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  االقتصـادي واالجتمـاعي

 

  

  
  )اإلسكوا( اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

  
  لجنة التنمية االجتماعية

  ةمناثالالدورة 
  2011 مارس/آذار 25- 24بيروت، 

  
  من جدول األعمال المؤقت 3 البند

  
  جدول األعمال المؤقت والشروح
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  .ة للجنة التنمية االجتماعيةبعدورة السااإلسكوا منذ ال
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  .للشباب الوطنية السياسات  )ج(  

  
  .االجتماعية التنمية مجال في 2013-2012 السنتين لفترة المقترح العمل نامجبر  -6
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 .الثامنة دورتها عن االجتماعية التنمية لجنة تقرير اعتماد  -9
  الشروح

  
  افتتاح أعمال الدورة  -1
  

 لخميسفي الساعة العاشرة من صباح يوم االدورة الثامنة للجنة التنمية االجتماعية لسة افتتاح تبدأ ج  
، بيت )اإلسكوا(في المقر الدائم للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  2011 مارس/آذار 24

، بصفتها البحرين، ممثل مملكة الكوهجيعبداهللا جميلة وتلقي السيدة   .األمم المتحدة في بيروت
، وكيل كتورة ريما خلفلقي الدتثم  . حيبية، الكلمة الترالتنمية االجتماعية ة للجنةبعرئيسة الدورة السا

الدورة األمين العام لألمم المتحدة واألمين التنفيذي لإلسكوا، الكلمة االفتتاحية، تعقبها كلمة راعي 
  .في لبنانوزير الشؤون االجتماعية 

  
  كتبانتخاب أعضاء الم  -2
  

تتولى " :على ما يلي للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسياالنظام الداخلي من  18لمادة ا تنص  
الدول األعضاء رئاسة الهيئات الفرعية بالتناوب، وحسب الترتيب األبجدي باللغة العربية، المعمول 

 . (*)"رر اللجنة غير ذلكوتنتخب تلك الهيئات سائر أعضاء مكاتبها ما لم تق . به في األمم المتحدة
 التنمية االجتماعية للجنة ةثامنرئاسة الدورة ال الجمهورية العربية السورية ولىتت، وعمالً بهذه المادة

حتى تاريخ  2009 أكتوبر/تشرين األول 26ة من بعرئاسة الدورة السا البحرينبعد أن تولت مملكة 
أعضائها نائبين ممثلي نتخب اللجنة من بين وت . 2011 مارس/آذار 24ة في مناثد الدورة الاعقان

  .للرئيس ومقرراً
  
  إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى  -3
  

من النظام الداخلي للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، الذي تسري أحكامه  8لمادة ا تنص  
تولي الرئيس مهامه وفقاً  تقر اللجنة في بداية كل دورة وبعد" :على ما يلي على الهيئات الفرعية،

وعمالً بهذه المادة، ".  بناء على جدول األعمال المؤقت ، جدول األعمال لتلك الدورة12للمادة 
في الوثيقة لهذه الدورة عرض على اللجنة جدول األعمال المؤقت والشروح ي

E/ESCWA/SDD/20011/IG.1/L.1.  عالوثيقة  تنظيم األعمال المقترح فيرض على اللجنة كما ي
E/ESCWA/SDD/20011/IG.1/L.2.  بها أو بعد إدخال  انقدميا اللجنة بالصيغة التي موقد تقره

  .امالتعديالت عليه
  
في إطار برنامج عمل  التنمية االجتماعيةالمتعلقة بوالتوصيات التقدم المحرز في تنفيذ األنشطة   -4

  )IG.1/3)/11E/ESCWA/SDD/20 ة للجنة التنمية االجتماعيةبعاإلسكوا منذ الدورة السا
  

                                                            
المملكة األردنية الهاشمية، اإلمارات العربية المتحدة، مملكة : حسب الترتيب األبجدي باللغة العربيةبالبلدان األعضاء  (*)

دولة الكويت، الجمهورية  البحرين، الجمهورية العربية السورية، جمهورية السودان، جمهورية العراق، سلطنة عمان، فلسطين، دولة قطر،
  .اللبنانية، جمهورية مصر العربية، المملكة العربية السعودية، والجمهورية اليمنية
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المتعلقة بالتنمية  والتوصيات الوثيقة التقدم المحرز في تنفيذ األنشطةهذه تستعرض اللجنة استناداً إلى   
ويطلب من ممثلي البلدان  . ة للجنةبعاالجتماعية في إطار برنامج عمل اإلسكوا منذ الدورة السا

  .مالحظات والتوصيات بهذا الشأناألعضاء االطالع على هذه األنشطة وتقديم ال
  IG.1/4/11E/ESCWA/SDD/20متابعة قضايا ذات أولوية في مجال التنمية االجتماعية في منطقة اإلسكوا   -5
  

