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التنمية االجتماعية: 2برنامج االسكوا الفرعي 

دعم الدول األعضاء في تحقيق تنمية اجتماعية شاملة للجميع ومنصفة : الهدف العام

دامة مية المستوتشاركية في المنطقة العربية، وفي تنفيذ ومتابعة واستعراض خطة التن

2030لعام 

مسارات العمل المقترحة

جتماعيةة االخارطة طريق إقليمية لسياسات عامة قائمة على المساواة لتحقيق العدال•

عيسياسات وبرامج اجتماعية قائمة على الحقوق تركز على اإلدماج االجتما•

عية نُُظم حماية اجتماعية لرفع مستويات المعيشة وإدارة المخاطر االجتما•

واالقتصادية

اآلمنةمن أجل الهجرةمواءمة السياسات الوطنية مع أهداف االتفاق العالمي•

والمنظَّمة والنظامية

2030دعم تنفيذ ومتابعة واستعراض خطة عام•
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خارطة طريق إقليمية لسياسات عامة قائمة على الحقوق 

والمساواة لتحقيق العدالة االجتماعية

يجتمع اإلدماج والمساواة والعدالة في عالقة ترابط ال يمكن من دونها•

تحقيق تنمية مستدامة

ن خالل مإلسكوا النَهج القائم على عالقة الترابط هذه في التنمية استعزز •

األنشطة المعيارية وأنشطة بناء القدرات الرامية إلى تعزيز العدالة

ع مساواة وتشجيع مشاركة المواطنين في صنالالاالجتماعية ومكافحة 

السياسات العامة
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سياسات وبرامج اجتماعية قائمة على الحقوق تركز على

اإلدماج االجتماعي

قة تواجه الفئات المعّرضة للمخاطر، بما في ذلك األشخاص ذوو اإلعا•

ي وكبار السن والشباب، حواجز تحول دون إدماجهم ومشاركتهم الفعالة ف

مسار التنمية

ل ستدعم االسكوا الدول األعضاء في تعزيز اإلدماج االجتماعي من خال•

ن، وبناء قراإنتاج المعرفة، وتشجيع الحوارات بشأن السياسات، والتعلّم من األ

القدرات
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ة وإدارة نُُظم حماية اجتماعية لرفع مستويات المعيش

واالقتصاديةالمخاطر االجتماعية 

ة العربية حالياً على إصالح نُُظم الحمايالعديد من الدول يعمل •

في مجموعة واسعة من المجاالت المترابطةاالجتماعية

الحماية دعم إصالح نُُطم اإلسكوا، ستواصل2020في عام •

ت ااالجتماعية، من خالل إعداد الدراسات وتنظيم حلقات عمل لبناء القدر

من جدول 8بناء على النقاش في البند)تركز على نُُظم الحماية االجتماعية

(األعمال
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من مواءمة السياسات الوطنية مع أهداف االتفاق العالمي

والمنظَّمة والنظاميةاآلمنةأجل الهجرة

ع منذ بضع سنوات، تقود اإلسكوا جهود تنسيق وتوجيه عملية صن•

ع سيق مالسياسات حول قضايا الهجرة الرئيسة في المنطقة العربية، بالتن

المنظمة الدولية للهجرة وجامعة الدول العربية

ذا لتفعيل ه، ستدعم االسكوا جهود الدول األعضاء 2020اعتباراً من عام •

االتفاق العالمي واستعراض التقدم المحَرز في تنفيذه
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2030دعم تنفيذ ومتابعة واستعراض خطة عام

ميأّكدت الدول األعضاء في اإلسكوا مراراً على أهمية التعاون اإلقلي•

طة عام خوالتعلُّم من األقران والحوار بشأن السياسات العامة، لتحقيق 

وأهداف التنمية المستدامة2030

، ستعمل األمانة التنفيذية على تحقيق مجموعة من 2020وفي عام •

، 2030ام عالتنمية المستدامة لالُمنَجزات المترابطة باتجاه تحقيق خطة 

جاهات بناء المخزون المعرفي، وإجراء تحليالت مقاَرنة لالتبما في ذلك 

ب صحاواألنماط، وإعداد التقارير المرحلية، وتوفير منتديات إقليمية أل

لسياساتم وتبادل اآلراء والحوار بشأن االتعلّ المصلحة المتعددين من أجل 



شكرا  


