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  اـلس

  االقتصـادي واالجتمـاعي

 

  

 
  )اإلسكوا( اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

  
  لجنة التنمية االجتماعية

  السابعةالدورة 
  2009أكتوبر /تشرين األول 27- 26بيروت، 

  
 من جدول األعمال المؤقت 3البند 

 
 

  جدول األعمال المؤقت والشروح
  
  .افتتاح أعمال الدورة  -1
 
  .انتخاب أعضاء المكتب  -2
 
  .ومسائل تنظيمية أخرى إقرار جدول األعمال  -3
 
ة في إطار برنامج عمل اإلسكوا منذ الدور التنمية االجتماعيةالتقدم المحرز في تنفيذ األنشطة المتعلقة ب  -4

 .السادسة للجنة التنمية االجتماعية
 
  :متابعة قضايا ذات أولوية في مجال التنمية االجتماعية في منطقة اإلسكوا  -5

  اإلدماج االجتماعي؛   )أ(  
  التنمية االجتماعية بالمشاركة؛  )ب(  
 .الشباب في إطار سياسات التنمية  )ج(  

  
  .مجال التنمية االجتماعية في 2011- 2010برنامج العمل المقترح لفترة السنتين   -6
  
  .موعد ومكان انعقاد الدورة الثامنة للجنة  -7
  
 .ما يستجد من أعمال  -8
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  .اعتماد تقرير اللجنة عن دورتها السابعة  -9
  الشروح

  
 افتتاح أعمال الدورة  -1
  

  .2009أكتوبر /تشرين األول 26ثنين تبدأ جلسة االفتتاح في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم اال  
وتلقي السيدة سناء حكمت مهيار، ممثلة المملكة األردنية الهاشمية، بصفتها رئيسة الدورة السادسة 

، ثم يلقي السيد بدر عمر الدفع، وكيل األمين العام لألمم المتحدة واألمين حيبيةللجنة، الكلمة التر
  .في لبنانلشؤون االجتماعية الدورة وزير االتنفيذي لإلسكوا، الكلمة االفتتاحية، تعقبها كلمة راعي 

  
 انتخاب أعضاء المكتب  -2
  

تتولى الدول األعضاء "للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، النظام الداخلي من  18وفقاً للمادة   
رئاسة الهيئات الفرعية بالتناوب، وحسب الترتيب األبجدي باللغة العربية، المعمول به في األمم 

وبعد وبالتالي، .  (*)"ك الهيئات سائر أعضاء مكاتبها ما لم تقرر اللجنة غير ذلكالمتحدة، وتنتخب تل
حتى تاريخ عقد  2007مارس /آذار 5أن تولت المملكة األردنية الهاشمية رئاسة الدورة السادسة من 

، تتسلم اإلمارات العربية المتحدة رئاسة الدورة 2009أكتوبر /تشرين األول 26الدورة السابعة في 
  .لسابعة، وتنتخب اللجنة من بين أعضائها نائبين للرئيس ومقرراًا

  
 إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى  -3
  

  من النظام الداخلي للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، الذي تسري أحكامه  8وفقاً للمادة   
  ، 12الرئيس مهامه وفقاً للمادة  تقر اللجنة في بداية كل دورة وبعد تولي"على الهيئات الفرعية، 

في الوثيقة ويعرض على اللجنة جدول األعمال المؤقت والشروح ".  جدول األعمال لتلك الدورة
E/ESCWA/SDD/2009/IG.1/L.1.  

 
التي تتضمن مقترحات بشأن تنظيم E/ESCWA/SDD/2009/IG.1/L.2 وتعرض على اللجنة الوثيقة   

  .قدم بها أو بعد إدخال التعديالت عليهاتبالصيغة التي  أعمال الدورة، وقد تقرها اللجنة
  
في إطار برنامج عمل اإلسكوا منذ  التنمية االجتماعيةالتقدم المحرز في تنفيذ األنشطة المتعلقة ب  -4

 E/ESCWA/SDD/2009/IG.1/3 الدورة السادسة للجنة التنمية االجتماعية
  

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

العراق، سلطنة عمان، فلسطين، دولة قطر، دولة الكويت، الجمهورية  البحرين، الجمهورية العربية السورية، جمهورية السودان، جمهورية
  .اللبنانية، جمهورية مصر العربية، المملكة العربية السعودية، والجمهورية اليمنية
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قدم المحرز في تنفيذ األنشطة المتعلقة بالتنمية االجتماعية الوثيقة التهذه تستعرض اللجنة استناداً إلى   
ويطلب من ممثلي البلدان األعضاء  . في إطار برنامج عمل اإلسكوا منذ الدورة السادسة للجنة

