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  ـــــــــ

 أهداف عامة: أوالً

 بما يتيح التغلب على الفقر وعدم ،جتماعيةاألرتقاء بمستوى تنفيذ سياسات التنمية اال -1
المساواة، وكذلك تقديم العون لإلرتقاء باإلندماج االجتماعي خاصة لألشخاص ذوي 

  .االعاقة والفئات الهشة األخرى

في السياسات االجتماعية لمعالجة االسهام في تبادل الخبرات الناجحة وأفضل الممارسات  -2
  .الموضوعات ذات الصلة

 اف محددةأهد: ثانياً

 .تحديد الخطوط العامة لجمع البيانات األساسية للتعاون بين دول المجموعتين -1

االرتقاء بمنابر التعاون للمناقشات الفنية وتبادل الخبرات بين دول المجموعتين في  -2
  .السياسات االجتماعية

  .التنسيق في المحافل الدولية -3

  .تحديد المصادر المالية -4

  .االقليمي المتفق عليهاتنفيذ إجراءات التعاون رصد  -5

  ):2012-2010(التي سيتم تنفيذها خالل المقترحة المشروعات واألعمال : ثالثاً

 .تحديد الخطوط العامة لجمع البيانات األساسية للتعاون االقليمي: الهدف األول

للتمكن من إتخاذ تحديد الخطوط العامة المشتركة لسياسات التنمية االجتماعية، وذلك   .أ 
يات االجندة للدول األعضاء في الجامعة العربية والتي تتماشى مع أولالقرارات 

 .أمريكا الجنوبية، ووضع أجندة لإلقليمين وفقاً لهذه الخطوط العامةودول 
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 .تحديد أفضل الممارسات المنفذة في كال االقليمين .ب 

 .إنشاء مصفوفة أفقية للتعاون بين االقليمين  .ج 

 .د دراسات مقارنة في السياسات االجتماعيةتحديد المجاالت التي سيتم فيها إعدا  .د 

االرتقاء بمنابر التعاون للمناقشات الفنية وتبادل الخبرات بين دول المجموعتين : الهدف الثاني
 .في السياسات االجتماعية

لمؤسسات في دول لهذه اتبادل الزيارات الميدانية تحديد المؤسسات االجتماعية و  .أ 
 . والممارسات الجيدة التي يتم تطبيقهاالمنطقتين لإلستفادة من الخبرات

تنفيذ مبادرات التعاون المحددة، التي تعكس أولويات التنمية االجتماعية   .ب 
المشتركة، والذي يشمل، المشروعات، بعثات الخبرات الفنية، وبرامج بناء القدرات 

 .والتعاون الالمركزي، وال يقتصر التعاون على هذه المجاالت فقط

 لخبراتنتديات لنشر الخطوط العامة التي تم ذكرها، وتبادل اتنظيم ورش عمل وم .ج 
 .أفضل الممارساتحول 

 االجتماعات الفنية المشتركة لنقاط االتصال في وزارات الشؤون وتفعيلالتنسيق   .د 
 )2012-2010(االجتماعية خالل الفترة 

عقد اجتماعات لوزراء الشؤون االجتماعية كل سنتين بصورة تبادلية في دول   .ه 
 .طقتينالمن

تبادل الوثائق والنتائج لإلجتماعات والمنتديات المتعلقة بالشؤون االجتماعية في  .و 
 .المنطقتين، وذلك بهدف تعزيز تبادل الخبرات االقليمية إلثراء مبادرات التعاون

إنشاء قاعدة بيانات لإلقليمين حول أفضل الممارسات واالحصاءات والدراسات  .ز 
هيئة االجتماعية، التي ستكون تحت إشراف ومسؤولية ر حول سياسات التنمية والتقاري

 .دول أمريكا الجنوبية وجامعة الدول العربيةإلتحاد رصد التنمية البشرية واالجتماعية 

إنشاء موقع إلكتروني لنشر قاعدة البيانات االقليمية التي تتضمن الخطوط العامة  .ح 
وتقوم الدول األعضاء . اروأفضل الممارسات والتحليالت والدراسات والتقارير واألخب
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بتقديم البيانات، للجنة اإلقليمية لتنسيق الشؤون االجتماعية والتي ستكون مسؤولة عن 
، وذلك بهدف تسهيل التبادل بين كال المنطقتين من تجميع وتغذية الموقع اإللكتروني

وتشجيع كال المنطقتين لتوفير نسخ من الوثائق باللغة . الموقع االلكترونيخالل 
 .النجليزيةا

 التي ي لدول أمريكا الالتينية والكاريبيإستخدام مرصد المساواة في النوع االجتماع .ط 
بي ي لدول أمريكا الجنوبية والكاراالقتصاديةأنشأتها لجنة األمم المتحدة 

)oig/org.cepal.www(قليمي في ، وذلك لتبادل المعلومات على المستوى اال
  .الموضوعات ذات الصلة بالنوع االجتماعي والسياسات العامة

  :التنسيق في المحافل الدولية: الثالثالهدف 

يتم التنسيق في المحافل الدولية لضمان توفير الدعم لمبادرات التعاون االقليمي،   . أ
 .يمينة المتفق عليها في االقللسياسللخطوط العامة لوفقاً  ،وكذلك لتطوير المشروعات

 وعلى نحو خاص للفئات ،تنسيق االجراءات لضمان الوصول الفعال للتعليم والثقافة . ب
ومن بينهم ذوي اإلعاقة لدول األقل نمواً، الهشة إجتماعياً في الدول النامية وا

، وذلك في إطار إتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي االعاقة، البصرية
 في الجاريةاالتفاقية الدولية حول التنوع الثقافي، مع األخذ بعين االعتبار النقاشات و

