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 االقتصـادي واالجتمـاعي

 

 

 اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا (اإلسكوا) 

 لجنة التنمیة االجتماعیة 
 عشرة   ثةثالالدورة ال

 2021سبتمبر /أیلول 23-22، افتراضیةدورة 

 من جدول األعمال المؤقت  3 البند 

 جدول األعمال المؤقت والشروح

 افتتاح أعمال الدورة.  

 انتخاب أعضاء المكتب.  

 إقرار جدول األعمال ومسائل تنظیمیة أخرى.  

 قضایا المتابعة 

التنمیة  تنفیذ    برنامج عمل اإلسكوا والتوصیات الصادرة عن لجنة  الأنشطة  ثانیة  االجتماعیة في دورتھا 
 . عشرة

 الفني.  أنشطة التعاون  

 . أنشطة فریق الخبراء العامل ما بین الدورات المعني باإلعاقة 

    .أنشطة فریق الخبراء المعني بإصالح الحمایة االجتماعیة 
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   متكاملة اجتماعیة   اتسیاس

 . سیاسات اجتماعیة متكاملة في المنطقة العربیة نحو  

 . سكوا لدعم الدول في تصمیم سیاسات اجتماعیة متكاملةأدوات اإلحزمة  

 *** 

 عشرة للجنة التنمیة االجتماعیة.   رابعةموعد ومكان انعقاد الدورة ال 

 ما یستجد من أعمال.  

 عشرة.   الثة اعتماد التوصیات الصادرة عن لجنة التنمیة االجتماعیة في دورتھا الث  

 الشروح 

 افتتاح أعمال الدورة  -1

  ربعاءوم األفي تمام الساعة العاشرة من صباح یة عشرة للجنة التنمیة االجتماعیة  لثالدورة الثاتبدأ أعمال  
الدورة عبر اإل. وستُ 2021  سبتمبرأیلول/  22 تحدَّ عقد  المؤتمرات  لعقد  باستخدام منصة  د في وقت  نترنت 

ممثلالحق.   التي  فلسطین  دولة   ویلقي  الدولة  رئاسة  ،  التولت  ترحیب.    ثانیة الدورة  كلمة  للجنة،   عشرة 
 ثم تلقي األمانة التنفیذیة لإلسكوا الكلمة االفتتاحیة. 

 انتخاب أعضاء المكتب  -2

من النظام الداخلي للجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا على ما یلي: "تتولى الدول    18تنص المادة  
، المعمول بھ  لغة العربیةبالتناوب، وحسب الترتیب األبجدي بال  األعضاء رئاسة جلسات الھیئات الفرعیة 

اللجنة غیر ذلكنتخِ وتَ .  المتحدةفي األمم   تقرر  لم  الھیئات سائر أعضاء مكاتبھا ما    . وتنتخب )*( "ب تلك 
 اللجنة نائبین للرئیس ومقرراً من بین ممثلي الدول األعضاء. 

 إقرار جدول األعمال ومسائل تنظیمیة أخرى  -3

من النظام الداخلي للجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا، الذي تسري أحكامھ على    8تنص المادة  
ي رئیس الدورة مھامھ وفقاً للمادة  اللجنة في بدایة كل دورة وبعد تولّ   الھیئات الفرعیة، على ما یلي: "تقرّ 

و 12 المؤقت".  األعمال  جدول  على  بناًء  الدورة  لتلك  األعمال  جدول  المادة،  ،  بھذه   اللجنة  تنظر  عمالً 
 

المملكة األردنیة الھاشمیة، واإلمارات العربیة المتحدة، ومملكة البحرین،  الدول األعضاء بحسب الترتیب األبجدي باللغة العربیة:   (*)
  والجمھوریة التونسیة، والجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، والجمھوریة العربیة السوریة، وجمھوریة السودان، وجمھوریة الصومال 

