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 )اإلسكوا(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

 

 لجنة التنمية االجتماعية
 عشرةالحادية الدورة 

 2017تشرين األول/أكتوبر  18-17الخرطوم، 
 

 من جدول األعمال المؤقت)أ(  4البند 

 التقدم المحرز في مجال التنمية االجتماعية منذ الدورة العاشرة للجنة التنمية االجتماعية

 والتوصيات الصادرة عن اللجنة األنشطة المدرجة في برنامج العمل تنفيذ

 موجـز

نفذت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(، منذ الدورة العاشرة للجنة التنمية  
، عدداً من األنشطة المقررة في إطار 2015أيلول/سبتمبر  9و 8االجتماعية التي عقدت في الرباط يومي 

، ومنها 2017-2016، المعني بالتنمية االجتماعية، من برنامج عمل اإلسكوا لفترة السنتين 2البرنامج الفرعي 
 توصيات لجنة التنمية االجتماعية في دورتها العاشرة. ل مقررة تنفيذاً أنشطة 

 
األنشطة على بناء القدرات وتقديم الخدمات االستشارية، وإعداد الدراسات واألدلة  تلك وركزت 

سياسات اللوضع  بلعلى إيجاد أفضل الس  مع الدول األعضاء  والعملوالمواد الفنية، وتنفيذ مشاريع ميدانية، 
 متكاملة.الجتماعية اال
 

ً للتقدم المحرز في تنفيذ   األنشطة في إطار برنامج عمل اإلسكوا تلك وتتضمن هذه الوثيقة عرضا
حول ولم ت ذكر في التقرير  2015. وتستعرض أيضاً األنشطة التي ن فّذت في عام 2017-2016لفترة السنتين 

م  إلى لجنة التنمية االجتماعية في دورتها العاشرة. والدعوة تنفيذ األنشطة المتعلقة بالتنمية االجتماعية الذي ق ّدِّ
 وتقديم المقترحات بشأن متابعتها.األنشطة ركين في هذه الدورة لالطالع على هذه موجهة إلى المشا
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 مقدمة

تضطلع شعبة التنمية االجتماعية في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( بمسؤولية تنفيذ  -1
خالل فترة ، المعني بالتنمية االجتماعية، من برنامج عمل اإلسكوا. ويهدف البرنامج الفرعي 2البرنامج الفرعي 

إلى تعزيز قدرة الدول األعضاء على اعتماد وتنفيذ سياسات اجتماعية ترتكز على نهج  2017-2016السنتين 
ز العدالة االجتماعية، وتؤدي إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ومنصفة في إطار من  الحقوق، وتعّزِّ

 المشاركة. 

: )أ( إعداد الدراسات التحليلية والبحوث حول ما يلي وتعمل اإلسكوا على تحقيق هذا الهدف من خالل -2
ورصد التوجهات في مجال التنمية االجتماعية في المنطقة؛ )ب( تقديم الخدمات للهيئات  االجتماعيةالسياسات 

ق عليها دولياً، لتنمية االجتماعية؛ )ج( رصد تنفيذ األهداف وخطط العمل المتف  الحكومية الدولية، ومنها لجنة ا
 العمليات العالمية واإلقليميةتزويد ؛ )د( 2030وركيزة التنمية االجتماعية الشاملة في خطة التنمية المستدامة لعام 

ً وتوفير ، بالمعلومات  لتحقيق التنمية االجتماعية؛ منتدى لتبادل المعارف والتجارب والممارسات الجيدة دعما
بناء قدرة الدول األعضاء على تنفيذ سياسات منصفة وشاملة وقائمة على المشاركة تؤدي إلى تحقيق العدالة ( ه)

 لتعزيز التنمية االجتماعية في المنطقة العربية.الرئيسية االجتماعية؛ )و( تعزيز الشراكات مع الجهات الفاعلة 

م المحرز في تنفيذ األنشطة المقررة في مجال التنمية االجتماعية في إطار وتعرض هذه الوثيقة التقد -3
ذكر في التي لم ت   2015. وتتناول أيضاً النواتج المنفذة في عام 2017-2016برنامج عمل اإلسكوا لفترة السنتين 

 . 2015في أيلول/سبتمبر التقارير المقدمة إلى لجنة التنمية االجتماعية في دورتها العاشرة التي ع قدت في الرباط 

 2015تنفيذ األنشطة في إطار برنامج عمل اإلسكوا منذ عام   -أوالا 

 االجتماعات وورشات العمل  -ألف

 في العراق واليمنتطبيقية وطنية  لجانورشات عمل إلنشاء 
 (2015كانون األول/ديسمبر  18-16و 2015كانون الثاني/يناير  23-25)

 ،في مجال الحكم الديمقراطي تطبيقية وطنية لجانالهادفة إلى إنشاء  ،االفتتاحيةقّدمت ورشات العمل  -4
لممثلين عن الحكومة معارف ومهارات وتقنيات قيّمة لتعميم الحوار وتصميم سياسات عامة قائمة على المشاركة 

اء لجنة وطنية . وانتهت ورشة العمل األولى في العراق بإنشواليمنوأعضاء من المجتمع المدني في العراق 
العامة واظبت على العمل الفعال مع الدوائر  ةالسياسعمليات التنمية القائمة على المشاركة وبمعنيّة تطبيقية 

التنمية  حولفي العمليات اإلنمائية. وأنشئت لجنة وطنية افتراضية القائمة على المشاركة الوطنية لتعميم الن هج 
 .2016ائل عام في اليمن في أوالقائمة على المشاركة 

 عيةااالحتفال باليوم العالمي للعدالة االجتم
 (2015شباط/فبراير  20)بيروت، 

نظمت اإلسكوا بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو(، وشبكة المنظمات  -5
 20خاصة لالحتفال باليوم العالمي للعدالة االجتماعية، يوم الجمعة فعالية العربية غير الحكومية المعنية بالتنمية، 

في بيت األمم المتحدة في بيروت. وتخلل االحتفال أنشطة ثقافية، وبرامج فنية، وأداء موسيقي،  2015شباط/فبراير 
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ن وفنان للرسوم على الجدران )الغرافيتي( أبدعها وعرض لفيلم وثائقي. واختتم الحدث بشهادة قصيرة ومعرض
 من المنطقة العربية.شباب 

 :2015اجتماع فريق الخبراء حول تقرير الهجرة الدولية لعام 
 الهجرة والنزوح والتنمية في منطقة عربية متغيّرة

 (2015آذار/مارس  6-5)بيروت، 

اإلسكوا مهام أمانة سر فريق العمل المعني بالهجرة الدولية في المنطقة العربية، عقدت حيث تتولى  -6
: الهجرة والنزوح 2015اجتماع فريق خبراء الستعراض مسودة اإلصدار األول من تقرير الهجرة الدولية لعام 

لتنمية، وقدمت لمحة عامة على الصلة بين الهجرة القسرية واالمسودة ركزت و .رةوالتنمية في منطقة عربية متغيّ 
 عن اتجاهات الهجرة الدولية والتطورات األخيرة في إدارة الهجرة في المنطقة. 

 االجتماع السادس عشر لرؤساء المجالس السكانية الوطنية
 (2015آذار/مارس  18-16)القاهرة، 

ة التابع لصندوق األمم عقدت جامعة الدول العربية، بالتعاون مع اإلسكوا والمكتب اإلقليمي للدول العربي -7
لتعزيز الروابط بين برنامج وذلك السنوي السادس عشر للمجالس السكانية الوطنية،  االجتماع   ،المتحدة للسكان

عاماً والتقدم في  20عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، والنتائج اإلقليمية الستعراض تنفيذ البرنامج بعد مرور 
بشأن تحديات التنمية والتحوالت السكانية  2013اق إعالن القاهرة الصادر في عام ، في سي2030تنفيذ خطة عام 

 المعني عمالاألر. وشدد االجتماع على دور المجالس السكانية الوطنية في النهوض بجدول في عالم عربي متغيّ 
 السكان في المنطقة. ب

 : السابعاجتماع فريق الخبراء بشأن تقرير السكان والتنمية العدد 
 في المنطقة العربيةعلى السكان  درة المياهن   تداعياتمواجهة 

 (2015نيسان/أبريل  2-1)بيروت، 

وشددت على أهمية معالجة ن درة  . السكان والتنميةسودة األولى لتقرير معقدت هذه الجلسة الستعراض ال -8
 . من منظور سكاني المياه في المنطقة

  باإلسكانأنشطة جانبية خالل االجتماعات العالمية لمؤتمر األمم المتحدة المعني 
 والتنمية الحضرية المستدامة )الموئل الثالث(

 ؛ 2016تموز/يوليو  27-25سورابايا، إندونيسيا، و؛ 2015نيسان/أبريل  16-14)نيروبي، 
 (2016تشرين األول/أكتوبر  20-17وكيتو، 

لمؤتمر الموئل الثالث، نظمت اإلسكوا، بالتعاون مع شركاء إقليميين وعالميين، العديد في إطار التحضير  -9
من األنشطة الجانبية خالل االجتماعات العالمية، وذلك لمناقشة القضايا والتحديات الرئيسية التي تواجهها المنطقة 

 ة لتبادل الرسائل اإلقليمية الرئيسيةالعربية في مجال اإلسكان والتنمية الحضرية المستدامة. وشكلت األنشطة فرص
تحقيق التنمية للصياغة الخطة الحضرية الجديدة؛ واقتراح إجراءات عالمية وإقليمية ووطنية ومحلية  الالزمة

 ؛ وتعزيز الشراكات من أجل تنفيذ الخطة. الحضرية
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  5201اجتماع منظمات المجتمع المدني بشأن خطة األمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 
 (2015نيسان/أبريل  30)بيروت، 

المستجدة نظمت اإلسكوا وشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية اجتماعاً تشاورياً لمتابعة القضايا  -10
االجتماع فرصة لمناقشة أولويات المجتمع المدني ومصالحه أتاح و ،2030في المناقشات الدولية بشأن خطة عام 

رض خالل الدورة الثانية للمنتدى العربي لمجتمع المدني ع  يتعلق بافي هذا اإلطار. وقد اعتمد المشاركون إعالناً 
 .2015أيار/مايو  7إلى  5قدت في المنامة، من الرفيع المستوى للتنمية المستدامة، التي ع  

 :اإلعاقة والتنميةورشة عمل بشأن 
 بما يراعي األشخاص ذوي اإلعاقة 2015تفعيل خطة التنمية لما بعد عام 
 (2015أيار/مايو  13-11)بيروت، 

يشمل بما  2015ت ورشة العمل إلى مجموعة من التوصيات لدعم تنفيذ خطة التنمية لما بعد عام صخل   -11
 .مسائل اإلعاقة

 القائمة على المشاركةسياسات الحماية االجتماعية  دليل تطويرورشة عمل الختبار 
 (2015 وتموز/يولي 30-27)بيروت، 

سياسات الحماية االجتماعية باستخدام نهج تشاركي،  تطويرلبناء القدرات في  دليالً أطلقت ورشة العمل  -12
ردن وتونس وع مان . بعد التدقيق أكد المسؤولون الحكوميون من األ2017-2016كخطوة أولى لتعميمها في الفترة 

، وقدموا تعليقاتهم بشأن قابلية تطبيقه ومالءمته مع دليلال اهذكفاءة ولبنان والمغرب واليمن والخبراء اإلقليميون 
 احتياجات بلدانهم. وطلب ثالثة من المشاركين عقد ورشات عمل مماثلة على الصعيد الوطني. 

