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 اـلس
  االقتصـادي واالجتمـاعي

 

  

 
  )اإلسكوا(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

  
  لجنة التنمية االجتماعية

  بعةالساالدورة 
  2009 أكتوبر/األول تشرين 27-26، بيروت

  
  من جدول األعمال المؤقت 6لبند ا
  
  
  
 

   2011-2010برنامج العمل المقترح لفترة السنتين 
  في مجال التنمية االجتماعية

  

  موجـز
  

للجنة االقتصادية واالجتماعيـة لغربـي   األنشطة المختلفة التي ستضطلع بها اهذه الوثيقة  تتضمن  
ـ في مجال التنمية االجتماعية فـي إطـار    )اإلسكوا(آسيا    امج العمـل المقتـرح لفتـرة السـنتين     برن

السياسـات  المعنـي ب  2البرنامج الفرعـي  وقد وضعت األنشطة المقترحة استناداً إلى   .2010-2011
  .2011-2010 السنتين اإلطار االستراتيجي لإلسكوا لفترةمن االجتماعية المتكاملة، 

  
ج العمل المقتـرح ومناقشـتها   مدعوة إلى استعراض مكونات برنامالتنمية االجتماعية  إن لجنة  

وإبداء المالحظات بشأن األنشطة والنواتج المدرجة فيه ومدى تلبيتها الحتياجـات البلـدان األعضـاء    
  . وأولوياتها وارتباطها بتحقيق اإلنجازات المتوقعة في مجال التنمية االجتماعية
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  السياسات االجتماعية المتكاملة  -2نامج الفرعي البر
  

  2011-2010لفترة السنتين  2وجه العام للبرنامج الفرعي الت  -ألف
  
وقد أعد هذا الجزء من برنامج  . إدارة التنمية االجتماعية في اإلسكوا 2تتولى تنفيذ البرنامج الفرعي   -1

من اإلطار االستراتيجي لألمم المتحدة لفترة السنتين  18من البرنامج  2العمل باالستناد إلى البرنامج الفرعي 
ويهدف هذا البرنامج الفرعي إلى توطيد مفهوم السياسة القائمة على أساس العدالة  . 2010-2011

  .االجتماعية وتكافؤ الفرص للجميع، مع مراعاة خصوصيات المنطقة والحساسيات الثقافية
  

  اإلنجازات المتوقعة ومؤشرات اإلنجاز  -باء
  

  مؤشرات اإلنجاز    اإلنجازات المتوقعة

الحكومات على إدراج  ةرقد تعزيز  )أ(
أولويات العدالة االجتماعية وأبعادها في 

  السياسات العامة

  )1) (أ(

  

ازدياد عدد تدابير االستكشاف والمتابعة 
التي تتخذها الحكومات، بمساعدة اإلسكوا، 
والتي تشير إلى التعمق في فهم خيارات 

  السياسة االجتماعية وآثارها
  

أدوات السياسة ازدياد عدد آليات و  )2(      
االجتماعية التي تعتمدها الحكومات 

  بمساعدة اإلسكوا
  

تعزيز قدرة البلدان األعضاء على معالجة   )ب(
آثار التغيرات الديمغرافية، مع التركيز 
خصوصاً على تضخم أعداد الشباب، 
والهجرة، واإلدارة الحضرية السليمة، 
ألغراض وضع السياسات الوطنية 

  المناسبةواعتماد السياسات 

  )1) (ب(
  

ازدياد عدد تدابير المتابعة التي تتخذها 
البلدان األعضاء، بمساعدة اإلسكوا، مما 
يشير إلى التعمق في فهم اآلثار االجتماعية 
الديمغرافية لتضخم أعداد الشباب على 

  الهجرة والتنمية
  

ازدياد عدد التدابير وإجراءات السياسة   )2(       
البلدان األعضاء،  العامة التي تعتمدها