مصر    الفیدرالیة، وجمھوریة العراق، وسلطنة ُعمان، ودولة فلسطین، ودولة قطر، ودولة الكویت، والجمھوریة اللبنانیة، ودولة لیبیا، وجمھوریة
 العربیة، والمملكة المغربیة، والمملكة العربیة السعودیة، والجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة، والجمھوریة الیمنیة.
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، كما تنظر في  E/ESCWA/C.2/2021/L.1لھذه الدورة في الوثیقة    جدول األعمال المؤقت والشروح في  
عمال  عمال وتنظیم األ . وتقّر اللجنة جدول األ E/ESCWA/C.2/2021/L.2في الوثیقة  تنظیم األعمال المقترح  

 عدیالت علیھما. بالصیغة التي یقدمان بھا أو بعد إدخال الت

 قضایا المتابعة 

التنفیذ   -4 التنمیة االجتماعیة في دورتھا  برنامج عمل اإلسكوا والتوصیات الصادرة عن لجنة  یة  نا ثأنشطة 
 /E/ESCWA/C.2)2021/(3  عشرة

،  بیروت في  منذ انعقاد دورتھا الثانیة عشرة التنمیة االجتماعیة ذة في مجال المنفّ تستعرض اللجنة األنشطة 
تلك التي    وأ برنامج عمل اإلسكوا  ضمن  سواء األنشطة المدرجة  ،  2019تشرین األول/أكتوبر    9و   8في  

 عشرة.   الثانیة التوصیات الصادرة عن اللجنة في دورتھا اضطلعت بھا األمانة التنفیذیة بموجب 

 . الفترة المقبلة طة وتوجیھ عمل األمانة التنفیذیة في واللجنة مدعّوة إلى االطالع على ھذه األنش

 /E/ESCWA/C.2)2021/(4  أنشطة التعاون الفني -5

عشرة    الثانیة منذ دورتھا  بھا األمانة التنفیذیة لإلسكوا  اضطلعت  تنظر اللجنة في أنشطة التعاون الفني التي  
األعضاءبناًء   الدول  طلبات  التنمیة    على  مجال  األنشطة  االجتماعیةفي  ھذه  وتشمل  الخدمات  .  توفیر 

 االستشاریة وتنظیم ورشات العمل التدریبیة وأنشطة بناء القدرات.  

واللجنة مدعّوة إلى االطالع على ھذه األنشطة ومناقشة االحتیاجات واألولویات في مجال التعاون الفني  
 لألعوام المقبلة. 

 /E/ESCWA/C.2)5/2021( ات المعني باإلعاقةأنشطة فریق الخبراء العامل ما بین الدور -6

منذ انعقاد  تستعرض اللجنة األنشطة التي اضطلع بھا فریق الخبراء العامل بین الدورات المعني باإلعاقة  
واإلنجازات الرئیسیة التي حققھا، واألولویات المحددة لعملھ في المستقبل. وقد أنشئ  الثانیة عشرة  تھادور

العامل بین الدورات المعني باإلعاقة بناًء على توصیة من لجنة التنمیة االجتماعیة في دورتھا  فریق الخبراء  
  دعم و  لمتابعة قضایا اإلعاقة بین دورات اللجنة   ،2015أیلول/سبتمبر    9و  8  في  ،الرباطالمنعقدة في    العاشرة

التعاون اإلقلیمي    وزیادة عاقة في تنفیذ اتفاقیة األمم المتحدة بشأن حقوق األشخاص ذوي اإل   الدول األعضاء
 في ھذا المجال. 

