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 المجـلس

 واالجتمـاعي االقتصـادي

 

 

 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 الدورة الثالثون
 8102حزيران/يونيو  28-25بيروت، 

 من جدول األعمال المؤقت 18البند 

 العملبرنامج و اإلطار االستراتيجي التعديالت المقترحة على
 9102-9102لفترة السنتين 

 زـموجـ

برنامج عمل اللجنة و اإلطار االستراتيجي هذه الوثيقة بعض التعديالت المقترحة على تتضمن
. وتأتي هذه التعديالت عمالً 2019-2018االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( لفترة السنتين 

تياجات السبعين، ووفقاً لالحوبالواليات الجديدة التي أقّرتها الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتها الثانية 
ي ف مشروع اإلطار االستراتيجي المنقحاعتمدت اللجنة أن والتحديات العالمية واإلقليمية التي استجدت منذ 

لفترة برنامج عملها ، و8102دورتها التاسعة والعشرين التي عقدت في الدوحة في كانون األول/ديسمبر 
 .8102أيار/مايو  في الرباطالذي عقد في  في اجتماع اللجنة التنفيذية الثالث 2019-2018السنتين 

اإلطار االستراتيجي  فيإدراجها  واعتمادها بهدفواللجنة مدعّوة إلى النظر في التعديالت المقترحة 
 .2019-2018برنامج العمل لفترة السنتين و
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 ـةـمقدم

تعرض هذه الوثيقة التعديالت التي تقترحها األمانة التنفيذية للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  -0
. وتأتي هذه التعديالت عمالً 2019-2018برنامج العمل لفترة السنتين اإلطار االستراتيجي و)اإلسكوا( على 

ت السبعين، ووفقاً لالحتياجاوبالواليات الجديدة التي أقّرتها الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتها الثانية 
ي دورتها ف مشروع اإلطار االستراتيجي المنقحاعتمدت اللجنة أن والتحديات العالمية واإلقليمية التي استجدت منذ 

 برنامج عملها لفترة السنتين و ،8102التي عقدت في الدوحة في كانون األول/ديسمبر التاسعة والعشرين 
 .8102أيار/مايو  في الرباطالذي عقد في الثالث في اجتماع اللجنة التنفيذية  2018-2019

 نتينبرنامج العمل لفترة السو اإلطار االستراتيجيوتقترح األمانة التنفيذية هذه التعديالت بهدف مواءمة  -8
  02اللجنة التنفيذية( المؤرخ ) 088وقرار اإلسكوا  8101مع خطة التنمية المستدامة لعام  2018-2019

وُيقصد . 8101 استراتيجية اإلسكوا وخطة العمل لخطة التنمية المستدامة لعامبشأن  8102كانون األول/ديسمبر 
وتحسين جودة الخدمات المقدمة إلى الدول من التعديالت المقترحة تحقيق االستخدام األمثل للموارد المتاحة، 

 األعضاء وتعزيز مالءمتها وأثرها.

 اإلطار االستراتيجي واللجنة مدعوة إلى النظر في التعديالت المقترحة واعتمادها بهدف إدراجها في -0
 .2019-2018برنامج العمل لفترة السنتين و

  اإلطار االستراتيجيالتعديالت المقترحة على  -أوالا 
 9102-9102السنتين لفترة 

 كثر إعداد تقارير أ قصد من التعديالت التي تقترحها األمانة التنفيذية على اإلطار االستراتيجييُ  -4
، التي أنشئت في إطار 8101الوحدة المعنية بخطة التنمية لعام شموالً عن األنشطة التي تضطلع بها 

  02 المؤّرخ)اللجنة التنفيذية(  088استراتيجية اإلسكوا وخطة العمل التي اعتمدتهما اللجنة في القرار 

 .8102كانون األول/ديسمبر 

حول  8ويتضّمن الجدول التالي التعديالت المقترحة، وجميعها في اإلطار االستراتيجي للبرنامج الفرعي  -2
. وقد أضيف إنجاز متوقّع هو اإلنجاز 8101الذي أنشئت في إطاره الوحدة المعنّية بخطة عام  التنمية االجتماعية،