 األولتقرير التنمية االجتماعية، العدد اجتماع فريق الخبراء لمناقشة المسودة األولى من 
 ماذا تبقى من الربيع العربي: مسار طويل نحو تحقيق العدالة االجتماعية في المنطقة العربية

 (2015آب/أغسطس  18)بيروت، 

خالل اجتماع فريق  لمراجعة ومناقشة مضمونهاتقرير التنمية االجتماعية العدد األول من خضعت مسودة  -13
نتائج البحوث المتعلقة باإلصالحات الدستورية، والترتيبات المؤسسية األخيرة، والسياسات كز على رخبراء 

مدة في تونس ومصر والمغرب. وقدم المشاركون في االجتماع تعليقاتهم واقترحوا االجتماعية واالقتصادية المعت  
 درج بعضها في الصيغة النهائية للتقرير. توصيات في مجال السياسات العامة أ  

 للجنة التنمية االجتماعية العاشرةالدورة 
 (2015أيلول/سبتمبر  9-8)الرباط 

التنمية المستدامة في المنطقة العربية؛ وتوسيع  تحقيق فيتناول االجتماع بشكل أساسي البعد السكاني  -14
الزراعي؛ نطاق الحماية االجتماعية لتشمل األشخاص ذوي اإلعاقة والعاملين غير النظاميين في القطاع 

 لتحقيق العدالة االجتماعية. هج  والمشاركة كن 
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 بناء قدرات الشراكة في الحكم الديمقراطي
 (2015أيلول/سبتمبر  16-14، بيروت)

ساهمت ورشة العمل في دعم قدرات جهات فاعلة في المجتمع المدني على تعزيز مشاركة المواطنين  -15
القائمة على واألساليب الديمقراطي  الحكمة. وركزت على في العمليات المتعلقة بالحوكمة والسياسات العام

المشاركة، ومكنت المشاركين من تحديد األدوار الفعلية التي يمكن االضطالع بها في عمليات االنتقال السياسي 
 الذي تشهده بلدانهم. 

 المشاورات بشأن التقرير اإلقليمي العربي لمؤتمر الموئل الثالث
 ؛ 2015تشرين الثاني/نوفمبر  3 - تشرين األول/أكتوبر 23 مشاورات إلكترونية،)

 ؛ 2016كانون الثاني/يناير  12-11القاهرة، 
 (2016شباط/فبراير  23-22بيروت، 

في إطار األعمال التحضيرية إلعداد التقرير اإلقليمي المقرر عرضه في مؤتمر الموئل الثالث، عقدت  -16
 في التقرير.ها درجت نتائجليمية وأ  اإلسكوا عدة مشاورات مع الجهات المعنية اإلق

 ورشة عمل بشأن تعزيز القدرات المؤسسية والشراكات
 في المنطقة العربية من أجل تنمية شاملة لقضايا اإلعاقة

 (2015األول/ديسمبر  كانون 15-14)بيروت، 

ركزت ورشة العمل على آليات التنسيق الوطنية المعنية بمسائل اإلعاقة. وتناولت مهامها وهياكلها وعملها  -17
 برامجووضع  ،2030في المنطقة العربية، ودورها في تنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وخطة عام 

 الحماية االجتماعية الشاملة لإلعاقة. 

 األولالعدد  ،اعيةإطالق تقرير التنمية االجتم
 ماذا تبقى من الربيع العربي: مسار طويل نحو تحقيق العدالة االجتماعية في المنطقة العربية

 (2015األول/ديسمبر  كانون 21)بيروت، 

 يتضمنو .حدث عقد في بيت األمم المتحدة في بيروتأثناء تقرير التنمية االجتماعية العدد األول من طلق أ   -18
ليها. إالفعلية التي أدت الدستورية والسياساتية واإلصالحات  ،االنتفاضاتالتي تلت تحليالً للتطورات  التقرير

 ويحدد التقرير الثغرات والتحديات المشتركة التي تعيق تحقيق العدالة االجتماعية في تونس ومصر والمغرب. 

  :2015إطالق تقرير حالة الهجرة الدولية لعام 
 لتنمية في منطقة عربية متغيّرةالهجرة والنزوح وا

 (2016الثاني/يناير  كانون 14)بيروت، 

حفل إطالق هذا التقرير الرائد في بيت األمم المتحدة  في تنظيم اإلسكوا مع منظمة الهجرة الدوليةاشتركت  -19
 في بيروت. وتخلل الحفل استعراض لمحتوى التقرير وأبرز ما خلص إليه، وتلته حلقة نقاش.
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  :وطنية بشأن األولويات السكانية في األردنورشة عمل 
 وضع األطر والمنهجيات الالزمة إلجراء دراسات متعمقة في المجاالت ذات األولوية

 (2016الثاني/يناير  كانون 20-19)عّمان، 

الشباب  تعزيز تشغيلبل مت ورشة العمل باالشتراك مع المجلس األعلى للسكان في األردن لدراسة س  ّظِّ ن   -20
دراسة عن القيم والمفاهيم المتصلة الشروط المرجعية لوجني ثمار العائد الديمغرافي. واستعرض المشاركون 

وحدَّدت الورشة الهجرة الدولية بالعمل المهني ومباشرة األعمال الحرة واإلبداع واالبتكار في المناهج الدراسية. 
 كأولوية بالنسبة لعملية صنع السياسات القادمة. 

 :ورشة عمل وطنية بشأن األولويات السكانية في السودان
 وضع األطر والمنهجيات الالزمة إلجراء دراسات متعمقة في المجاالت ذات األولوية

 (2016نيسان/أبريل  7-6خرطوم، ال)

قدت ورشة العمل إلطالق حوار عن السياسات العامة بين المؤسسات العامة والمجتمع المدني، مع ع   -21
مشاركاً من وزارات ومؤسسات عامة  80التركيز على الهجرة والصحة اإلنجابية. وحضر االجتماع أكثر من 

الورشة الهجرة الدولية  وحّددت ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات بحوث، وخبراء في قضايا السكان والتنمية. 
 كأولوية بالنسبة لعملية صنع السياسات القادمة.

 المؤتمر اإلقليمي بشأن دور المجتمع المدني في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 
 في المنطقة العربية 2030لعام 

 (2016نيسان/أبريل  21-20)الدوحة، 

وجامعة الدول العربية، والمكتب اإلقليمي  المؤسسة القطرية للعمل االجتماعي،كل من المؤتمر  مظَّ ن  -22
للدول العربية في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، والمكتب اإلقليمي للدول العربية في صندوق األمم المتحدة 

وشارك فيه ممثلون من منظمات المجتمع المدني في المنطقة في حوار جمع   .ومجلس التعاون الخليجي للسكان
لين من القطاع الخاص ووكاالت األمم المتحدة والمنظمات ثمن حكومات وخبراء ومم جهات معنيّة متعددة

إعالن " الصادرة تحت عنوان الحكومية الدولية اإلقليمية. وأدت جهود اإلسكوا إلى تضمين الوثيقة الختامية،
طر قانونية تمّكن أ   ، دعوة لوضع"2030الدوحة بشأن دور المجتمع المدني في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 

 .في تحقيقها المجتمع المدني وتعّزز دوره في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومتابعتها واستعراض التقدم

 2016المنتدى العربي للتنمية المستدامة، 
 (2016أيار/مايو  30-29)عّمان، 

ووكاالت األمم المتحدة  بالتعاون مع حكومة األردن، وجامعة الدول العربية، 2016م منتدى عام ّظِّ ن   -23
دولة عربية، ومنظمات المجتمع المدني، والبرلمانات، والقطاع الخاص،  16ممثالً عن  150اإلقليمية. وشارك فيه 

، وآثارها على واستعراضهاومتابعتها  2030ووسائط اإلعالم، لتيسير الحوار اإلقليمي بشأن تنفيذ خطة عام 
ي واإلقليمي. وحدد المشاركون عدداً من األولويات والفرص والتحديات السياسات العامة على الصعيدين الوطن

( والدورة 2016ّدمت إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى )نيويورك، تموز/يوليو تضمنتها الوثيقة الختامية التي ق  
 (.2016الوزارية التاسعة والعشرين لإلسكوا )الدوحة، كانون األول/ديسمبر 
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 :هامش المؤتمر العام لمنظمة المدن العربية في دورته السابعة عشرةحدث جانبي على 
 صناعة المعرفة واالبتكار في التنمية الحضرية الشاملة والمستدامة في المنطقة العربية

 (2016أيار/مايو  30)المنامة، 

لث على هامش المؤتمر مت اإلسكوا حدثاً إقليمياً بشأن األعمال التحضيرية اإلقليمية الجارية للموئل الثاظَّ ن  -24
 العام لمنظمة المدن العربية في دورته السابعة عشرة. 