الفترة  في    ھ لتوجیھ عملوتقدیم المالحظات  وأولویاتھ    واللجنة مدعّوة إلى االطالع على أنشطة فریق الخبراء 
 . المقبلة
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 /E/ESCWA/C.2/2021)6( أنشطة فریق الخبراء المعني بإصالح الحمایة االجتماعیة -7

فریق الخبراء المعني بإصالح الحمایة االجتماعیة منذ إنشائھ    بھا   اضطلع نشطة التي  تستعرض اللجنة األ
تشرین    9و  8،  یروت (ب  لجنة التنمیة االجتماعیة في دورتھا الثانیة عشرةعلى توصیة    بناءً   2019في عام  

وتبادل الخبرات بشأن قضایا    ین دعم التنسیق والتعاون اإلقلیمیَّ . ویھدف الفریق إلى  ) 2019األول/أكتوبر  
 الحمایة االجتماعیة وتحسین جودتھا.  نُُظم الحمایة االجتماعیة، ال سیما توسیع نطاق 

توجیھ  تقدیم المالحظات ل بالتقّدم المحَرز وأخذ العلم  واللجنة مدعوة إلى االطالع على أنشطة فریق الخبراء و
 الفریق في الفترة المقبلة. عمل 

 اجتماعیة متكاملة سیاسات 

 /E/ESCWA/C.2/2021)(7 سیاسات اجتماعیة متكاملة في المنطقة العربیة نحو  -8

ع من خالل نھج عملي  الواق أرض  علىتطبیق مفھوم السیاسات االجتماعیة المتكاملة   كیفیة تناقش اللجنة  
مستوى   أو على   أو في ما بینھا  سواء ضمن القطاعات المختلفة   ،یعالج التجزؤ في السیاسات االجتماعیة

ویُ  الوثیقة  ستكمَ التنفیذ.  ھذه  في  المطروح  النھج  اإلل  أدوات  توفرھا  التي  الدول  بالحلول  لدعم   سكوا 
 .  المؤقت  من جدول األعمال 9البند ستعرض في في تصمیم سیاسات اجتماعیة متكاملة والتي تُ 

 .  شأنتوصیات بھذا الالمالحظات والوإبداء   إثراء النقاشواللجنة مدعوة إلى 

 /E/ESCWA/C.2/2021)8(  سكوا لدعم الدول في تصمیم سیاسات اجتماعیة متكاملةحزمة أدوات اإل -9

سیاسات اجتماعیة  بلورة  في إطار دعم    صممتھا اإلسكوا حزمة األدوات السیاساتیة التي  تنظر اللجنة في  
بین   العربیة   ة لرؤیاتربط  للدول  واالقتصادیة  تنفیذھا،   االجتماعیة  لرسم    بناءً   ووسائل  شامل  نھج  على 

وتُ  بینھا.  ما  في  التكامل  بمجاالت عدةالسیاسات یضمن  السیاساتیة  األدوات  ھذه  الفقر    ،عنى  قیاس  منھا 
الة االجتماعیة،  المتعدد األبعاد، وتحدید االحتیاجات الجدیدة لسوق العمل، وتحلیل السیاسات من منظور العد 

 . وتقییم المؤسسات من منظور المساواة بین الجنسین

إلى   مدعوة  وإبداء  واللجنة  األدوات  بھذه  العلم  و الأخذ  بشأن  مالحظات  والتوصیات  االقتراحات  تقدیم 
 . تطویرھا 

 *** 

 للجنة التنمیة االجتماعیة  رابعة عشرةموعد ومكان انعقاد الدورة ال -10

 . 2023عشرة التي من المقرر أن تُعقد في عام  رابعةموعد ومكان انعقاد دورتھا التنظر اللجنة في تحدید 
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 ما یستجد من أعمال  -11

 ر أعضاء اللجنة طرحھا ومناقشتھا. یشمل ھذا البند أي مسائل أخرى قد یقرّ 

 عشرة   لثة اعتماد التوصیات الصادرة عن لجنة التنمیة االجتماعیة في دورتھا الثا -12

 عشرة لمناقشتھا واعتمادھا.  الثالثة توصیات دورتھا مسودة  تنظر اللجنة في 

 ----- 


	جدول الأعمال المؤقت والشروح