 بالحرف العريض.في الجدول مؤشرات إنجاز. وترد اإلضافات المقترحة  ةثالثو)د( 

 مؤشرات اإلنجاز اإلنجازات المتوقعة

الدول األعضاء تضع سياسات أو برامج اجتماعية  )أ(
ترتكز على نهج الحقوق وتساهم في تنفيذ خطة عام 

، وال سيما اإلدماج االجتماعي والحماية 8101
 االجتماعية

ازدياد عدد السياسات أو البرامج التي تضعها  (0) )أ(
أو تطورها الدول األعضاء لتحسين الحماية 

 دمات االجتماعيةاالجتماعية وتوسيع نطاق الخ

ازدياد عدد السياسات أو البرامج التي تهدف  (8) 
 إلى إدماج الفئات الضعيفة في المجتمع
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 مؤشرات اإلنجاز اإلنجازات المتوقعة

الدول األعضاء تعزز مشاركتها في المشاورات اإلقليمية  )ب(
من أجل وضع وتنفيذ السياسات التي تعظم األثر 

 اإلنمائي للهجرة الدولية

تدخل فيها الدول ازدياد عدد الحاالت التي  (0) )ب(
األعضاء في حوار تيسره اإلسكوا بشأن 

 السياسات اإلقليمية الخاصة بالهجرة الدولية

ازدياد عدد السياسات التي تنّم عن الوعي  (8) 
بالفرص التي تتيحها الهجرة الدولية والتحديات 

 التي تطرحها على صعيد التنمية في المنطقة

على نهج العدالة الدول األعضاء تعزز التركيز  )ج(
االجتماعية في التخطيط اإلنمائي القائم على المساواة 

 واإلنصاف والمشاركة

ازدياد عدد المؤسسات الحكومية وغير  (0) )ج(
الحكومية التي تستعين باألدوات التي تتيحها 
اإلسكوا لوضع السياسات الهادفة إلى تعزيز 

 العدالة االجتماعية للجميع

الدول األعضاء التي تشارك في ازدياد عدد  (8)   
المشاورات التي تيسرها اإلسكوا بين الجهات 

المعنية المتعددة بشأن أولويات التنمية 
 االجتماعية الرئيسية الوطنية واإلقليمية

الدول األعضاء تزيد من قدرتها على تنفيذ خطة عام  )د(
 ومتابعتها واستعراضها 0202

ازدياد عدد المواد البحثية والتقارير حول خطة  (1) )د(
الصادرة والمنشورة في المنطقة  0202عام 

 العربية

ازدياد عدد الخطط واالستراتيجيات الوطنية  (0)   
 التي تتضمن أهداف التنمية المستدامة

ازدياد عدد حاالت مشاركة الدول األعضاء في  (0)   
 0202حوارات إقليمية حول تنفيذ خطة عام 

 ومتابعتها واستعراضها

 التعديالت المقترحة على برنامج عمل اإلسكوا   -ثانياا 
 9102-9102لفترة السنتين 

 8102-8102ُيقصد من التعديالت التي تقترحها األمانة التنفيذية على برنامج العمل لفترة السنتين  -2

المقدمة إلى الدول األعضاء وتعزيز تحقيق االستخدام األمثل للموارد المتاحة، وتحسين جودة الخدمات 
  مالءمتها وأثرها.

 يتضمن الجدول التالي التعديالت المقترحة مفّصلة حسب البرنامج الفرعي.و -2
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 2البرنامج الفرعي 

 التنمية االجتماعية

 اجتماعات فرق الخبراء المخّصصة

فريق الخبراء حول السكان والتنمية  اجتماع
 المستدامة

على طلب الدول األعضاء  أعيدت الصياغة بناءً   1  
د في قخالل االجتماع الثالث للجنة التنفيذية الذي عُ 

، للتأكد من أن 2017أيار/مايو  7و 6الرباط في 
 األنشطة والبرامج تغطي قضايا الشباب وتمكينهم

الخبراء حول العدد  : اجتماع فريقالعنوان الجديد
التاسع من تقرير السكان والتنمية: الشباب في 