 برامج التحويالت النقدية المشروطة في المنطقة العربيّة
 (2016تموز/يوليو  20-19)بيروت، 

مت اإلسكوا، بالتعاون مع منظمات من األمم المتحدة، ورشة عمل حول برامج التحويالت النقدية ظَّ ن  -25
 المشروطة لوزراء ومسؤولين من عشرة بلدان عربية. وشارك فيها خبراء دوليون بما في ذلك من أمريكا الالتينية. 

 :(2016جلسات حوار حول المجتمع المدني )
 دنية والحقوق السياسية في العمليات االنتخابية في البلدان العربيةالبحث عن العدالة: الحريات الم

 (2016آب/أغسطس  16)بيروت، 

السياسية في العمليات على  المؤثرةاستعرض المشاركون في االجتماع الديناميات االجتماعية السياسية  -26
ات على الدور الحيوي لمنظمات من أهداف التنمية المستدامة. وأكدت المناقش 16لبنان واليمن المتعلقة بالهدف 

وتنفيذها، وتطرقت إلى قضية إرساء العدالة بترسيخ سيادة القانون  2030المجتمع المدني في صياغة خطة عام 
 والتمتع بالحريات المدنية والحقوق السياسية والمشاركة في صنع السياسات. 

 ورشة عمل وطنية بشأن األولويات السكانية في تونس: 
 المنهجيات الالزمة إلجراء دراسات متعمقة في مجاالت وطنية ذات أولويةوضع األطر و

 (2016أيلول/سبتمبر  7-6)تونس، 

مت ورشة العمل بالشراكة مع الديوان الوطني لألسرة والعمران البشري وصندوق األمم المتحدة ّظِّ ن   -27
للسكان في تونس. وضمت ممثلين عن الديوان وعن منظمات غير حكومية وخبراء. واتفق المشاركون على 

تعاون بين المؤسسات ضايا السكان وتحديد القدرات الالزمة لتيسير القرؤية وطنية لصياغة إلى تدعو وضع وثيقة 
 الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بشأن قضايا السكان ذات األولوية. 

 االجتماع األول لفريق الخبراء العامل بين الدورات المعني باإلعاقة
 (2016أيلول/سبتمبر  21-20)بيروت، 

الخبراء العامل بين  مت اإلسكوا أول اجتماع لفريقظَّ استجابة لتوصية من لجنة التنمية االجتماعية، ن  -28
دولة من  17من هذا النوع في المنطقة العربية. وشاركت  أول شبكةهو والفريق . المعني باإلعاقةوالدورات 

مرة موضوعي مباشر المقترحة للفريق بعقد اجتماع  الشروط المرجعيةالدول األعضاء في االجتماع. وتوصي 
  في السنة.
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 استخدام دليل تطوير سياسات ورشة عمل تدريبية دون إقليمية بشأن 
 الحماية االجتماعية القائمة على المشاركة

 (2016األول/أكتوبر  تشرين 6-3)مسقط، 

مت اإلسكوا، بالتعاون مع وزارة التنمية االجتماعية في ع مان، ورشة عمل دون إقليمية لبلدان مجلس ظَّ ن  -29
مت ورشة ّظِّ هج قائم على المشاركة. ون  ة باعتماد ن حماية االجتماعيدليل تطوير سياسات الالتعاون الخليجي بشأن 
، وضّمت ممثلين عن المؤسسات الحكومية وغير 2016تشرين األول/أكتوبر  6إلى  3العمل في مسقط من 

الحكومية في بلدان مجلس التعاون الخليجي معنيين بتصميم الخدمات االجتماعية وتقديمها. وأسهمت في تحديد 
 وتبادل الخبرات في تصميم برامج الحماية االجتماعية وتنفيذها.القضايا المشتركة 

 االجتماع السابع عشر لرؤساء المجالس السكانية الوطنية
 (2016تشرين الثاني/نوفمبر  9-8)شرم الشيخ، 

السابقة. السكان والتنمية طر أ  وركز االجتماع على قضايا السكان في سياق أهداف التنمية المستدامة  -30
جتمعون قضايا تمكين الشباب، والهجرة والنزوح، والتحوالت في التركيبة العمرية للسكان في البلدان وتناول الم

العربية. وضّم االجتماع رؤساء مجالس سكانية وطنية من بلدان عربية وخبراء في مجاالت السكان والتنمية، 
نبراً للدعوة إلى تغيير السياسات العامة وأعضاء من منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية. وأتاح االجتماع م

 في المجاالت المذكورة.

 ورشة عمل وطنية بشأن األولويات السكانية في تونس: من منظور منظمات المجتمع المدني
 (2016الثاني/نوفمبر  تشرين 21)تونس، 

المتحدة للسكان مت اإلسكوا، بالشراكة مع الديوان الوطني لألسرة والعمران البشري وصندوق األمم ظَّ ن  -31
في تونس، ورشة العمل بشأن قضايا السكان في تونس لمناقشة استنتاجات ورشة العمل السابقة والتوصيات 

 ( ومعالجة األولويات السكانية من منظور منظمات المجتمع المدني.27الصادرة عنها )الفقرة 

  :بشأن قضايا السكان في تونس التشاورياالجتماع 
 في الدراسات القطاعية في مجاالت سكانية مختارةاإلطار والمنهجية 

 (2016الثاني/نوفمبر  تشرين 22)تونس، 

م االجتماع بالشراكة مع الديوان الوطني لألسرة والعمران البشري وصندوق األمم المتحدة للسكان في ّظِّ ن   -32
من بين األولويات كياتهم سلوفي رات والتغي   ،وحقوقهم ،قضايا الشباب أثناء المناقشات تونس. وحدد المشاركون

التحوالت الكبيرة في السلوك، وال سيما بين الشباب، تثير السكانية الرئيسية في البلد. وناقش الخبراء كيف 
 تساؤالت بشأن دور األسرة، وهو موضوع يستحق مزيداً من البحث.
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  :2017اجتماع فريق الخبراء حول تقرير الهجرة الدولية لعام 
 نمية المستدامة المتعلقة بالهجرةتحقيق أهداف الت

 (2016الثاني/نوفمبر  تشرين 25)بيروت، 

 ،ضم االجتماع أعضاء الفريق العامل المعني بالهجرة الدولية في المنطقة العربية في آلية التنسيق اإلقليمي -33
واتفق المشاركون على  .2017وخبراء إقليميين ودوليين ناقشوا المخطط المقترح لتقرير حالة الهجرة الدولية لعام 

ً لمحة  هي المتعلقة بالهجرة غاياتأن أهداف التنمية المستدامة وال الموضوع الرئيسي للمطبوعة. وستقدم أيضا
 عامة عن اتجاهات الهجرة الدولية وأحدث التطورات في إدارة الهجرة في المنطقة العربية. 

 ورشة عمل وطنية: نحو إطار استراتيجي وطني 
 في المغرب المسنينق للنهوض بحقو

 (2017شباط/فبراير  22-21)الرباط 

مت اإلسكوا ورشة العمل باالشتراك مع وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية في ظَّ ن  -34
المغرب إلشراك الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية في نقاش حول اإلطار المفاهيمي للنهوض بحقوق 

وأقروا بضرورة  ،في المغرب الشيخوخةالمتعلقة ب. وتناول المشاركون الشواغل المتزايدة في المغرب المسنين
 تلبي احتياجات هذه الفئة السكانية الهامة والمتنامية. المسنينللنهوض بحقوق وضع استراتيجية وطنية 

 لتقارير والدراسات والمنشورات األخرىا  -باء

 لجنة التنمية االجتماعية عن دورتها العاشرة تقرير
(E/ESCWA/SDD/2015/IG.1/6/Report) 

ستضافها تماعية التي ايتضمن التقرير موجزاً عن المناقشات التي تخللت الدورة العاشرة للجنة التنمية االج -35
 ، والتوصيات الصادرة عنها.2015أيلول/سبتمبر  9و 8يومي  قدت في الرباطالمغرب وع  

  2015تقرير الهجرة الدولية لعام 
 الهجرة والنزوح والتنمية في منطقة عربية متغيّرة 

(E/ESCWA/SDD/2015/1) 

هج جديد للهجرة يستند إلى الممارسات الجيدة، واحترام حقوق اإلنسان ومنظور يدعو التقرير إلى اتباع ن  -36
الفجوات التقرير جني الفوائد من الهجرة والتخفيف من سلبياتها المحتملة. ويسد ل وذلك، للتنميةطويل األجل 

في الهجرة الدولية والنزوح، السائدة متعدد التخصصات لالتجاهات واألنماط وشامل من خالل عرض  المعرفية
 وآثارهما االقتصادية واالجتماعية على المنطقة. 

 التنمية االجتماعية الشاملة 
(E/ESCWA/SDD/2015/2) 

باإلدماج وتحليل شاملين ألهم القضايا االجتماعية واالقتصادية المتعلقة  مسحيهدف التقرير إلى تقديم  -37
 وتحقيق العدالة االجتماعية في المنطقة العربية. لتعزيز اإلدماج االجتماعيليالً ، ويشكل داالجتماعي

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/I15/004/65/img/I1500465.pdf?OpenElement
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/l1500270_1.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/inclusive-social-development-2015.pdf
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 تقرير التنمية االجتماعية، العدد األول
 ماذا تبقى من الربيع العربي: مسار طويل نحو تحقيق العدالة االجتماعية في المنطقة العربية

(E/ESCWA/SDD/2015/3) 

دة في تونس العمليات الدستورية المعتم  سلط العدد األول من سلسلة تقارير التنمية االجتماعية الضوء على  -38
ت والبرامج نَّ عدداً من القوانين التي س  ومصر والمغرب بعد مرور خمس سنوات على االنتفاضات. ويستعرض 

التقرير التحديات التي تعوق وضع ويبين لعدالة االجتماعية. اتحقيق قت دعماً لطلِّ االقتصادية التي أ  -االجتماعية
ص إلى ال سيما في ظل مخاوف متزايدة من الوضع األمني واإلرهاب. ويخل  وبرامج اجتماعية واقتصادية فعالة، 

 العدالة االجتماعية في المنطقة العربية. تعزيزاسات العامة بشأن كيفية توصيات في السي

 تقرير السكان والتنمية، العدد السابع
 ةاه على السكان في المنطقة العربيمواجهة تداعيات ندرة المي

(E/ESCWA/SDD/2015/4) 

هج يعالج هذا التقرير عالقة الترابط بين ندرة المياه والديناميات السكانية. ويدعو إلى تحّول ملّح إلى ن  -39
ديمغرافية محددة، ويتضمن نعة مجموعات اجتماعية محوره اإلنسان في وضع السياسات اإلنمائية من أجل تدعيم مِّ 

نعة الفئات ف وتعزيز مِّ رح في التقرير تدابير لتحسين القدرة على التكي  دراستي حالة من األردن واليمن. وت قت  
 األكثر عرضة لمخاطر ندرة المياه في المنطقة العربية.

