماعية في اإلسكوا. 2 مسؤولية تنفيذ البرنامج الفرعي

 
إبداء وبرنامج العمل المقترح استعراض األنشطة المدرجة في مدعوة إلى  التنمية االجتماعيةإن لجنة  

وارتباطها بتحقيق اإلنجازات المتوقعة في اإلسكوا األعضاء  الدولمدى تلبيتها ألولويات  مالحظاتها بشأن
بل قياس .  كما أن اللجنة مدعوة إلى البحث في سُ 2في إطار البرنامج الفرعي التنمية االجتماعية في مجال 

األعضاء نتيجة  الدولمؤشرات اإلنجاز على نحو ملموس من أجل القيام برصد دقيق للتقدم المحرز في 
 المقترحة.تنفيذ النواتج 
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 التنمية االجتماعيةاإلجراءات المطلوبة من لجنة   -أوالا 

التنفيذية، استعراض النواتج المقترحة وتقديم توجيهاتها إلى األمانة إلى مدعوة التنمية االجتماعية إن لجنة  -1
، أي منها ةالمستفيدالجهات على المعيارين التاليين: )أ( مدى استجابة النواتج المقترحة الحتياجات  وذلك بناءً 

؛ )ب( ومدى مساهمة النواتج العربيةمنطقة الفي االجتماعية المعنية بقضايا التنمية هيئات المختصة الوزارات وال
أن برنامج عمل بعين االعتبار  اللجنةخذ أتعلى أن ، 2للبرنامج الفرعي زات المتوقعة المقترحة في تنفيذ اإلنجا

 .(2017أيار/مايو  7-6اإلسكوا الشامل قد أيدته اللجنة التنفيذية التابعة لإلسكوا في اجتماعها الثالث )الرباط، 

ا   ةاعيتمجالتنمية اال: 2البرنامج الفرعي   -ثانيا

 هدفال  -ألف

دعم الدول األعضاء في اعتماد نهج قائم على  إلى 2019-2018لفترة السنتين  2يهدف البرنامج الفرعي  -2
الحقوق لتحقيق التنمية االجتماعية المنصفة والشاملة للجميع والتشاركية من أجل تحقيق خطة التنمية المستدامة 

 .2030لعام 

 اإلنجازات المتوقعة ومؤشرات اإلنجاز  -باء

 اإلنجازمؤشرات  اإلنجازات المتوقعة

  مقاييس األداء
2018-
2019 

2016-
2017 

2014-
2015 

الدول األعضاء تضع سياسات  )أ(
أو برامج اجتماعية ترتكز على 

نهج الحقوق وتساهم في تنفيذ 
، وال سيما 2030خطة عام 

اإلدماج االجتماعي والحماية 
 االجتماعية

ازدياد عدد السياسات أو البرامج  (1)أ( )
تطورها الدول التي تضعها أو 

األعضاء لتحسين الحماية 
االجتماعية وتوسيع نطاق 

 الخدمات االجتماعية

   10 الهدف

  8  العدد المقّدر

 6   العدد الفعلي

ازدياد عدد السياسات أو البرامج  (2)أ( )
التي تهدف إلى إدماج الفئات 

 الضعيفة في المجتمع

   37 الهدف

  32  العدد المقّدر

 26   العدد الفعلي

الدول األعضاء تعزز مشاركتها  )ب(
في المشاورات اإلقليمية من أجل 

وضع وتنفيذ السياسات التي 
تعظم األثر اإلنمائي للهجرة 

 الدولية

ازدياد عدد الحاالت التي تدخل  (1)ب( )
فيها الدول األعضاء في حوار 
تيسره اإلسكوا بشأن السياسات 

 بالهجرة الدوليةاإلقليمية الخاصة 

   9 الهدف

  6  العدد المقّدر

 3   العدد الفعلي

ازدياد عدد السياسات التي تنّم  (2)ب( )
عن الوعي بالفرص التي تتيحها 
الهجرة الدولية والتحديات التي 
تطرحها على صعيد التنمية في 