 المنطقة العربية

 مواد فنية

على طلب الدول األعضاء  أعيدت الصياغة بناءً   1   موجز السياسات االجتماعية حول الشيخوخة
د في قخالل االجتماع الثالث للجنة التنفيذية الذي عُ 

للتأكد من أن ، 2017أيار/مايو  7و 6الرباط في 
 األنشطة والبرامج تغطي قضايا الشباب وتمكينهم

 : موجز السياسات االجتماعية: الشبابالعنوان الجديد

 الندوات

عمل إقليمية لزيادة الوعي بكيفية تكييف  ةحلق
ومواءمة أهداف التنمية المستدامة في الخطط 

 (2018)الوطنية 

التنفيذية أعيدت الصياغة بمبادرة من األمانة   1  
 ألغراض تتعلق بالبرنامج

: الندوة اإلقليمية للبرلمانيين حول العنوان الجديد
 (8102) 8101خطة التنمية المستدامة لعام 

عمل إقليمية لزيادة الوعي بكيفية تكييف  ةحلق
ومواءمة أهداف التنمية المستدامة في الخطط 

 (2019)الوطنية 

األمانة التنفيذية أعيدت الصياغة بمبادرة من   1  
 ألغراض تتعلق بالبرنامج

: الندوة اإلقليمية للبرلمانيين حول العنوان الجديد
 (8102) 8101خطة التنمية المستدامة لعام 

   4   0 مجموع البرنامج الفرعي
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 4البرنامج الفرعي 
 التكنولوجيا من أجل التنمية والتكامل اإلقليمي

 فرق الخبراء المخصصةاجتماعات 

اجتماع فريق الخبراء حول أثر الذكاء 
االصطناعي والثورة التكنولوجية األخيرة 

)إنترنت األشياء( على مهام اإلنتاج، 
والهياكل االقتصادية، واإلنتاجية في الصناعة 

 التحويلية والقطاعات األخرى

  1  
على طلب الدول األعضاء  أعيدت الصياغة بناءً 

د في قخالل االجتماع الثالث للجنة التنفيذية الذي عُ 
، للتأكد من أن 2017أيار/مايو  7و 6الرباط في 

 األنشطة والبرامج تغطي قضايا الشباب وتمكينهم

: االجتماع الرفيع المستوى حول العنوان الجديد
التكنولوجيا الجديدة واالبتكار لتسريع تنفيذ خطة عام 

في المنطقة العربية وتفعيل آثارها على فرص  2030
 العمل والشباب

   1   4مجموع البرنامج الفرعي 

 6البرنامج الفرعي 
 النهوض بالمرأة

 فرق الخبراء المخصصةاجتماعات 

اجتماع فريق الخبراء حول النهوض بالمرأة، 
 8101التركيز على خطة عام 

على طلب الدول األعضاء خالل  أعيدت الصياغة بناءً   1  
 4قدت في بيروت في الدورة الثامنة للجنة المرأة، التي عُ 

، دعماً لآلليات الوطنية 2017تشرين األول/أكتوبر  5و
 المرأة في تنفيذ نموذج التكلفة االقتصاديةشؤون المعنية ب

 للعنف ضد المرأة

 المساواة بينعدم : اجتماع استشاري حول العنوان الجديد
 لجنسين وتقاطعها مع أوجه تمييز أخرى ضد المرأةا

 مواد فنية

تقرير عن النهوض بالمرأة، التركيز على 
 8101خطة عام 

على طلب الدول األعضاء  أعيدت الصياغة بناءً   1  
قدت في خالل الدورة الثامنة للجنة المرأة، التي عُ 

، دعماً 2017تشرين األول/أكتوبر  5و 4بيروت في 
المرأة في تنفيذ شؤون بلآلليات الوطنية المعنية 

 كلفة االقتصادية للعنف ضد المرأةتنموذج ال

هج تدريجي لحساب تكاليف العنف : ن  العنوان الجديد
 ضد المرأة في المنطقة العربية

   0   6مجموع البرنامج الفرعي 

   7   المجموع العام لإلسكوا

----- 
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