 متعددة األطراف للهجرة الدولية في المبدأ والممارسة الحوكمة ال
 (E/ESCWA/SDD/2015/WP.1) 

تستند هذه الوثيقة إلى مبدأ التطرق إلى الهجرة الدولية من خالل حوكمة عالمية، نظراً لما يرتبط بها من  -40
تحديات وفرص ال يمكن أن تعالجها دولة منفردة. ويمكن لعملية الحوكمة أن تتخذ شكل نظام ي لزم الدول بخفض 

منتدى للحوار  صالحية توفيرعليها منظمة دولية لها  الحواجز التي تعترض حركة البشر تدريجياً، وربما تشرف
 والتفاوض وبناء القدرات. 

 التنمية في المنطقة العربية البعد االجتماعي وإشكاليات
(E/ESCWA/SDD/2015/WP.2) 

أساسية لتقرير التنمية المستدامة العربي. وتهدف إلى تقييم معلومات وثيقة ك ورقة العمل هذهمت خدِّ است   -41
 البعد االجتماعي ألهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية.

  لتنميةل كعنصرالحماية االجتماعية 
 اإلمارات العربية المتحدة  :المالمح الوطنية

(E/ESCWA/SDD/2015/Technical Paper.2) 

تتضمن هذه الوثيقة تحليالً شامالً لبرامج الحماية االجتماعية والتحديات المرتبطة بها في اإلمارات العربية  -42
وضع استراتيجية وطنية  :المؤسسات المختلفة. ومن توصياتهاالمتحدة. وتتناول السياسات والتشريعات، ودور 

وتتوفر الوثيقة ) وإصالح نظام الرعاية االجتماعية متكاملة للتنمية االجتماعية لتأمين الحماية االجتماعية للجميع
 باللغة العربية فقط(. 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/long-road-social-justice-arab-spring-arabic.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/arab-population-vulnerability-water-scarcity-2015-arabic.pdf
http://css.escwa.org.lb/SDPD/3572/4-Social.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/uae-social-protection-country-profile-arabic.pdf
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 2العدد  5نشرة التنمية االجتماعية، المجلد 
 لعدالةلالحماية االجتماعية أداة 

(E/ESCWA/SDD/2015/Technical Paper.3) 

استخدام  بين الحماية االجتماعية والعدالة االجتماعية. وتدعو إلىالمتبادلة عالقة التتناول هذه النشرة  -43
ص إلى توصيات دور فاعل في التنمية. وتخل  ب لتحظىالفئات المحرومة  تمكنأداة تحويلية كالحماية االجتماعية 

 حول المجاالت الرئيسية التي يجب معالجتها من أجل تنفيذ عادل ومتسق لسياسات الحماية االجتماعية.

 3العدد  5نشرة التنمية االجتماعية، المجلد 
 في المنطقة العربية وخارجهاإدارة الهجرة 

(E/ESCWA/SDD/2015/Technical Paper.4) 

في غياب نظام عالمي أو إقليمي إلدارة الهجرة، سعت الدول العربية إلى تعزيز التعاون فيما بينها،  -44
وتيسير حركة الهجرة منها وإليها. وفي ضوء التقارب بين المصالح اإلقليمية في هذا الموضوع، تتضمن النشرة 

و إلى تركيز الجهود في المستقبل لمحة عامة عن التطورات في إدارة الهجرة في سياق األزمة الجارية وتدع
 . 2030اإلطار الواسع لخطة عام ضمن 

 ع مان سلطنة لتنمية: المالمح الوطنية للحماية االجتماعية فيل كعنصرالحماية االجتماعية 
(E/ESCWA/SDD/2015/Technical Paper.5) 

في ع مان. وتستعرض  القائمة واطن القوة والقصور في برامج الحماية االجتماعيةتبحث هذه الوثيقة في م   -45
ت التقدم الذي أحرزه البلد في هذا الصدد وتتضمن توصيات لمعالجة الثغرات، ال سيما من حيث تحديد الجها

 باللغة العربية فقط(. وتتوفر الوثيقة لة لالستفادة من هذه البرامج )المؤه  

 4العدد  5نشرة التنمية االجتماعية، المجلد 
 ع العمراني والتنمية المستدامة في المنطقة العربية التوس  

(E/ESCWA/SDD/2015/Technical Paper.6) 

عرض األعمال التحضيرية ست  المستدامة في المنطقة العربية، وت  ع العمراني والتنمية تتناول النشرة قضايا التوس   -46
 تبحث في البعد اإلقليمي للخطة الحضرية الجديدة المقترحة.كما العالمية واإلقليمية الجارية للموئل الثالث. 

 : المنافع والمخاطرتقديم الخدمات التعليمية على يد جهات من غير الدول في البلدان العربية
 (E/ESCWA/SDD/2015/Technical Paper.7) 

في هذا السياق أنماط تقديم الخدمات وتحدد عرض الدراسة أنظمة الرعاية االجتماعية في البلدان العربية، ست  ت   -47
وكيفية تنظيم المدارس غير الحكومية في مختلف السياقات  ،التعليمية من جهات غير الدول في مختلف بلدان المنطقة

 قدمة من القطاع الخاص والمجتمع المدني. والمخاطر في خدمات التعليم الم المنافعتحلل كما الوطنية. 

  

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/social-protection-tool-justice-arabic.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/e_escwa_sdd_15_tp-4_a.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/oman-social-protection-country-profile-arabic.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/social-development-bulletin-urbanization-sustainable-development-arab-region-arabic.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/provision-education-non-state-actors-arab-countries-benefits-risks-english.pdf
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 المالمح الديمغرافية للدول العربية
(E/ESCWA/SDD/2015/Technical Paper.9) 

على مر الزمن، والهدف منها إتاحة في كل بلد الوثيقة البيانات الديمغرافية الحالية واالتجاهات تتضمن  -48
 من قاعدة بيانات التوقعات السكانية  هابيانات الوثيقة ضع سياسات تستند إلى األدلة. وتستمدمواد مرجعية لو

 ألهم المؤشرات الديمغرافية. 2050وتشمل التوقعات حتى عام  ،في العالم لألمم المتحدة ألغراض المقارنة

 لسطين: دور الزكاةي فالحماية االجتماعية ف
(E/ESCWA/SDD/2015/Technical Paper.10) 

ش في هذه الوثيقة أنظمة الرعاية االجتماعية في البلدان العربية، ال سيما في البلدان حيث صارت ناق  ت   -49
مة للمساعدة. وهي تستعرض دور منظمات الزكاة وأنشطتها في قدِّ ية الم  المؤسسات غير الحكومية الجهات الرئيس

 اإلطار الشامل للسياسات االجتماعية في فلسطين.

 تمهيديةمنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة في المنطقة العربية: دراسة 
(E/ESCWA/SDD/2015/Technical Paper.11) 

 وعضويتها وأهم أنشطتها.  شخاص ذوي اإلعاقة،لألتوضح الوثيقة هيكلية المنظمات العربية  -50

 تقرير حول المشاورات اإللكترونية بشأن المخطط المشروح للتقرير 
 اإلقليمي العربي للموئل الثالث

(E/ESCWA/SDD/2015/WG.7/Report) 

يوثّق التقرير المنهجية المتبعة في أول دورة من المشاورات اإلقليمية حول المخطط المشروح للتقرير  -51
ً نظ التياإلقليمي العربي للموئل الثالث،  تشرين الثاني/نوفمبر  3تشرين األول/أكتوبر إلى  23من  مت إلكترونيا

 صت إليها. ، والنتائج التي خل  2015

 الثامنالعدد موجز السياسات االجتماعية، 
 وحلولأسباب ة الشابات في المنطقة العربية: بطال

(E/ESCWA/SDD/2015/Brief.8) 

ويحذر من عدم قدرة الشابات على دخول  ،الشابات في المنطقة وعواقبهايحدد موجز السياسات أسباب بطالة  -52
إلى العمل،  دراسةسوق العمل ما قد يعرضهن للفقر. ويتضمن أمثلة من البلدان العربية حول صعوبة االنتقال من ال

 بين الجنسين.على إطار استراتيجي لتمكين الشابات وتحقيق المساواة المبني  ويحّث صانعي السياسات على التدخل

 تقاسم مسؤوليات التنمية المستدامة في المنطقة العربية: تدعيم الشراكات المرنة بين الجهات المعنية
(E/ESCWA/SDD/2016/Pamphlet.1) 

قدت ب كمساهمة في الدورة الرابعة والخمسين للجنة التنمية االجتماعية، التي ع  تيِّّ قدمت اإلسكوا هذا الك   -53
، تحت عنوان "إعادة النظر في التنمية االجتماعية وتعزيزها في 2016شباط/فبراير  12إلى  3في نيويورك من 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/social-protection-occupied-palestinian-territory-zakat-arabic.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/organizations-persons-disabilities-arab-region-preliminary-study-english.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/young-women-unemployment-arab-region-arabic.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/sustainable-development-arab-region-fostering-partnerships-english.pdf
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ب الدور التقدمي والمتميز للمجتمع المدني في عمليات التنمية واالنتقال السياسي تيِّّ ناول الك  العالم المعاصر". ويت
 عدة.  د  ع  ص   على حرز تقدم  في وضع السياسات، وال سيما في المنطقة العربية حيث أ  والمشاركة 

 في المنطقة العربية 2030دور المجتمع المدني في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 
(E/ESCWA/SDD/2016/Technical Paper.1) 

رضت الوثيقة وع   ،في المنطقة 2030المجتمع المدني في تنفيذ خطة عام  ش في هذه الورقة دور  ناق  ي   -54
في المنطقة العربية، الذي عقد  2030الرئيسية في المؤتمر اإلقليمي حول دور المجتمع المدني في تنفيذ خطة عام 