 المنطقة

   7 الهدف

  5  العدد المقّدر

 3   العدد الفعلي
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 اإلنجازمؤشرات  اإلنجازات المتوقعة

  مقاييس األداء
2018-
2019 

2016-
2017 

2014-
2015 

الدول األعضاء تعزز التركيز  )ج(
على نهج العدالة االجتماعية في 

التخطيط اإلنمائي القائم على 
 المساواة واإلنصاف والمشاركة

ازدياد عدد المؤسسات الحكومية  (1)ج( )
وغير الحكومية التي تستعين 
باألدوات التي تتيحها اإلسكوا 
لوضع السياسات الهادفة إلى 

 االجتماعية للجميعتعزيز العدالة 

   24 الهدف

  22  العدد المقّدر

 20   العدد الفعلي

ازدياد عدد الدول األعضاء التي  (2)ج( )
تشارك في المشاورات التي 
تيسرها اإلسكوا بين الجهات 

المعنية المتعددة بشأن أولويات 
التنمية االجتماعية الرئيسية 

 الوطنية واإلقليمية

   7 الهدف

  6  العدد المقّدر

 4   العدد الفعلي

الدول األعضاء تعزز قدرتها  )د(
على االستجابة بفعالية لخطة 

 والمشاركة فيها 2030عام 

ازدياد عدد الخطط  (1)د( )
واالستراتيجيات الوطنية الشاملة 

 ألهداف التنمية المستدامة

   8 الهدف

  –  العدد المقّدر

 –   العدد الفعلي

ازدياد عدد الحاالت التي تشارك  (2)د( )
فيها الدول األعضاء في حوارات 

إقليمية حول تنفيذ ومتابعة 
واستعراض أهداف التنمية 

 المستدامة

   10 الهدف

  –  العدد المقّدر

 –   العدد الفعلي

 (*)االستراتيجية  -جيم

تعمل اإلسكوا عن كثب مع الدول األعضاء   شعبة التنمية االجتماعية. 2 تنفيذ البرنامج الفرعي تتولى 19-23
وتدعم جهودها الرامية إلى تحديد أولويات السياسة العامة في مجال التنمية االجتماعية، آخذة في االعتبار 

ً لألثر الذي تخلفه حاالاالتجاهات الرئيسية والقضايا الناشئة في المنطقة ً خاصا ت انعدام . وهي تولي اهتماما
االستقرار السياسي والنزاعات في المنطقة على رفاه السكان، وتشجع اتباع النهج القائم على الحقوق في صياغة 

 .السياسات االجتماعية الشاملة للجميع

، ستستند اإلسكوا إلى الخبرة المكتسبة خالل فترات السنتين السابقة 2019-2018وخالل فترة السنتين  19-24
ً العتماد سياسات اإلدماج 2030في تنفيذ األبعاد االجتماعية لخطة عام  لدعم البلدان ً خاصا .  وستولي اهتماما

االجتماعي والحماية االجتماعية وتنفيذها؛ ودمج المواضيع الرئيسية المتعلقة بالسكان والتنمية البشرية في عمليات 
والدعوة إلى االسترشاد بمبادئ العدالة صنع السياسات، مع التركيز على تنمية الشباب والهجرة الدولية؛ 

 .االجتماعية في صياغة السياسات العامة

                                                           
المخصص  19إلى البرنامج  19حيث يشير الرقم  27-19إلى  23-19تحمل الفقرات الواردة تحت عنوان االستراتيجية الترقيم  (*)

 27إلى  23، وتشير األرقام 2019-2018لفترة السنتين  للتنمية االقتصادية واالجتماعية في غربي آسيا في اإلطار االستراتيجي لألمم المتحدة
حتفظ بهذا الترقيم في وثائق اإلسكوا المتعلقة ببرنامج العمل إلى الترتيب التسلسلي للفقرات في الوثيقة الشاملة لكل برامج األمم المتحدة.  ويُ 