بمساعدة اإلسكوا، إلدراج التغيرات 
الديمغرافية، مع التركيز خصوصاً على 
تضخم أعداد الشباب والهجرة في الخطط 

  والبرامج اإلنمائية
  

ازدياد عدد مبادرات اإلدارة الحضرية   )3(        
التي تضطلع بها البلدان األعضاء، 
ر بمساعدة اإلسكوا، لمعالجة مسألة توفي

 السكن اآلمن للفقراء
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  مؤشرات اإلنجاز    اإلنجازات المتوقعة
  

زيادة مشاركة المجتمع المدني في الحوار   )ج(
حول السياسة االجتماعية للحكومة وفي 

  صياغتها

  )1) (ج(

  

  

ازدياد عدد العمليات االستشارية والشبكات 
واالتفاقات حول برامج السياسة االجتماعية 

 التي توضع بمساعدة اإلسكوا
  

لتي تقوم فيها ازدياد عدد الحاالت ا  )2(      
مؤسسات المجتمع المدني، بما في ذلك 
وسائل اإلعالم، وبمساعدة اإلسكوا، 
بالدفاع عن القضايا االجتماعية والمشاركة 
في العمليات االستشارية المعنية بالسياسة 

  االجتماعية
  

  االستراتيجية  -جيم
  
ي بالضرورة إلى تحقيق االستقرار ال تؤد" فلسفة النمو أوالً"أثبتت التجارب في العالم بأسره أن   -2

وعلى عكس ذلك، .  االجتماعي أو إلى تحقيق عوائد للتنمية تكون منصفة ومتكافئة بين الجنسين وسليمة بيئياً
فإن البلدان التي حققت عوائد اجتماعية من التنمية ورفاهاً اجتماعياً عادالً ومستمراً للجميع أنجزت ذلك من 

هداف االقتصادية واألهداف االجتماعية، واعتماد إطار متكامل للسياسة االجتماعية خالل ضمان التآزر بين األ
العامة ومبدأ المساواة في الحصول على الخدمات االجتماعية واالقتصادية  اتيتضمن رؤية في السياس

  .ت المختلفةاألساسية، وإنشاء آليات لبناء التوافق بين الهيئات الحكومية والمجموعات التي تمثل مصالح الفئا

  : ويظهر هذا الهيكل الثالثي األركان على أفضل وجه في المستويات التالية  -3

مستوى الرؤية وصياغة السياسات العامة، الذي يقع على عاتق أصحاب المسؤولية أو   )أ(  
الحكومات والمؤسسات الحكومية التي تتولى صياغة وتنفيذ ورصد السياسات العامة، بما في ذلك السياسة 

  االجتماعية؛ 

مستوى إدارة وتنسيق الخدمات االجتماعية التي تقدمها، إما اإلدارات الحكومية مباشرة، أو   )ب(  
مؤسسات المجتمع المدني بطريقة غير مباشرة على الصعيد المركزي أو المحلي، مما يعطي دوراً أكبر 

  على مختلف الفئات والمجتمع؛  لمؤسسات المجتمع المدني في رصد أثر السياسات الحكومية واالجتماعية

مستوى البرنامج والدعم، أي تحليل السياسة االجتماعية استناداً إلى األدلة، وتطوير المعرفة   )ج(  
ورصد الظروف واالتجاهات الديمغرافية واالجتماعية لمختلف الفئات، أو القضايا التي لها صلة بالتنمية 

  .االجتماعية العادلة والمستدامة وتوثيقها
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ويستفيد البرنامج الفرعي من التجربة المكتسبة خالل فترات السنتين السابقة ويواصل الدعوة العتماد   -4
اإلنصاف والعدالة االجتماعية مبدأ أساسياً لصياغة السياسات العامة في البلدان األعضاء ومؤسسات المجتمع 