. وتدعو الورقة إلى تعزيز اإلطار القانوني لتمكين منظمات المجتمع المدني 2016في الدوحة في نيسان/أبريل 
 من تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 المساواة في الخطة العالمية الجديدة: إدماج منظور الجنسين في تنفيذ هدف ي 
 في المنطقة العربية 2و 1التنمية المستدامة 

(E/ESCWA/SDD/2016/Technical Paper.2) 

قر من أهداف التنمية المستدامة المتعلقين بالقضاء على الف 2و 1يعرض هذا الموجز تحليالً للهدفين  -55
. ويقترح تكييف األهداف بما ويركز على الفجوات القائمة في هذا اإلطار والجوع مع مراعاة المنظور الجنساني
توصيات عملية لوضع السياسات المالئمة لتحقيق المساواة بين كما يقدم يتالءم مع احتياجات المنطقة العربية، 

 والجوع في البلدان العربية.الجنسين وتمكين المرأة بما يساهم في القضاء على الفقر 

 المالمح الديمغرافية للمنطقة العربية: تحقيق العائد الديمغرافي
(E/ESCWA/SDD/2016/Technical Paper.3) 

في المنطقة العربية باعتبارها ظاهرة غير مسبوقة. وتشرح  تحليالً للتحوالت الديمغرافيةتقدم هذه الورقة  -56
من خالل تنفيذ  وتعرض أربع دراسات حالة عن بلدان استفادت من عائدها الديمغرافي مفهوم العائد الديمغرافي. 

 . وتقدم توصيات سياساتية للمنطقة بأسرها. سياسات سليمة

 تحسين األحياء الفقيرة في المنطقة العربية
(E/ESCWA/SDD/2016/Technical Paper.4) 

تستعرض هذه الدراسة السياسات المتعلقة بتحسين األحياء الفقيرة في البلدان العربية، وتحدد أفضل  -57
 في هذا الصدد. على المستوى العالمي واإلقليمي الممارسات 

 المالمح الوطنية للحماية االجتماعية: تونس 
(E/ESCWA/SDD/2016/CP.1) 

المعاشات التقاعدية، والتحويالت ويتناول  ،تونس يقدم هذا التقرير لمحة شاملة عن الحماية االجتماعية في -58
التأمين والمساعدة برامج  وغيرها من اإلسكان، ودعم الطاقة والمواد الغذائيةو الرعاية الصحية النقدية، وخدمات

 وآليات الحماية  ارةاإلدبل تحسين التغطية وتعزيز القائمة في البلد. كما يسلط الضوء على س  االجتماعية 
 قائمة. االجتماعية ال

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/equality-global-agenda-arab-region-arabic.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/demographic-profile-arab-region-2015-english.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/tunisia-social-protection-profile-english.pdf
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 قة العربية: من المفهوم والرؤية إلى السياسة والتطبيقتفعيل العدالة االجتماعية في المنط
(E/ESCWA/29/9) 

لمحة عن دليل إدماج مبادئ العدالة  ليقدمإلى الدورة الوزارية التاسعة والعشرين لإلسكوا، هذا التقرير دم ق   -59
في إطار تفعيل إعالن تونس  التقرير عدَّ البلدان العربية. وقد أ  برامج التنمية في وسياسات االجتماعية في خطط و

 (. 2014أيلول/سبتمبر  18حول العدالة االجتماعية الذي اعتمدته اللجنة في دورتها الثامنة والعشرين )تونس، 

 هج الترابط في التخطيط اإلنمائي: تطبيق نِّ 2030خطة التنمية المستدامة لعام 
 (ورقة معلومات أساسية)

قدم الم   ،في الدول العربية 2030التقرير بشأن تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام الملحقة بتساهم هذه الورقة  -60
، في وضع 2016المعقودة في الدوحة في كانون األول/ديسمبر  ،إلى الدورة الوزارية التاسعة والعشرين لإلسكوا

الوسائل الكفيلة بوضع السياسات،  تستعرضو ،التكاملعلى مبدأ الورقة إطار مفاهيمي بشأن تنفيذ الخطة. وتركز 
الرئيسية للتخطيط اإلنمائي المتكامل. وتقدم أمثلة عن كيفية استكشاف الروابط التدخل وتحديد األولويات ونقاط 

ص إلى قائمة عن المجاالت التي يمكن أن تركز عليها اإلسكوا في تقديم المساعدة بين األهداف والغايات، وتخل  
 إلى الدول األعضاء. يةالفن

  :في المنطقة العربية 2030التحديات التي تعوق تنفيذ خطة التنمية المستدامة 
 القدرات

  (ورقة معلومات أساسية)

 ،في المنطقة العربية 2030بالتقرير بشأن تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام الملحقة  ،تركز هذه الورقة -61
الحكومات العربية في مجال  هاالتاسعة والعشرين لإلسكوا، على التحديات التي تواجهقدم إلى الدورة الوزارية الم  

 . وتقدمعلى صعيدي المعرفة والقدراترق التصدي للعجز كما تركز على ط   ،2030تنفيذ خطة التنمية المستدامة 
ً  الورقة وتدعو إلى التوعية  ،سسيةوالتنمية المؤ تنمية المعرفة والمهاراتلالحتياجات الرئيسية في مجال  تقييما

والشراكة مع المؤسسات األكاديمية، ومراكز البحوث، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، ووكاالت 
ً األمم المتحدة باعتبارها من مقدمي الخبرة والدعم الرئيسيين. وت   بين دور التعلم من األقران والتعاون  برز أيضا

 ختلف المشاريع والبرامج، بما في ذلك المنتدى العربي للتنمية المستدامة.إلى مبلدان المنطقة عبر اإلشارة 

 : قضايا ذات أولوية في تحقيق التنمية االجتماعية في المنطقة العربية
 الب عد السكاني في تحقيق التنمية المستدامة

 (ورقة معلومات أساسية)

تشدد على أهمية حيث . 2015ساهمت هذه الورقة في إثراء محتوى تقرير التنمية المستدامة العربي لعام  -62
، وال سيما الشباب، والمهاجرين الدوليين، وكبار السن، في المنطقة التركيز على الفئات االجتماعية الضعيفة

  .امة السكانالقائمة بينها وبين ع اإلنمائية واألشخاص ذوي اإلعاقة، لسد الفجوة
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 وأدوار المجالس الوطنية للسكان في المنطقة العربية إقليمي لهياكلتقييم 

المالمح المؤسسية للمجالس الوطنية للسكان أو المؤسسات المماثلة في أحد عشر  يستعرض هذا التقييم -63
مل مساعدة أساسية كعواقدرة تلك المجالس عربياً، ويرّكز على هياكلها وأدوارها. ويقترح توصيات لتعزيز  بلداً 

 على اإلدماج الكامل للبعد السكاني في العمليات اإلنمائية.

 السكان والتنمية في السودان مجالتقييم القدرات الوطنية والثغرات المعرفية في 

الوطنية قيّم الدراسة العالقة بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في السودان، والقدرات ت   -64
وطنية . وهي بمثابة ورقة معلومات أساسية لورشة عمل فيما يتعلق بقضايا السكاناجات واألولويات واالحتي

 نظمتها اإلسكوا لمساعدة المجلس الوطني للسكان في تحديد األولويات السكانية الرئيسية في السودان.

 السياسات السكانية في تونس: الخصائص والتحديات واألولويات

للمؤشرات الديمغرافية الرئيسية. وتسلط  عامة عن الحالة الديمغرافية في تونس وتحليالً  قدم الدراسة لمحةت   -65
الضوء على إنجازات البلد خالل العقود األربعة الماضية في المسائل السكانية، وتشدد على ضرورة منع إهمال 

 قدم توصيات بشأن السياسات العامة في هذا اإلطار.الشواغل السكانية، وت  

 على المشاركة القائمةلحماية االجتماعية اسياسات  لتطويراء القدرات بندليل 
(E/ESCWA/SDD/2017/Technical Paper.9) 

لمساعدة الدول األعضاء على تعزيز مشاركة المواطنين في عمليات وضع  هذا الدليلاستحدثت اإلسكوا  -66
اسة العامة، والفرص المناسبة للمستخدمين سياسات الحماية االجتماعية. وهي توفر األدوات الالزمة وخيارات السي

ج القائمة على المشاركة في عمليات وضع ه  لمساعدتهم على زيادة المعرفة في مجال الحماية االجتماعية والن  
 .االجتماعية السياسات

 والتنمية المستدامة في المنطقة العربيةالعمرية لسكان ا تركيبةالتحوالت في 
(E/ESCWA/SDD/2017/Pamphlet.1) 

ت في قدساهمة إقليمية في الدورة الخمسين للجنة السكان والتنمية، التي ع  دمت اإلسكوا هذا الكتيب كمق   -67
الديمغرافية في المنطقة العربية، والتوقعات . ويتناول الكتيب االتجاهات 2017نيسان/أبريل  7إلى  3نيويورك من 

التحول السريع وغير المسبوق في برز عواقب هذا ويكشف عن زيادة في نسبة السكان المسنين في عدة بلدان. وي  
رات الهيكلية العمرية في عملية ويدعو إلى اإلدماج الكامل للتغي  التنمية المستدامة في المنطقة، على  الهيكل العمري

 وضع السياسات.

  

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/age-structural-transitions-arab-region-english.pdf
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 6موجز السياسات رقم 

  :الالمساواة في أهداف التنمية المستدامة 
 األبعاد في المنطقة العربية ةالمتعدد الالمساواةمكافحة 

(E/ESCWA/SDD/2017/Technical Paper.1) 

ويستعرض أدوات قياسها، ويناقش تداعياتها على  هافيشرح مفهوم، الالمساواةيتناول هذا الموجز مسألة  -68
في المنطقة العربية، ويختتم بتقديم  الالمساواةالرفاه والرخاء واالستقرار. ويسلط الضوء على مختلف جوانب 

 .لكل من صانعي السياسات ومنظمات المجتمع المدني التوصيات

 1، العدد 6نشرة التنمية االجتماعية المجلد 
 قياس الفقر الحضري في المنطقة العربية: تحديد االستراتيجيات العالمية والوطنية 

(E/ESCWA/SDD/2017/Technical Paper.2) 

وأهداف التنمية المستدامة والخطة  2030الفقر الحضري في خطة عام  لوكيفية تناتعالج هذه النشرة  -69
لقي الضوء والفقر في المناطق الحضرية في المنطقة العربية، وت   الحضريالتوسع  كما تتناول الحضرية الجديدة. 