  .االطالع على هذه األنشطة وتقديم المالحظات والتوصيات بهذا الشأن
 واـة اإلسكـي منطقـف ةـة االجتماعيـال التنميـي مجــف ذات أولويـةا ـة قضايـمتابع  -5

IG.1/4E/ESCWA/SDD/2009/  
  

االجتماعية في منطقة التنمية مجال في ذات أولوية قضايا ل متابعة تُعرض على اللجنة ثالثة تقارير  
  :وهي اإلسكوا،

  
 /IG.1/4(Part I)E/ESCWA/SDD/2009اإلدماج االجتماعي  )أ(  
    
ة المشكالت عالجعتبارها سياسات ضرورية لماج االجتماعي بتستعرض هذه الوثيقة سياسات اإلدما  

ويطلب  . نصافاً للتنمية البشريةإنماط أكثر أوتعزيز  ،الفقر مكافحةو ،الناتجة عن اإلقصاء االجتماعي
  من ممثلي البلدان األعضاء االطالع على هذه الوثيقة وتقديم المالحظات والتوصيات بهذا الشأن؛

  
 /IG.1/4(Part II)E/ESCWA/SDD/2009ماعية بالمشاركة جتالتنمية اال  )ب(  

  
بالمشاركة من خالل السياسات المعنية ومسارات تنفيذها االجتماعية توضح هذه الوثيقة معنى التنمية   

عوامل تطويره وسكوا في التنمية بالمشاركة والمسائل المؤثرة على عملياتها، كما توضح منهج اإل
ن ممثلي البلدان األعضاء االطالع على هذه الوثيقة وتقديم المالحظات ويطلب م . وخالصات تطبيقة

  والتوصيات بهذا الشأن؛
 

  /IG.1/4(Part III) E/ESCWA/SDD/2009الشباب في إطار سياسات التنمية  )ج(  
  

مناهج التخطيط للسياسات المعنية بالشباب بصفتهم في عادة النظر إتركز هذه الوثيقة على ضرورة   
ويطلب من ممثلي  . رة في التغيير االجتماعي والتنمية االقتصادية واالبتكار التكنولوجيعناصر مؤث

  .البلدان األعضاء االطالع على هذه الوثيقة وتقديم المالحظات والتوصيات بهذا الشأن
 
ة ـة االجتماعيـال التنميـي مجـف 2011- 2010ن ـرة السنتيـرح لفتـل المقتـج العمـبرنام  -6

IG.1/5DD/2009/E/ESCWA/S 
  

في مجال  2011- 2010تستعرض اللجنة برنامج العمل الذي ستضطلع به اإلسكوا في فترة السنتين   
 2011- 2010وقد ُأعد هذا البرنامج وفقاً لإلطار االستراتيجي لفترة السنتين  . التنمية االجتماعية

ويطلب  ). 2008مايو /يارأ 29-26صنعاء، (الذي اعتمدته اإلسكوا في دورتها الخامسة والعشرين 
من ممثلي البلدان األعضاء استعراض ما يتضمنه برنامج العمل المقترح من أنشطة في مجال التنمية 

  .االجتماعية، وتقديم المالحظات بهذا الشأن
 
  كان انعقاد الدورة الثامنة للجنةموعد وم  -7
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  .2011نة التنمية االجتماعية في عام تنظر اللجنة في تحديد موعد ومكان انعقاد الدورة الثامنة للج  

  
 
 ما يستجد من أعمال  -8
  

  .ية مسائل أخرى قد يقرر أعضاء اللجنة طرحها ومناقشتهاأيشمل هذا البند   
 
 ةبعاعتماد تقرير اللجنة عن دورتها السا  -9
  

وض تنظر اللجنة في مسودة التقرير عن دورتها السابعة متضمناً التوصيات، العتماده كما هو معر  
 .أو بعد إجراء تعديالت عليه E/ESCWA/SDD/2009/IG.1/L.6عليها في الوثيقة 

  
 -----  

  