التنمية مجال في ذات أولوية قضايا حول  ثالثة تقاريرفي إطار هذا البند تُعرض على اللجنة   
  :وهي االجتماعية في منطقة اإلسكوا،

  
  IG.1/4(Part I)/11E/ESCWA/SDD/20 اإلعاقة ذوي بين الفقر لمكافحة المقترحة المناهج  )أ(  

  
 ويأتي اإلسكوا، منطقة في والفقر جتماعياال واإلقصاء اإلعاقة بين العالقة التقرير هذا يتناول    

 العوامل التقريريستعرض و  .2013- 2004 نللمعوقي العربي العقد تنفيذ متابعة إطار في
 السياسات صانعي من االهتمام من المزيد تتطلب والتي، والحرمان والتهميش عاقةلإل يةالرئيس
 هذا عن المتوفرة والمعلومات البيانات ندرة على الضوء يسلط، كما سكوااإل منطقة في

معنية ال السياسات صياغة في تساعد التي التوصيات من مجموعة التقرير ويقترح  .الموضوع
ويطلب من   .المنطقة في المساواة وتعزيز اإلعاقة ذوي ألشخاصجتماعي لاال دماجنالا زيتعزب

  .هشأنبالمالحظات والتوصيات  وتقديم ذا التقريرممثلي البلدان األعضاء االطالع على ه
  

  IG.1/4(Part II)/11E/ESCWA/SDD/20 العامة السياسات عمليات في المدني المجتمع مشاركة  )ب(  
  

سكوا وعلى اإلاألعضاء في بلدان الضوء على واقع المجتمع المدني في هذا التقرير اليسلط     
الظروف المؤثرة على أداء منظماته والعوامل المساهمة في تطوير دورها واالتجاهات الحديثة 

كما يتناول التقرير مجاالت أساسية لتدخل المنظمات وتأثيرها على السياسات العامة،  . لنشاطها
ويطلب من . لى فاعلية النتائج التي يحققهاإمن عقبات، وما يؤشر وما يعترض هذا التدخل 

  .هشأنبالمالحظات والتوصيات  وتقديم تقريرال اممثلي البلدان األعضاء االطالع على هذ
  

  IG.1/4(Part III)/11E/ESCWA/SDD/20 للشباب الوطنية السياسات  )ج(  
  

 ،جيه برنامج عملها المتعلق بالشبابسكوا في توفي ضوء اإلطار المفاهيمي الذي تبنته اإل    
وتقييم ضرورة إعادة النظر في مناهج التخطيط من خالل مراجعة على تقرير ال اركز هذي
تتناول األولويات التي  شاملة لعدة قطاعاتنجازات البلدان األعضاء في مجال وضع سياسات إ

 ااألعضاء االطالع على هذ ويطلب من ممثلي البلدان  .تُعنى بالجوانب المختلفة لفئة الشباب
  .هوتقديم المالحظات والتوصيات بشأن تقريرال

  
  في مجال التنمية االجتماعية 3201- 2201برنامج العمل المقترح لفترة السنتين   -6

  IG.1/5/11E/ESCWA/SDD/20  
  

امج إطار برناإلسكوا في  اتضطلع به في هذه الوثيقة األنشطة والنواتج المقترح أنتستعرض اللجنة   
استناداً إلى وقد ُأعد هذا البرنامج  . في مجال التنمية االجتماعية 2013- 2012فترة السنتين عملها ل
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- 2012لفترة السنتين المنقح إلطار االستراتيجي ا المعني بالتنمية االجتماعية من 2البرنامج الفرعي 
 ). 2010مايو /أيار 20- 17، بيروت(سة والعشرين داسالذي اعتمدته اإلسكوا في دورتها ال 2013

ويطلب من ممثلي البلدان األعضاء استعراض ما يتضمنه برنامج العمل المقترح من أنشطة في مجال 
  .التنمية االجتماعية، وتقديم المالحظات بهذا الشأن

  التنمية االجتماعية للجنة تاسعةكان انعقاد الدورة الموعد وم  -7
  

  .2013في عام  التي من المقرر أن تعقدالتاسعة  دورتهااد تنظر اللجنة في تحديد موعد ومكان انعق  
  
  ما يستجد من أعمال  -8
  

  .ية مسائل أخرى قد يقرر أعضاء اللجنة طرحها ومناقشتهاأيشمل هذا البند   
  
  ةثامنعن دورتها ال لجنة التنمية االجتماعيةاعتماد تقرير   -9
  

  .لمناقشته وإقراره ضمناً التوصياتمت ثامنةتنظر اللجنة في مسودة التقرير عن دورتها ال  
  

 -----  
  