ختتم اإلقليميين في دراسة حالة تجريبية. وت  على دليل قياس الفقر الحضري الذي وضعته اإلسكوا مع أحد شركائها 
برسالة رئيسية حول ضرورة تكييف استراتيجيات قياس الفقر في المناطق الحضرية حسب الظروف المحلية مع 

 اإلنمائية الدولية. الخططأهميتها في رصد تنفيذ  الحفاظ على

 العدالة بين األجيال: تلبية احتياجات األجيال العربية المقبلة
(E/ESCWA/SDD/2017/Technical Paper.3) 

بالعدالة االجتماعية والتنمية  اتناقش عالقتهو ،بين األجيالومعناها تركز هذه الورقة على مفهوم العدالة  -70
 ً ذات مفهوم هذا الهذه الورقة أبعاد تتناول إلى الطابع المتعدد التخصصات للعدالة بين األجيال،  المستدامة. ونظرا

ع حالة العدالة بين التي تتوافر بشأنها بيانات. كما تستكشف مجموعة من المؤشرات لتتب  والبلدان العربية ب الصلة
لضمان  يمكن أن تعتمدها البلدان العربيةلتعزيز العدالة بين األجيال  وسياساتاألجيال في المنطقة. وتقترح آليات 

 حقوق األجيال المقبلة. حماية

 المشروطة في المنطقة العربيّةبرامج التحويالت النقدية 
(E/ESCWA/SDD/2017/Technical Paper.4) 

وتستعرض التجارب اإلقليمية والعالمية في هذا  ،تفّصل هذه الورقة مفهوم التحويالت النقدية المشروطة -71
 المجال، وتقدم أمثلة عن تجارب فلسطين ومصر والمغرب واليمن. 

 الطاقة في المنطقة العربيةدعم اآلثار االجتماعية إلصالح نظام إعانات 
(E/ESCWA/SDD/2017/Technical Paper.5) 

 ،الطاقة في البلدان العربية دعم االجتماعية المحتملة إلصالح نظام إعانات تناقش هذه الورقة اآلثار -72
 وتدرس الوسائل التي يعتمدها صناع السياسات للحد من هذه اآلثار.

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/measuring-urban-poverty-arab-region-english.pdf
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  :باتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةالهياكل المؤسسية الوطنية المتعلقة 
 في المنطقة العربية 33تنفيذ المادة 

 )يصدر قريباً(

من اتفاقية األمم المتحدة بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  33على تنفيذ المادة  الفنيةتركز هذه الورقة  -73
 المؤسسية الناشئة في هذا الصدد. الهياكلفي المنطقة العربية، وتحلل 

 األمم المتحدة الثالث المعني باإلسكان والتنمية الحضرية المستدامة، التقرير اإلقليميمؤتمر 
 حو مدن عربية شاملة وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة : نللمنطقة العربية

 )يصدر قريباً(

بلدان في ال الحضرييحدد التقرير اإلقليمي، الذي تتولى اإلسكوا صياغته، القضايا المستجدة في التوسع  -74
، ويحدد األولويات على أساسهاعن حالة المدن والبلدات العربية يمكن رصد التقدم  مرجعيةالعربية. ويعطي لمحة 

 في سياق الخطة الحضرية الجديدة.

 الخدمات االستشارية والفنية  -جيم

في مجاالت  والدعم الفنيتواصل اإلسكوا االستجابة لطلبات الدول األعضاء بتقديم الخدمات االستشارية  -75
، والعدالة االجتماعية، وعدم المساواة، والديمقراطية القائمة على المشاركة، وبناء والتنمية الحضريةاإلعاقة، 

 أهداف التنمية المستدامة في التخطيط اإلنمائي.  وإدماج، 2030التوافق، والوساطة االجتماعية، وتنفيذ خطة عام 

 ورشة عمل حول األدوات الالزمة لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية في لبنان 
 (2015أيار/مايو  29)بيروت، 

لدعم مشاركة المرأة في الحياة خدمات  ،باالستناد إلى خبرتها الفنية في القوانين االنتخابية ،قدمت اإلسكوا -76
المعرفة بالنظام السياسي واالنتخابات من حيث زيادة ها السياسية في لبنان. وأعربت الجهات المستفيدة عن رضا

 في اإلصالحات االنتخابية من أجل زيادة مشاركة المرأة.دماً ق  في لبنان، وباألدوات التي تتيح المضي 

 األشخاص ذوي اإلعاقة إدماجبعثة إلى المغرب حول 
 (2015نيسان/أبريل  2 –آذار/مارس  26 ،الرباط)

بشأن السياسات المتعلقة باإلعاقة في المغرب بهدف مساعدة  تشاوريتينعقدت اإلسكوا ورشتي عمل  -77
 الحكومة في وضع إطار لرصد تنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. 

 ورشة عمل لبناء القدرات بشأن الوساطة األسرية واالجتماعية
 (2016أيار/مايو  11-10)الرباط 

على طلب من وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية في المغرب،  ءً قدمت اإلسكوا، بنا -78
االجتماعي. وحضر الورشة ممثلون المجال تدريباً حول الوساطة االجتماعية واألسرية كبديل لحل النزاعات في 
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والقانوني للوساطة  عن المنظمات غير الحكومية ومسؤولون من الوزارات، فاطلعوا على اإلطار المفاهيمي
 األسرية، وخصائصه وأهدافه، وعلى مختلف أدوات الوساطة المتاحة. 

 األشخاص ذوي اإلعاقة إدماجبعثة إلى السودان حول 
 (2016 أكتوبراألول/ تشرين 28-22 الخرطوم،)

ذوي د نقاط دخول األشخاص مراجعة آلية تقييم اإلعاقة التي تحدّ ساعدت اإلسكوا حكومة السودان في  -79
وذلك بهدف زيادة مستوى االمتثال التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  ،اإلعاقة في نظام الحماية االجتماعية
 . والتصنيف الدولي لتأدية الوظائف

  2030ورشة عمل حول دعم الجهود الوطنية في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 
 التخطيط اإلنمائيأهداف التنمية المستدامة في  إدماجفي فلسطين: 
 (2016تشرين الثاني/نوفمبر  28-26، ناعمّ )

أهداف التنمية  المكلفة بإدماجشارك في ورشة العمل أعضاء اللجنة التوجيهية في مكتب رئيس الوزراء  -80
على إعداد الخطة اإلنمائية الوطنية.  ةالمستدامة في عمليات التخطيط اإلنمائي، وأعضاء اللجنة الوطنية المشرف

ج الممكنة لدمج أهداف التنمية سن توقيتها كمبادرة أسهمت في زيادة الوعي بالن ه  ر تقييم الورشة إلى ح  وأشا
 المستدامة في جميع مراحل التخطيط اإلنمائي الوطني. 

 في السودان:  2030ورشة عمل حول دعم الجهود الوطنية في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 
 والمناصرةمية المستدامة زيادة الوعي بأهداف التن

 (2017الثاني/يناير  كانون 19-15خرطوم، ال)

مت ورشة العمل بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وركزت على التحديات في التواصل ّظِّ ن   -81
األول إلى أعضاء الفريق الوطني المسؤول عن تكييف قسمها . وتوجهت في 2030والمناصرة في إطار خطة عام 

الثاني مجموعة أوسع من الجهات المعنية، قسمها أهداف التنمية المستدامة حسب الخصائص المحلية. وشاركت في 
من ممثلي حكومات، والفريق األساسي للمجلس السكاني الوطني، ومنظمات المجتمع المدني، وممثلي وسائط 

وأهداف التنمية المستدامة وتعزيز  2030إلى زيادة الوعي بخطة عام األخير وهدف القسم  اإلعالم، وناشطين.
 الملكية الوطنية. 

وقدمت اإلسكوا خدمات أخرى في مجال التدريب وبناء القدرات استجابة لطلبات خاصة في مجال التعاون  -82
 تشمل ما يلي: ،الفني

من أهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع  11ورشة عمل لتوعية منظمات المجتمع المدني بالهدف  (أ) 
 (؛2016حزيران/يونيو  15مركز األمم المتحدة لإلعالم )صيدا، لبنان، 

والشراكة مع منظمات المجتمع المدني في  2030ورشة عمل حول خطة التنمية المستدامة لعام  )ب( 
 التعاون مع منظمة أوكسفام الدولية وشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية المنطقة العربية، ب

 (؛2016حزيران/يونيو  24-23)بيروت، 
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اجتماع فريق الخبراء اإلقليمي بشأن دعم منظمات المجتمع المدني في إعداد التقرير العربي عن  )ج( 
 كة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، القطاع غير الرسمي في المنطقة العربية، بالتعاون مع شب

 (؛2016 وحزيران/يوني 25)بيروت، 

تدريب على اإلنترنت لشبكة حقوق اإلنسان اإلقليمية بشأن الحقوق االجتماعية واالقتصادية،  )د( 
 (؛2016آب/أغسطس  6 – ويوليتموز/ 31) مع المعهد العربي لحقوق اإلنسان بالتعاون

 وأهداف التنمية المستدامة  النوع االجتماعيورشة عمل تدريبية إقليمية حول قضايا  (ه) 
 (؛2016آب/أغسطس  17)بيروت،

ورشة عمل لتدريب النساء المنتخبات حديثاً في البلديات اللبنانية، بالتعاون مع مركز المرأة العربية  )و( 
 (؛2016أيلول/سبتمبر  4-1بيروت، للتدريب والبحث، والتجمع النسائي الديمقراطي اللبناني )

ورشة عمل تدريبية حول السياسات االجتماعية والمشاركة في بلدان مجلس التعاون الخليجي  )ز( 
 (؛2016تشرين األول/أكتوبر  3-2)مسقط، 

 دمت ورشة عمل تدريبية حول الحقوق االجتماعية واالقتصادية، الستكمال الدروس التي ق   )ح( 
 ، بالتعاون مع المعهد العربي لحقوق اإلنسان 2016آب/أغسطس  6تموز/يوليو إلى  31عد من عن ب  

 (؛2016تشرين األول/أكتوبر  9-4)تونس، 

من أهداف التنمية المستدامة، بالتعاون مع جامعة  5تدريب بشأن البعد الجنساني في إطار الهدف  )ط( 
 (؛2016تشرين األول/أكتوبر  16-15الدول العربية )عّمان، 

ً في العراق ) 2030تدريب حول خطة التنمية المستدامة لعام  )ي(   23-21، بيروتوالنازحين داخليا
 (؛2017شباط/فبراير 

تعداد الالجئين وخاصة ما يتعلق بتقديم الدعم المتواصل إلى لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني،  )ك( 
 الفلسطينيين في لبنان وإعداد مطبوعة عن الموضوع؛

ز المشترك، بما في ذلك عبر الحوار بين أصحاب المصلحة تقديم الدعم المتواصل إلى مبادرة الحيَّ  )ل( 
إلى لبنان وأثر أزمة الالجئين السوريين  الموجهة بشأن توصيات المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة

 على البالد.