ام على تشجيع اعتماد وتنفيذ نهج ، ينصب االهتم2011-2010وخالل فترة السنتين .  المدني في المنطقة
متكامل للسياسة االجتماعية ووضع تدابير إلدراج قضايا تضخم أعداد الشباب والمحرومين وغيرهم من 
الفئات الضعيفة في عمليات صنع السياسات العامة، باإلضافة إلى التركيز على حركة السكان واإلدارة 

ديه شبكات األمان االجتماعي في تحقيق االستقرار االجتماعي الحضرية السليمة، علماً بالدور الهام الذي تؤ
  .والسياسي

وبعد توثيق المعرفة حول أدوات السياسة االجتماعية واآلليات المؤسسية ونشرها، يسعى البرنامج   -5
ا العامة لديها، بم اتالفرعي إلى بناء قدرات البلدان األعضاء على جعل السياسة االجتماعية جزءاً من السياس

ويستمر البرنامج الفرعي كذلك في مساعدة البلدان األعضاء .  في ذلك توفير آليات لتمويل التنمية االجتماعية
  .في تنفيذ خطط العمل والتوصيات المتفق عليها دولياً، بما في ذلك األهداف اإلنمائية لأللفية

  
ي عقد االجتماعات، وتنفيذ وبهدف تحقيق اإلنجازات المتوقعة، تشمل أنشطة هذا البرنامج الفرع  -6

أنشطة التحليل الميداني المعياري وأنشطة التعاون الفني، بما في ذلك الخدمات االستشارية، وورشات العمل 
ويجري اختبار آليات السياسة االجتماعية في مجموعة بلدان أعضاء .  لتطوير القدرات، والمشاريع الميدانية

كما يجري العمل على .  اعات وفي الوسائل التكنولوجية المتاحةونشر نتائجها في النشرات وعبر االجتم
تعزيز الشراكات مع اللجان اإلقليمية ووكاالت األمم المتحدة والمنظمات الدولية والمنظمات اإلقليمية األخرى، 

  .إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني
  

  العوامل الخارجية  -دال
  
استمرار ) أ( :نجازات المتوقعة في ظل االفتراضات التاليةاإل 2ينتظر أن يحقق البرنامج الفرعي   -7

التزام البلدان األعضاء بتحقيق األهداف اإلنمائية المتفق عليها دولياً ودعم األنشطة التي تهدف إلى اتباع نهج 
زيز وجود إرادة سياسية للدخول في حوار حول السياسة االجتماعية وتع) ب(السياسات االجتماعية المتكاملة؛ 

التزام حكومات المنطقة بالسعي إلى تحقيق ) ج(الشراكة مع المعنيين بالسياسة االجتماعية وطنياً وإقليمياً؛ 
وجود موارد مالية من خارج الميزانية ) د(االنسجام والتوازن بين األولويات االقتصادية والنتائج االجتماعية؛ 

  .لسياسي ومن األمان في بيئة العملوجود حد أدنى من االستقرار ا) ه(لألنشطة المخططة؛ 
  

  النواتج  -هاء
  
  :النواتج التالية 2011-2010في فترة السنتين  2يتوقّع أن يحقق البرنامج الفرعي   -8
  

  تقديم الخدمات إلى االجتماعات الحكومية واجتماعات الخبراء  )أ(  
  

  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  )1(    
  

) أ(اإلنجازات المتوقعة [، )2010(تنمية االجتماعية عن دورتها السابعة تقرير لجنة ال      
  )].ج(و) ب(و



E/ESCWA/SDD/2009/IG.1/5 
  

 -5 -  
 
  

   لجنة التنمية االجتماعية  )2(    
  

، )2011(لدورة الثامنة للجنة التنمية االجتماعية اتقديم الخدمات الفنية الجتماعات   - أ      
  ؛)]ج(و) ب(و) أ(اإلنجازات المتوقعة [