 والحقوق األخرى ذات الصلة ،حقوق الطبعلوضع مسودة معاهدة اللجنة الدائمة 
قرارات لجنة التنمية االجتماعية التابعة للمجلس لمنظمة الملكية الفكرية، فضالً عن 

 . المتحدةاالقتصادي واالجتماعي لألمم

  :تحديد المصادر المالية: الهدف الرابع

، تحديد المصادر المالية على المستوى الوطني وعلى مستوى المنظمات الدولية  . أ
 .كة لتمويل مشروعات التعاون الفنيأو الشرا/و

 لآللياتمشروعات التعاون االقليمي   لتقديمنشر الخطوط العامة للتعاون الفني . ب
قوم بتمويل مبادرات التنمية االجتماعية ومشروعات  التي ت،الوطنية والدولية
 . جنوب–تعاون جنوب 
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  :رصد تنفيذ إجراءات التعاون االقليمي المتفق عليها: الهدف الخامس

وضع مؤشرات للتقدم المحرز في االجراءات المتفق عليها إقليمياً ليتم إعداد 
  .لينتقارير للجنة التعاون االجتماعي التابعة لمجلس كبار المسؤو

  )∗∗∗∗( الجدول الزمني: رابعاً

  الخطوط العامة لجمع البيانات األساسية للتعاون بين دول المجموعتين تحديد :األول الهدف
  

  االجـــــــراءات
الموعد للدول 

  العربية

الموعـد لـدول 

  أمريكا الجنوبية

المواعيد 

  المشتركة

للسياسـات ة ـوط العامـد الخطـتحدي
  االجتماعية

  
  

  

أفضل الممارسات المنفذة في كال تحديد 
  االقليمين

  
  

  

 للتعاون بين  أقليميةإنشاء مصفوفة أفقية
  االقليمين

  
  

  

تحديد المجاالت التي سيتم فيها إعداد 
  دراسات مقارنة في السياسات االجتماعية

  
  

  

  

                                                
  .وني، من قبل المنسقون اإلقليمالزمني لتنفيذ اإلجراءات الواردةسيتم تحديد اإلطار  ∗
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االرتقاء بمنابر التعاون للمناقشات الفنية وتبادل الخبرات بين دول : الهدف الثاني

  :مجموعتين في السياسات االجتماعيةال

  االجــــــــــراءات
الموعد للدول 

  العربية

الموعـد 

لـدول أمريكا 
  الجنوبية

المواعيد 
  المشتركة

تم التي ستتحديد المؤسسات االجتماعية 
زيارتها في دول المنطقتين لإلستفادة من 

ات الجيدة التي يتم ـرات والممارسـالخب
  .تطبيقها

  
  

  

درات التعاون المحددة التي تعكس تنفيذ مبا
  .أولويات التنمية االجتماعية

  
  

  

ر ـات لنشـل ومنتديـم ورش عمـتنظي
ا، ـم ذكرهـي تـة التـوط العامـالخط

  .فضل الممارساتألوتبادل التجارب 

  
  

  

ة ـات الفنيـ االجتماعوتفعيـلق ـالتنسي
ي ـن فـالمشتركة لنواب الوزراء والفنيي

  .جتماعيةوزارات الشؤون اال

  
  

  

 لوزراء الشؤون االجتمـاع الثالـثعقد 
  . في دول المنطقتيناالجتماعية

  
  

  

اجتماع لنواب وزراء دول أمريكا الجنوبية 
والفرق الفنية والمعنيين بالحماية االجتماعية 

  .وسياسات األمن االجتماعي
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ادي واالجتماعي لدول ـدى االقتصـالمنت
  .أمريكا الجنوبية

  
  

  

 قاعدة بيانات لإلقليمين حول أفضل إنشاء
دراسات ـ والءاتـاواإلحصارسات ـالمم

والتقارير حول سياسات التنمية االجتماعية، 
والتي ستكون تحت إشراف ومسؤولية هيئة 
رصد التنمية البشرية واالجتماعية لدول 

  .أمريكا الجنوبية وجامعة الدول العربية

  
  

  

    إنشاء موقع إلكتروني أقليمي 
  

  

ستخدام مرصد المساواة في النوع إ
االجتماعي لدول أمريكا الالتينية والكاريبي 

م المتحدة ـة األمـا لجنـي أنشأتهـالت
االقتصاديـة لـدول أمـريكا الجنوبيـة 
والكاريبــي، وذلك لتبادل المعلومات على 
المستوى االقليمي في الموضوعات ذات 
  .الصلة بالنوع االجتماعي والسياسات العامة
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  :تحديد المصادر المالية: الهدف الرابع

  

  االجــــــــــراءات
الموعد 
للدول 

  العربية

الموعـد 
لـدول أمريكا 

  الجنوبية

المواعيد 

  المشتركة

تحديد المصادر المالية على المستوى 
وى المنظمات ـى مستـي وعلـالوطن
ل ـ لتمويةـالشراكأو /ة، وـالدولي

  .لتعاون الفنيمشروعات ا

  
  

  

ط العامة لتقديم مشروعات ونشر الخط
  التعاون

  
  

  

  

  :رصد تنفيذ إجراءات التعاون االقليمي المتفق عليها: الهدف الخامس

  

  االجــــــــــراءات
الموعد 
للدول 
  العربية

الموعـد 
لـدول أمريكا 

  الجنوبية

المواعيد 
  المشتركة

وضع مؤشرات للتقدم المحرز في 
المتفق عليها إقليمياً ليتم االجراءات 

اون ـة التعـر للجنـداد تقاريـإع
ار ـس كبـاالجتماعي التابعة لمجل

  .المسؤولين

  
  

  

 