 حساب األمم المتحدة للتنمية ومشاريع أخرى  -دال

 تطبيق نهج المشاركةحول  ،ثالث سنواتل بعد أن امتد ،2016انتهى في آذار/مارس وع الذي أدى المشر -83
نفذت اإلسكوا،  وكذلك في العراق واليمن.  تطبيقيةفي عمليات وضع السياسات العامة، إلى إنشاء لجان وطنية 

 مشاريع ممولة من حساب التنمية في مجال التنمية االجتماعية. ،في طور تنفيذال تزال أو 
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 حان وقت المساواة: تعزيز األطر المؤسسية للسياسات االجتماعية 

سياسات الحماية االجتماعية والترتيبات المؤسسية التي من شأنها  تعزيزهدف هذا المشروع األقاليمي إلى  -84
إلقصاء االجتماعي، وفقاً للهدف األول من األهداف اإلنمائية لأللفية أن تسهم في الحد من الفقر وعدم المساواة وا

 وأهداف التنمية المستدامة. 

 أهداف التنمية المستدامة التنمية المؤسساتية لتقديم خدمات أفضل في سبيل تحقيقتعزيز 
 غربي آسيامنطقة في 

في صياغة  نهج تشاركياعتماد على يهدف هذا المشروع إلى بناء قدرات الدول األعضاء في اإلسكوا  -85
هذا وسيساعد  المدني. والعام  بين القطاعين الشراكاتتعزيز السياسات وتحسين القدرات الفردية والمؤسسية في 

نعة إزاء النزاعات من خالل إنشاء لجان وطنية زيادة المِّ  على ،هي تونس والعراق ولبنان ،ثالثة بلدانالمشروع 
المشاركة وحث صانعي القرار والجهات المعنية على اعتماد وتطبيق مفهوم المشاركة في تطبيقية تعنى بمفهوم 

 . مختلف المبادرات التنموية، وفي عمليات تصميم وتنفيذ السياسات العامة

 تعزيز العدالة االجتماعية في بلدان مختارة في المنطقة العربية

وا على تفعيل مبادئ العدالة االجتماعية يهدف المشروع إلى تعزيز قدرة الدول األعضاء في اإلسك -86
ّدث  وإدماجها القائمة على سياسات الحماية االجتماعية  تطوير دليلفي االستراتيجيات والبرامج اإلنمائية. وح 
ضع في إطار . كما و  2016و 2015خدم في ورشتي عمل تدريبيتين في إطار المشروع في عامي واست   ،المشاركة

 ل تعميم العدالة االجتماعية في الخطط والسياسات والبرامج اإلنمائية في البلدان العربية. حو دليلالمشروع أيضاً 

 عامة  وبرامج وتنفيذ سياسات لتصميم مختارةقدرات بلدان  تعزيزتعزيز المساواة: 
 تحقيق المساواة موجهة نحو

تؤدي إلى زيادة  عامة وتنفيذ سياسات تصميميهدف المشروع إلى تعزيز قدرات الدول األعضاء على  -87
هج تقدمي في اإلنفاق االجتماعي والسياسات المالية في سياق خطة واعتماد ن  ،المساواة االجتماعية واالقتصادية

على تونس والسودان. وحتى اآلن، أنجزت دراسة إقليمية عن األبعاد والمحركات المشروع . ويركز 2030عام 
االقتصادي في المنطقة العربية، وستشكل األساس و االجتماعي ينصعيدعلى ال بالالمساواةوالتحديات المرتبطة 

دليلين فنيين حول تحليل وقياس الالمساواة االقتصادية واالجتماعية، وصياغة سياسات عامة موجهة نحو تطوير ل
 .تحقيق المساواة

 سياسات سكانية متكاملة ومستدامة  لتطويرتعزيز القدرات الوطنية 
 العربية وشاملة في المنطقة

األولويات على دمج يهدف هذا المشروع إلى بناء قدرات المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني  -88
السكانية في السياسات اإلنمائية. وأدت المشاورات خالل المرحلة األولى إلى تحديد الشركاء الوطنيين في األردن 

المشروع وضع أطر ومقترحات في السياسة العامة في مخرجات  ضمنتوت وتونس والسودان ولبنان والمغرب. 
مت خمس ورشات عمل وطنية في األردن وتونس والسودان والمغرب، ّظِّ مجال السكان والتنمية. وحتى اآلن، ن  
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عمل للحوار الوطني تشارك فيها مجموعة  اتورشإطالق أدت إلى تحديد األولويات السكانية في كل بلد؛ وإلى 
 صلحة؛ وتحديد الثغرات المعرفية والمجاالت التي ينبغي فيها تحسين القدرات.واسعة من أصحاب الم

 الحكومات في مناطق اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ  اتتعزيز قدر
  واللجنة االقتصادية ألفريقيا واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

 شاملة ومستدامة تنمويةسياسات  ن خاللماحتياجات الشباب  تجاوب مععلى ال

ضعت مجموعة واسعة من المواد الفنية لتعزيز قدرات واضعي في إطار هذا المشروع األقاليمي، و   -89
تضمن المشروع أيضاً يالسياسات على تعزيز مشاركة الشباب في تصميم السياسات وعمليات صنع القرار. و

 .والكويتوتونس لألردن تقديم دعم فني متخّصص 

 صياغة سياسات حضرية وطنية مستدامة وشاملة ومرتكزة على األدلة 
 في مجموعة مختارة من الدول العربية

السياسات  صانعيقوده المكتب اإلقليمي لموئل األمم المتحدة، إلى تعزيز قدرة يالمشروع، الذي يهدف هذا  -90
 في أربع دول عربية مختارة في اعتماد وتنفيذ سياسات حضرية وطنية  الجهات المعنيةوغيرهم من 

 من أهداف  11الهدف ، في إطار الخطة الحضرية الجديدة ووتركز على األدلة االستدامة والشمولبتتسم 
 .التنمية المستدامة

ا   تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة التنمية االجتماعية في دورتها العاشرة  -ثانيا

، 2015أيلول/سبتمبر  9و 8لجنة التنمية االجتماعية، في دورتها العاشرة التي ع قدت في الرباط يومي  أصدرت -91
األنشطة و ،ّجهت بعضها إلى الدول األعضاء، وبعضها اآلخر إلى األمانة التنفيذية لإلسكواسلسلة من التوصيات و  

 )بالخط المائل( هي كما يلي: تنفيذيةاألمانة ال الرئيسية واإلجراءات المتخذة في متابعة تنفيذ تلك الموجهة إلى

أخذ المالحظات المقدمة من الدول األعضاء في االعتبار عند تنفيذ برنامج العمل المقترح لفترة  ()أ 
في مجال التنمية االجتماعية، وذلك حسب الموارد المتوفرة لدى اإلسكوا، مع إيالء االهتمام  2017-2016السنتين 

 .االجتماعية والهجرة والحماية االجتماعية والسالم والتماسك واإلدماج االجتماعي والشباب لقضايا العدالة

 ؛القائمة على المشاركةسياسات الحماية االجتماعية  دليل تطويرعمل الختبار  ورشة •

عمل بشأن تعزيز القدرات المؤسسية والشراكات من أجل تنمية شاملة لقضايا اإلعاقة  ورشة  •
 ؛عربيةفي المنطقة ال

 ؛عمل بشأن برامج التحويالت النقدية المشروطة في المنطقة العربيّة ورشة •

سياسات الحماية االجتماعية  بشأن استخدام دليل تطويرتدريبية دون إقليمية  ورشة عمل •
 ؛القائمة على المشاركة

 ؛: الهجرة والنزوح والتنمية في منطقة عربية متغيّرة2015تقرير الهجرة الدولية لعام  •
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: ماذا تبقى من الربيع العربي: التحديات التي تعوق تحقيق األولتقرير التنمية االجتماعية  •
 العدالة االجتماعية في المنطقة العربية؛

 : بطالة الشابات في المنطقة العربية: األسباب والتدخالت؛8موجز السياسات االجتماعية رقم  •

 ة االجتماعية الوطنية في ع مان؛مالمح الحمايالحماية االجتماعية من أجل التنمية:  •

 مالمح الحماية االجتماعية الوطنية في اإلمارات الحماية االجتماعية من أجل التنمية:  •
 العربية المتحدة؛

 المالمح الوطنية للحماية االجتماعية في تونس؛ •

 ؛بشأن تحسين األحياء الفقيرة في المنطقة العربية ورقة •

 ةالمتعدد الالمساواةفي أهداف التنمية المستدامة: مكافحة  : الالمساواة6موجز السياسات رقم  •
 ؛األبعاد في المنطقة العربية

 ؛حتياجات األجيال العربية المقبلةورقة بشأن العدالة بين األجيال: تلبية ا •

 إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة؛ حولبعثة إلى السودان  •

 إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة؛ حولبعثة إلى المغرب  •

  2030تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام في دعم الجهود الوطنية  حولعمل  ورشة •
 أهداف التنمية المستدامة في التخطيط اإلنمائي؛إدماج في فلسطين: 