 الشامل وبرنامج العمل لكل من البرامج الفرعية السبعة.
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لتحقيق العدالة االجتماعية ال بد من اعتماد سياسات للتنمية المستدامة تتسم بالشمولية واإلنصاف.   19-25
واألشخاص ذوي  وستولي اإلسكوا اهتماماً خاصاً لالحتياجات الخاصة بالفئات الضعيفة مثل الشباب والمسنين

اإلعاقة والعاملين في القطاع غير النظامي والمهاجرين والفقراء، بما في ذلك في سياق الدعم الذي تقدمه من أجل 
 على الصعيد الوطني. 2030تنفيذ خطة عام 

وإلى تركيز الخطة  2030ونظراً إلى أن أهداف التنمية المستدامة معروضة كمصفوفة في خطة عام  19-26
هيكليتها المتعددة االختصاصات لدعم الدول األعضاء في تعزيز  اإلسكوا من ستفيدعلى اإلدماج االجتماعي، 

التكامل بين سياساتها في مجاالت اإلدماج االقتصادي للفئات الضعيفة، وال سيما الشباب، واستدامة الخدمات 
ا الدول األعضاء في تحسين إدارة اإلدماج االجتماعي، بما في المجتمعية والتنمية الحضرية.  وستساعد اإلسكو

 ذلك من خالل توسيع نطاق المشاركة المدنية.

وستعّد اإلسكوا التحليالت المعيارية الالزمة لدعم إصالح السياسات االجتماعية من خالل إجراء  19-27
لخدمات االستشارية، وتنظيم ورشات عمل مشاورات إقليمية والقيام بأنشطة التعاون الفني، بما في ذلك تقديم ا

لبناء القدرات، وتنفيذ المشاريع الميدانية.  وستواصل اإلسكوا القيام بدورها كمنتدى إقليمي يتيح تبادل الخبرات 
والممارسات الجيدة والدروس المستفادة في مجاالت التنمية االجتماعية الرئيسية داخل المنطقة العربية أو خارجها.  

على تعزيز الشراكات مع اللجان اإلقليمية األخرى، ووكاالت األمم المتحدة، والمنظمات الدولية وستعمل 
 والمنظمات اإلقليمية، ومؤسسات المجتمع المدني.

 العوامل الخارجية  -دال

 الدول التزام( أ)اإلنجازات المتوقعة في ظل االفتراضات التالية: هدفه و 2يحقق البرنامج الفرعي س -3
؛ )ب( التزام الدول األعضاء بتعزيز العدالة االجتماعية من خالل تحقيق التنمية 2030بتنفيذ خطة عام األعضاء 

االجتماعية واالقتصادية المنصفة والشاملة والقائمة على المشاركة؛ )ج( لجوء الجهات الوطنية المعنية إلى الحوار 
نات والمعلومات الالزمة الضطالع اإلسكوا بأعمالها بشأن السياسات الخاصة بالمجاالت الرئيسية؛ )د( إتاحة البيا

( توافر الموارد الالزمة لتنفيذ األنشطة الخارجة عن الميزانية المقررة؛ )و( مواصلة التعاون مع هالتحليلية؛ )
الشركاء الرئيسيين؛ )ز( ضمان االستقرار السياسي من أجل تمكين الدول األعضاء من االنخراط والمشاركة في 

 ة الوطنية واإلقليمية المقررة.األنشط

 النواتج  -هاء

 النواتج التالية: 2019-2018في فترة السنتين  2يحقق البرنامج الفرعي يُتوقع أن  -4

 تقديم الخدمات لالجتماعات الحكومية واجتماعات الخبراء )أ( 
 

 (ثالثون)الدورة الللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ا (1)  
 