  
ج االجتماعي في منطقة اإلسكوا ادمج الموصى بها لتعزيز اإلالنُه: تقارير عن  - ب      

؛ الشباب والبطالة في البلدان األعضاء في اإلسكوا )]أ(اإلنجاز المتوقع [، )2010(
السياسات ؛ مشاركة المجتمع المدني في صنع )]ب(اإلنجاز المتوقع [، )2010(

  )]. ج(اإلنجاز المتوقع [، )2010( العامة
  

  فرق الخبراء المخصصةاجتماعات   )3(    
  

وما بعدها في المنطقة  2000متابعة برنامج العمل العالمي للشباب حتى سنة   - أ      
  ؛)]ب(اإلنجاز المتوقع [، )2010(العربية 

  
اإلنجاز المتوقع [، )2010(مواجهة التحديات : التوزيع المنصف للخدمات في المدن  - ب      

  ؛)]ب(
  

شاركة المجتمع المدني في صياغة السياسات العامة استعراض التحليل المقارن لم  - ج      
  ؛ )]ج(اإلنجاز المتوقع [، )2010(في بلدان عربية مختارة 

  
بناء توافق اآلراء : ، العدد الرابعالمتكاملة استعراض تقرير السياسة االجتماعية  -د      

  ؛)]أ(اإلنجاز المتوقع [، )2011(حول السياسة االجتماعية 
  

السياسات ع المدني لتفعيل التوصيات بشأن المشاركة في صياغة منتدى المجتم  - ه      
   .)]ج(اإلنجاز المتوقع [، )2011( العامة

  
  أنشطة فنية أخرى من الميزانية العادية  )ب(  

  
  مطبوعات متكررة  )1(    

  
بناء توافق اآلراء حول السياسة االجتماعية : تقرير السياسة االجتماعية، العدد الرابع  - أ      

  ؛)]ج(و) أ(اإلنجازان المتوقعان [ ،)2011(
  

تحليل الثغرات والعوائق أمام تنفيذ برنامج : تقرير السكان والتنمية، العدد الخامس  - ب      
، )2011(وما بعدها في المنطقة العربية  2000العمل العالمي للشباب حتى سنة 

  )]. ب(اإلنجاز المتوقع [
  

  مطبوعات غير متكررة  )2(    
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الحكم السليم والتوزيع المنصف : لجديدة التي تواجهها السلطات المحليةالتحديات ا  - أ      

  ؛)]ب(اإلنجاز المتوقع [، )2010(للخدمات في مدن مختارة 
  

تحليل مقارن لمشاركة المجتمع المدني في صياغة السياسات العامة في بلدان عربية   - ب      
  )].ج(اإلنجاز المتوقع [، )2010(مختارة 

  
  ائف وملصقات وأدلة معلوماتكتيبات وصح  )3(    

  
اإلنجازات [، )2011و 2010نشرتان في كل من (نشرات التنمية االجتماعية   - أ      

  ؛ )]ج(و) ب(و) أ(المتوقعة 
  

 2010نشرة في كل من (كتيبات حول عمل اإلسكوا في مجال التنمية االجتماعية   - ب      
  ؛ )]ج(و) ب(و) أ(اإلنجازات المتوقعة [، )2011و

  
رات حول مواضيع محددة في الدورتين الثامنة واألربعين والتاسعة واألربعين نش  - ج      

، )2011و 2010نشرة في كل من (للجنة التنمية االجتماعية في األمم المتحدة 
  ؛ )]ج(و) ب(و) أ(اإلنجازات المتوقعة [

  
  ؛ )]ب(اإلنجاز المتوقع [، )2011(المالمح الديمغرافية للبلدان العربية   -د      

  
 السياسات العامةدليل معلومات حول تعزيز مشاركة المجتمع المدني في صياغة   - ه      

  )].ج(اإلنجاز المتوقع [، )2011(
  

  مواد فنية  )4(    
  

  ؛)]أ(اإلنجاز المتوقع [، )2010(سياسة االجتماعية مقترح للدليل حول نهج   - أ      
  

يرات المؤسسية التي ورقة عمل حول استعراض التجارب اإلقليمية والدولية للتغ  - ب      
  ؛)]أ(اإلنجاز المتوقع [، )2010(ج االجتماعي ادمتعزز اإل