  2030تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام في عمل بشأن دعم الجهود الوطنية  ورشة •
 ؛والمناصرة أهداف التنمية المستدامةب زيادة الوعيفي السودان: 

 ؛حان وقت المساواة: تعزيز األطر المؤسسية للسياسات االجتماعيةمشروع حساب التنمية:  •

تحقيق أهداف أفضل في سبيل تقديم خدمات مشروع حساب التنمية: تعزيز التنمية المؤسساتية ل •
 .غربي آسيامنطقة التنمية المستدامة في 

لسكاني في وضع سياسات وخطط وبرامج التنمية، العمل مع الدول األعضاء على دمج البعد ا )ب( 
بهدف تمكين الفئات االجتماعية والديمغرافية، ال سيما الشباب وكبار السن والمهاجرون والنازحون واألشخاص 

 .ذوو اإلعاقة، وصون حقوقهم وتسهيل دمجهم في المجتمع

بما يراعي  2015عمل بشأن اإلعاقة والتنمية: تفعيل خطة التنمية لما بعد عام  ورشة •
 ؛ذوي اإلعاقةاألشخاص 



E/ESCWA/SDD/2017/IG.1/3(Part I) 

 
-24- 

 

 

عمل بشأن تعزيز القدرات المؤسسية والشراكات من أجل تنمية شاملة لقضايا اإلعاقة  ورشة •
 ؛في المنطقة العربية

 ؛ول لفريق الخبراء العامل بين الدورات المعني باإلعاقةاالجتماع األ •

 ؛دراسة أوليةورقة بشأن منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة في المنطقة العربية:  •

 ؛تقرير بشأن التنمية االجتماعية الشاملة •

 ؛المالمح الوطنية للحماية االجتماعية: تونس •

مؤتمر األمم المتحدة الثالث المعني باإلسكان والتنمية الحضرية المستدامة، التقرير اإلقليمي  •
 ؛شاملة وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامةمدن عربية للمنطقة العربية: نحو 

 إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة؛ حولة إلى المغرب بعث •

 إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة؛ حولبعثة إلى السودان  •

متكاملة مستدامة  سكانية سياسات لتطوير تعزيز القدرات الوطنيةمشروع حساب التنمية:  •
 وشاملة في المنطقة العربية؛

القتصادية واالجتماعية الحكومات في مناطق اللجنة ا اتتعزيز قدرمشروع حساب التنمية:  •
آلسيا والمحيط الهادئ واللجنة االقتصادية ألفريقيا واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي 

 شاملة ومستدامة. تنمويةسياسات  من خاللاحتياجات الشباب  على التجاوب معآسيا 

تنمية الوطنية الهادفة تعزيز القدرات الفنية للدول األعضاء في مجال وضع وتنفيذ وتقييم برامج ال )ج( 
إلى تحقيق العدالة االجتماعية والمستندة إلى حقوق اإلنسان، وذلك من خالل تنفيذ برامج لبناء القدرات والبحوث 

 .والتحاليل المتعلقة بالسياسات العامة

 ؛القائمة على المشاركةسياسات الحماية االجتماعية  دليل تطويرعمل الختبار  ورشة •

سياسات الحماية االجتماعية  بشأن استخدام دليل تطويرتدريبية دون إقليمية ورشة عمل  •
 ؛القائمة على المشاركة

 ؛القائمة على المشاركةسياسات الحماية االجتماعية  لتطويرالقدرات  دليل بناء •

 لبنان؛بشأن القوانين االنتخابية التي تدعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية في  الفنيةتوفير الخبرة  •

 ؛هج المشاركة في عمليات السياسات العامة في دول اإلسكواتطبيق ن  :مشروع اإلسكوا اإلقليمي •

 ؛تعزيز العدالة االجتماعية في بلدان مختارة في المنطقة العربيةمشروع حساب التنمية:  •
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 وتنفيذ سياسات لتصميم مختارةقدرات بلدان  تعزيزتعزيز المساواة: مشروع حساب التنمية:  •
 تحقيق المساواة. موجهة نحوعامة وبرامج  وبرامج

هج المشاركة في إعداد السياسات التنموية بين الحكومة تقديم الدعم البحثي والفني الالزم لتعميم ن  )د( 
 .واألطراف المعنية، بما فيها مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص

 ؛ليمنفي العراق واتطبيقية وطنية لجان ورشات عمل إلنشاء  •

 ؛القائمة على المشاركةسياسات الحماية االجتماعية  دليل تطويرة عمل الختبار ورش •

  2030المؤتمر اإلقليمي بشأن دور المجتمع المدني في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  •
 في المنطقة العربية؛

والحقوق  : البحث عن العدالة: الحريات المدنية(2016) جلسات حوار حول المجتمع المدني •
 ؛السياسية في العمليات االنتخابية في البلدان العربية

تحقيق  مسار طويل نحو: ماذا تبقى من الربيع العربي: األول العدد ،تقرير التنمية االجتماعية •
 العدالة االجتماعية في المنطقة العربية؛

 للعدالة؛: الحماية االجتماعية أداة 2العدد  5نشرة التنمية االجتماعية، المجلد  •

 ؛في المنطقة العربية 2030دور المجتمع المدني في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام ورقة حول  •

 .القائمة على المشاركةسياسات الحماية االجتماعية  لتطويرالقدرات  دليل بناء •

ً إعداد دليل بشأن إدراج مفاهيم العدالة االجتماعية في الخطط اإلنمائية الوطنية والمح (ه)   لية، وفقا
 إلعالن تونس؛ وتوفير البرامج الالزمة لبناء قدرات الدول وتقديم التدريب الالزم حول تطبيق اإلعالن.

 تفعيل العدالة االجتماعية في المنطقة العربية: من المفهوم والرؤية إلى ورقة حول  •
 ؛السياسة والتطبيق

 .مختارة في المنطقة العربيةتعزيز العدالة االجتماعية في بلدان مشروع حساب التنمية:  •

تعزيز قدرات الدول األعضاء على وضع السياسات العامة الالزمة لدمج جميع الفئات االجتماعية  )و( 
وتحقيق التماسك االجتماعي، من خالل توفير أنشطة التدريب والبحث والتعاون الفني، وذلك على المستويين 

 .الوطني واإلقليمي

بما يراعي  2015لتنمية: تفعيل خطة التنمية لما بعد عام عمل بشأن اإلعاقة وا ورشة •
 ألشخاص ذوي اإلعاقة؛ا

 ؛تقرير بشأن التنمية االجتماعية الشاملة •
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 ؛حان وقت المساواة: تعزيز األطر المؤسسية للسياسات االجتماعيةمشروع حساب التنمية:  •

 ؛العامة في دول اإلسكواهج المشاركة في عمليات السياسات تطبيق ن  :مشروع اإلسكوا اإلقليمي •

تحقيق أهداف أفضل في سبيل لتقديم خدمات  المؤسساتية ةتعزيز التنميمشروع حساب التنمية:  •
 .غربي آسيامنطقة التنمية المستدامة في 

 2030دعم الدول األعضاء في جهودها الرامية إلى دمج أهداف وغايات ومؤشرات جدول أعمال  )ز( 
 .للتنمية المستدامة في استراتيجيات التنمية الوطنية وتنفيذها

 ؛ول لفريق الخبراء العامل بين الدورات المعني باإلعاقةاالجتماع األ •

 ؛: القدراتفي المنطقة العربية 2030خطة التنمية المستدامة  ورقة حول التحديات التي تعوق تنفيذ •

  2030تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  فيدعم الجهود الوطنية  حولعمل  ورشة •
 أهداف التنمية المستدامة في التخطيط اإلنمائي؛ إدماجفي فلسطين: 

  2030تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  فيدعم الجهود الوطنية  حولعمل  ورشة •
 .والمناصرة أهداف التنمية المستدامةب زيادة الوعيفي السودان: 

األعضاء في جهودها واستراتيجياتها الهادفة إلى القضاء على الفقر، مع التركيز على دعم الدول  )ح( 
الفئات األكثر عرضة للخطر، بما في ذلك األشخاص ذوو اإلعاقة والشباب وكبار السن والمجتمعات المحلية 

 .المهمشة والعاملون في القطاع غير النظامي

 ؛تابعة لإلسكواللجنة التنمية االجتماعية الالعاشرة الدورة  •

 ؛بشأن تحسين األحياء الفقيرة في المنطقة العربية ورقة •

: قياس الفقر في المناطق الحضرية في المنطقة 1، العدد 6شرة التنمية االجتماعية، المجلد ن •
 العربية: تحديد االستراتيجيات العالمية والوطنية؛

 .ية للسياسات االجتماعيةحان وقت المساواة: تعزيز األطر المؤسسمشروع حساب التنمية:  •

تنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص على تقديم الدعم الفني للدول األعضاء بهدف تعزيز القدرات الوطنية  (ط) 
 .ذوي اإلعاقة

عمل بشأن تعزيز القدرات المؤسسية والشراكات من أجل تنمية شاملة لقضايا اإلعاقة  ورشة •
 ؛في المنطقة العربية

 ؛الخبراء العامل بين الدورات المعني باإلعاقةول لفريق االجتماع األ •
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 ورقة بشأن منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة في المنطقة العربية: دراسة أولية؛ •

 إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة؛ حولبعثة إلى المغرب  •

 .إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة حولبعثة إلى السودان  •

في اإلسكوا ومجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب تعزيز التعاون بين لجنة التنمية االجتماعية  )ي( 
والهيئات المختلفة في جامعة الدول العربية، وأيضاً مع قطاع الشؤون االجتماعية في أمانة الجامعة، والمنظمات 

 .اإلقليمية المعنية األخرى

 ؛2016المنتدى العربي للتنمية المستدامة،  •

، 2030من أهداف التنمية المستدامة لعام  5 عد الجنساني في إطار الهدفتدريب بشأن الب   •
 بالتعاون مع جامعة الدول العربية؛

صياغة سياسات حضرية وطنية مستدامة وشاملة ومرتكزة على مشروع حساب التنمية:  •
 .األدلة في مجموعة مختارة من الدول العربية

----- 