 (.1) عشرةحادية الالوثائق المعروضة على اللجنة: تقرير لجنة التنمية االجتماعية عن دورتها    
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 التنمية االجتماعيةلجنة  (2)  
 

 ؛(4)التنمية االجتماعية عشرة للجنة ية ناثتقديم الخدمات الجتماعات الدورة ال -أ   

 الوثائق المعروضة على اللجنة: -ب   
 

 ؛(1) قضايا السكان والتنميةتقرير عن  ‘1’    
 ؛(1) تقرير عن السياسات االجتماعية/الحضرية الشاملة ‘2’    
 .(1)تقرير عن اإلطار المقترح للعدالة االجتماعية  ‘3’    

 
 فرق الخبراء المخصصة (3)  

 
 ؛(1) اجتماع فريق الخبراء حول مسودة تقرير الحماية االجتماعية في البلدان العربية -أ   

 ؛(1)اجتماع فريق الخبراء حول السكان والتنمية المستدامة  -ب   

 ؛(1)اجتماع فريق الخبراء حول قضايا الشيخوخة  -ج   

االجتماع السنوي للمجالس الوطنية للسكان )االجتماع الحكومي الدولي الذي تشارك  -د   
  -وا( في تنظيمه جامعة الدول العربية، وصندوق األمم المتحدة للسكان، واإلسك

 ؛(2) 2018-2019

 ؛(1) اجتماع فريق الخبراء حول الهجرة الدولية والتنمية في المنطقة العربية -ه   

ص إليها العدد الثالث من تقرير التنمية اجتماع فريق الخبراء لمناقشة النتائج التي خلُ  -و   
 ؛(1) االجتماعية حول مستقبل العدالة االجتماعية في المنطقة العربية

سلسلة من الحوارات/االجتماع االستشاري للمجتمع المدني حول قضايا العدالة  -ز   
 ؛(2) 2019-2018 -االجتماعية في المنطقة العربية 

 ؛(1)اجتماع فريق الخبراء حول إنشاء آلية الشراكات اإلنمائية اإلقليمية  -ح   

 ؛(1) 2030ى خطة عام اجتماع فريق الخبراء حول الديناميات السكانية، التركيز عل -ط   

 ؛(1) 2030اجتماع فريق الخبراء حول اإلعاقة، التركيز على خطة عام  -ي   

 ؛(1)اجتماع فريق الخبراء حول المتابعة واالستعراض على المستوى اإلقليمي  -ك   

 ؛(2)المنتدى العربي الرفيع المستوى حول التنمية المستدامة تنظيم  -ل   

 - 2030الفريق العامل المواضيعي التابع آللية التنسيق اإلقليمي المعني بخطة عام  -م   

2018-2019 (2). 
 

 أنشطة فنية أخرى )من الميزانية العادية( )ب( 
 

 متكررة نشوراتم (1)  
 

 ؛(1) الشباب في المنطقة العربية(: تاسعكان والتنمية )التقرير الس -أ   
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 (؛1) مستقبل العدالة االجتماعية في المنطقة العربية: (لثاالجتماعية )الثاتقرير التنمية  -ب   
 .(1) التقرير العربي حول التنمية المستدامة -ج   

 
 ات غير متكررةنشورم (2)  

 
 ؛(1) الحماية االجتماعية في البلدان العربية -أ   
 (.1) 2019العربية تقرير حالة عن الهجرة الدولية والتنمية في المنطقة  -ب   

 
 كتيبات وصحائف وقائع وملصقات جدارية ومواد إعالمية (3)  

 
 ؛(1) 2018 -كتيّب حول موضوع الدورة السادسة والخمسين للجنة التنمية االجتماعية  -أ   
ً  -ب     ؛(1) المالمح الديمغرافية الثنين وعشرين بلداً عربيا
 ؛(1) 2019 -كتيّب عن موضوع الدورة الثانية والخمسين للجنة السكان والتنمية  -ج   
 .(1)كتيّب عن العدالة االجتماعية لليوم العالمي للعدالة االجتماعية  -د   