  
ورقة عمل حول اإلطار المفاهيمي لدمج الهجرة الدولية في التخطيط للتنمية   - ج      

  ؛ )]ب(اإلنجاز المتوقع [، )2010(
  

، كاملةالمت مناقشات إلكترونية حول المخطط المقترح لتقرير السياسة االجتماعية  -د      
  ؛ )]أ(اإلنجاز المتوقع [، )2010(العدد الرابع 

  
، )2011و 2010مرة في كل من (تقارير موجزة حول السياسة االجتماعية   - ه      

  ؛)]ب(اإلنجاز المتوقع [
  

ورقة فنية حول الممارسات الجيدة في استخدام دليل السياسة االجتماعية للمراصد   - و      
  ؛)]ب(اإلنجاز المتوقع [، )2011(اإلسكوا  الحضرية في مدن مختارة من منطقة
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، )2011(ورقة فنية حول رصد وتقويم المجتمع المدني العربي للسياسة االجتماعية   - ز      
  ؛)]ج(اإلنجاز المتوقع [

  
   ادارة التنمية االجتماعية على اإلنترنت وتحديثهالصفحة الرئيسية إلصيانة   - ح      

  ؛ )]ج(و) ب(و) أ(اإلنجازات المتوقعة [، )2011- 2010(
  

، )2011- 2010(وتحديثه على اإلنترنت شبكة المعلومات السكانية موقع صيانة   -ط      
  )]. ب(اإلنجاز المتوقع [

  التعاون الفني من خارج الميزانية  )ج(  
  

  خدمات استشارية  )1(    
  

 تقديم خدمات استشارية بناء على طلب البلدان األعضاء في تنفيذ برامج بناء القدرات في
  )].ج(اإلنجاز المتوقع [، )2011- 2010(اتباع نهج التنمية االجتماعية بالمشاركة 

  
  دورات تدريبية وحلقات دراسية وورشات عمل  )2(    

  
وسبل العمل به االجتماعية سياسة مقترح للدورة تدريبية دون إقليمية حول نهج   - أ      

  ؛ )]أ(اإلنجاز المتوقع [، )2011(
  

يمية حول تعزيز دور المراصد الحضرية في جمع مؤشرات حول دورة تدريبية إقل  - ب      
  ؛)]ب(اإلنجاز المتوقع [، )2011(الخدمات الحضرية والفقر في المدينة وتحليلها 

  
ورشة تدريبية إقليمية حول تعزيز مشاركة الحكومات والمجتمع المدني في صياغة   - ج      

  )].ج(اإلنجاز المتوقع [، )2011( السياسات العامة
  

  مشاريع ميدانية  )3(    
  

اإلنجاز [، )2011- 2010(تشجيع الحوار الوطني بشأن نهج السياسة االجتماعية   - أ      
  ؛)]أ(المتوقع 

  
متابعة برنامج : تعزيز القدرات الوطنية لصياغة سياسات وطنية خاصة بالشباب  - ب      

اإلنجاز [، )2011-2010(وما بعدها  2000العمل العالمي للشباب حتى سنة 
  ؛ )]ب(توقع الم

  
زيادة الفوائد اإلنمائية وتخفيف : تعزيز القدرات الوطنية لمعالجة الهجرة الدولية  - ج      

اإلنجاز المتوقع [، )2011-2010) (حساب األمم المتحدة للتنمية(اآلثار السلبية 
  ؛ )]ب(
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سـيا  بالمشاركة في البلدان الخارجة من النزاعات في غربي آالبشرية تعزيز التنمية   -د      

  )].ج(اإلنجاز المتوقع [، )2011-2010) (حساب األمم المتحدة للتنمية(
  

 -----  