 
 مواد فنية (4)  

 
 ؛(1) ورقة فنيّة حول الحماية االجتماعية في المناطق الريفية -أ   

 ؛(1) الشبابورقة فنية حول قضايا  -ب   

 ؛(1) ورقة فنية حول قضايا الشيخوخة -ج   

 ؛(1)موجز السياسات االجتماعية حول الشيخوخة  -د   

 ؛(1) المالمح الديمغرافية للمنطقة العربية )التركيز على الشباب( -ه   

 ؛(1)ورقة فنية حول سياسات اإلعاقة  -و   

 ؛(1)ورقة فنية حول المدن الشاملة للجميع  -ز   

 ؛(1)موجز السياسات االجتماعية حول الهجرة الدولية  -ح   

سلسلة السياسات العامة حول قضايا العدالة االجتماعية: الوصول إلى األكثر تخلّفاً عن  -ط   
 ؛(1)الركب: خيارات السياسة العامة لمجتمعات عربية تتسم بالعدالة االجتماعية 

سلسلة السياسات العامة حول قضايا العدالة االجتماعية: أفضل الممارسات في مجال  -ي   
 ؛(1)العدالة االجتماعية والمشاركة في المنطقة العربية 

 ؛(1)ورقة فنية حول قياس العدالة عبر األجيال في المنطقة العربية  -ك   

 ؛(1)داف التنمية المستدامة ورقة فنية حول تعميم العدالة والمساواة واإلدماج ضمن أه -ل   

 ؛(2)نشرة التنمية االجتماعية حول موضوع مرتبط بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة  -م   
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 ؛(1)نشرة التنمية االجتماعية حول الهجرة الدولية والتنمية  -ن   

نشرة التنمية االجتماعية حول تلخيص النتائج الرئيسية آللية الشراكات اإلنمائية  -س   
 ؛(1)قليمية اإل

 ؛(4)أوراق فنية حول أهداف التنمية المستدامة وآثارها العابرة للحدود أو اإلقليمية  -ع   

 ؛(1) 2030تقرير عن الديناميات السكانية، التركيز على خطة عام  -ف   

 ؛(1) 2030تقرير عن اإلعاقة، التركيز على خطة عام  -ص   

 .(1)مية المستدامة )باالستناد إلى التقارير الوطنية( التقرير اإلقليمي حول أهداف التن -ق   
 

 ندوات تنظمها األمانة التنفيذية لمستخدمين خارجيين (5)  
 

حلقات عمل إقليمية لزيادة الوعي بكيفية تكييف ومواءمة أهداف التنمية المستدامة في الخطط    
 .(2) 2019-2018 -الوطنية 

 
 مناسبات (6)  

 
 ؛(1) 2019إطالق تقرير السكان والتنمية  -أ   

 ؛(1) 2019إطالق تقرير حالة عن الهجرة الدولية والتنمية في المنطقة العربية  -ب   

االحتفال السنوي العاشر باليوم العالمي للعدالة االجتماعية )برنامج األمم المتحدة  -ج   
اإلنمائي، ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو(، وصندوق األمم 

 .(1)المتحدة للسكان، ومؤسسة فريدريش ناومان( 
 

 التالتعاون الدولي والتنسيق واالتصال فيما بين الوكا )ج( 
 

تقديم الدعم الفني لالجتماعات المشتركة بين الوكاالت: متابعة الخطة الحضرية الجديدة  (1)  
 ؛(1)لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية 

 تقديم الدعم لفريق الدعم المشترك بين الوكاالت المعني باتفاقية حقوق األشخاص  (2)  
 ؛(1) ذوي اإلعاقة

 .(2) 2019-2018 -المساهمة الفنية في المنتدى العربي حول التنمية المستدامة  (3)  
 

 خدمات الرقابة الداخلية )د( 
 

 .2تقييم البرنامج الفرعي   
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 التعاون الفني )التمويل من خارج الميزانية( (ه) 
 

 ورش العمل (1) 
 
في الخطط والسياسات والبرامج عقد ورشة عمل لبناء القدرات بشأن إدراج العدالة االجتماعية    

 .( )من خارج الميزانية(1اإلنمائية )
 
 مشاريع ميدانية (2)  

 
تعزيز القدرات الوطنية لصياغة سياسات متكاملة ومستدامة وشاملة بشأن السكان  -أ   

 (؛1والتنمية في المنطقة العربية )مشروع حساب التنمية( )

وشاملة ومرتكزة على األدلة في مجموعة  صياغة سياسات حضرية وطنية مستدامة -ب   
 (؛1مختارة من الدول العربية )مشروع حساب التنمية( )

تعزيز العدالة االجتماعية في بلدان مختارة في المنطقة العربية )مشروع حساب التنمية  -ج   
 (؛1( )2017-2016مستمر منذ الفترة  -

تعزيز التنمية المؤسسية العتماد نُهج تشاركية في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة  -د   
 (.  1( )2017-2016في غربي آسيا )مشروع حساب التنمية، مستمر منذ الفترة 
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 المرفق
 

 الواليات التشريعية
 

 قرارات الجمعية العامة
 

 السياسات والبرامج المتعلقة بالشباب  68/130
 

 تعزيز التكامل االجتماعي من خالل اإلدماج االجتماعي  68/131
 

 دور التعاونيات في التنمية االجتماعية 68/133
 

 العنف ضد العامالت المهاجرات 68/137
 

 تقديم المساعدة إلى الالجئين والعائدين والمشردين في أفريقيا 68/143
 

والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان تعزيز اإلعالن المتعلق بحق ومسؤولية األفراد  68/181
 ً  حماية المدافعات عن حقوق اإلنسان :والحريات األساسية المعترف بها عالميا

 
تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية وغيرها من األهداف اإلنمائية المتفق عليها دولياً فيما يتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة  69/142

 وما بعده 2015حتى عام 
 

 تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية االجتماعية ونتائج دورة الجمعية العامة االستثنائية الرابعة والعشرين 69/143
 

 الهجرة الدولية والتنمية 69/229
 

 2030نا: خطة التنمية المستدامة لعام متحويل عال 70/1

 
 الخطة الحضرية الجديدة 71/256
 

 االقتصادي واالجتماعيلس لمجقرارات ا
 

 تنظيم لجنة التنمية االجتماعية وأساليب عملها في المستقبل 2014/3
 

التشجيع على تمكين الناس في سياق القضاء على الفقر وكفالة اإلدماج االجتماعي وتوفير العمالة الكاملة وفرص  2014/5
 العمل الالئق للجميع

 
 الجديدة من أجل تنمية أفريقيااألبعاد االجتماعية للشراكة  2015/3

 
 2015النهوض بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وتعزيز تعميم مراعاة مسائل اإلعاقة في خطة التنمية لما بعد عام  2015/4

 
 2020البرنامج العالمي لتعدادات السكان والمساكن لعام  2015/10
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 اإلسكواقرارات 
 

 السياسات االجتماعية المتكاملة (25-)د 285
 

 للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا بشأن االهتمام بسياسات الشباب: فرصة للتنميةاالسترشادي اإلعالن  (26-)د 295
 

 التنمية االجتماعية (26-)د 298
 

 دور المشاركة والعدالة االجتماعية في تحقيق التنمية المستدامة (27-)د 304
 

 في دورتها الثامنة والعشرين( اإلسكواإعالن تونس بشأن العدالة االجتماعية في المنطقة العربية )الصادر عن 
 

 2030إعالن الدوحة بشأن تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 
 

 آليات عمل المنتدى العربي للتنمية المستدامة (29-)د 327

----- 
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