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 االقتصـادي واالجتمـاعي

 

 

 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 لجنة التنمية االجتماعية
 الدورة الثانية عشرة

 2019تشرين األول/أكتوبر  9-8بيروت، 

 من جدول األعمال المؤقت 3 البند

 جدول األعمال المؤقت والشروح

 افتتاح أعمال الدورة. 

 انتخاب أعضاء المكتب. 

 إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى. 

 قضايا المتابعة

عمل اإلسكوا والتوصيات الصادرة عن لجنة التنمية االجتماعية في دورتها الحادية أنشطة برنامج تنفيذ  
 عشرة.

 الفني. أنشطة التعاون 

 أنشطة فريق الخبراء العامل ما بين الدورات المعني باإلعاقة. 

                                                                          اإلجراءات المتخذة في الدول األعضاء استجابة  لتوصيات لجنة التنمية االجتماعية. 
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 التنمية االجتماعية وأهداف التنمية المستدامة 

                                                            حلقة نقاش: إصالح ن ظ م الحماية االجتماعية في البلدان العربية. 

 في المنطقة العربية. السياسات اإلجراءات على مستوى المسنين:إدماج  

 في المنطقة العربية. 2030                                                 ن هج الترابط في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  

 برنامجيةقضايا 

 في مجال التنمية االجتماعية. 2020الخطة البرنامجية المقترحة لعام  

 موعد ومكان انعقاد الدورة الثالثة عشرة للجنة التنمية االجتماعية. 

 ما يستجد من أعمال. 

 اعتماد التوصيات الصادرة عن لجنة التنمية االجتماعية في دورتها الثانية عشرة. 

 الشروح

 ةافتتاح أعمال الدور -1

تشرين  8الدورة الثانية عشرة للجنة التنمية االجتماعية في بيت األمم المتحدة في بيروت، يوم الثالثاء تفتتح 
                                                                                   ، في تمام الساعة العاشرة. ويلقي ممثل سلطنة ع مان، الدولة التي ترأست الدورة الحادية 2019األول/أكتوبر 

 لإلسكوا الكلمة االفتتاحية.عشرة للجنة، كلمة ترحيب. ثم تلقي األمانة التنفيذية 

 انتخاب أعضاء المكتب -2

من النظام الداخلي للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا على ما يلي: "تتولى الدول  18تنص المادة 
األعضاء رئاسة جلسات الهيئات الفرعية بالتناوب، وحسب الترتيب األبجدي بالعربية، المعمول به في 

                                                        اللجنة نائبين للرئيس ومقررا  من بين ممثلي الدول األعضاء. نتخب. وت(*)المتحدة"األمم 

 إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى -3

من النظام الداخلي للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، الذي تسري أحكامه على  8تنص المادة 
                                    تولي رئيس الدورة مهامه وفقا  للمادة  الهيئات الفرعية، على ما يلي: "تقر اللجنة في بداية كل دورة وبعد

                                                
الدول األعضاء بحسب الترتيب األبجدي باللغة العربية: المملكة األردنية الهاشمية، اإلمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين،  (*)

يت،                                                                                                                              الجمهورية التونسية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية السودان، جمهورية العراق، سلطنة ع مان، دولة فلسطين، دولة قطر، دولة الكو
 ة اللبنانية، ليبيا، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، المملكة العربية السعودية، الجمهورية اإلسالمية الموريتانية، الجمهوري

 الجمهورية اليمنية.
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                                                                                             ، جدول األعمال لتلك الدورة بناء  على جدول األعمال المؤقت". وعمال  بهذه المادة، تقر  اللجنة جدول 12
 E/ESCWA/EC.2/2019/L.1                                                                    األعمال المؤقت والشروح وتنظيم األعمال المقترح كما ير دان في الوثيقتين 

 د إدخال تعديالت عليهما.، أو بعE/ESCWA/EC.2/2019/L.2و

 قضايا المتابعة

أنشطة برنامج عمل اإلسكوا والتوصيات الصادرة عن لجنة التنمية االجتماعية في دورتها الحادية تنفيذ  -4
 (E/ESCWA/C.2/2019/3) عشرة

تستعرض اللجنة تنفيذ األنشطة المتعلقة بالتنمية االجتماعية في إطار برنامج عمل اإلسكوا والتوصيات 
 (.2017تشرين األول/أكتوبر  18-17الصادرة عن اللجنة في دورتها الحادية عشرة )الخرطوم، 

 المجال.                                                                           واللجنة مدعو ة إلى االطالع على هذه األنشطة وتوجيه عمل األمانة التنفيذية في هذا 

 (E/ESCWA/C.2/2019/4) أنشطة التعاون الفني -5

تنظر اللجنة في أنشطة التعاون الفني التي تضطلع بها األمانة التنفيذية لإلسكوا في مجال التنمية االجتماعية 
على طلبات الدول األعضاء منذ دورتها الحادية عشرة، بما في ذلك توفير الخدمات االستشارية وتنظيم        بناء  

 ورشات العمل التدريبية وأنشطة بناء القدرات. 

                                                                                          واللجنة مدعو ة إلى االطالع على هذه األنشطة ومناقشة االحتياجات واألولويات في مجال التعاون الفني 
 لألعوام المقبلة.

 ريق الخبراء العامل ما بين الدورات المعني باإلعاقةأنشطة ف -6
(E/ESCWA/C.2/2019/5) 

تستعرض اللجنة األنشطة التي اضطلع بها فريق الخبراء العامل بين الدورات المعني باإلعاقة خالل فترة 
د أنشئ واإلنجازات الرئيسية التي حققها، واألولويات المحددة لعمله في المستقبل. وق 2019-2018السنتين 

                                                                                                   فريق الخبراء العامل بين الدورات المعني باإلعاقة بناء  على توصية من لجنة التنمية االجتماعية في دورتها 
، لمتابعة قضايا اإلعاقة بين دورات اللجنة 2015أيلول/سبتمبر  9و 8قدت في الرباط يومي                  العاشرة، التي ع  

 وزيادة التعاون اإلقليمي في هذا المجال.

ورات المعني باإلعاقة وأولوياته                                                    و ة إلى االطالع على أنشطة فريق الخبراء العامل بين الدواللجنة مدع
 وتقديم المالحظات بهذا الشأن.

 )مداخالت ممثلي الدول( الجتماعية                                                                اإلجراءات المتخذة في الدول األعضاء استجابة  لتوصيات لجنة التنمية ا -7

التي اتخذتها دولهم في إطار تنفيذ التوصيات الصادرة                                            يقدم ممثلو الدول األعضاء عروضا  عن اإلجراءات 
 عن اللجنة في دورتها الحادية عشرة.
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                                             ض، التقد م بطلب مسبق إلى األمانة التنفيذية في و                                                 وي طلب من ممثلي الدول األعضاء الراغبين في تقديم عر
                                                                   اإلسكوا، علما  بأن ترتيب تقديم عروض الدول يتبع ترتيب تسجيل الطلبات.

 االجتماعية وأهداف التنمية المستدامة التنمية

 ة االجتماعية في البلدان العربية                            حلقة نقاش: إصالح ن ظ م الحماي -8
(E/ESCWA/C.2/2019/CRP.1) 

تحسين  ل  ب                             لف من عدة أجزاء مترابطة، وس ر الحماية االجتماعية كنظام واحد يتأ                       تناقش اللجنة كيفية تصو 
إلصالحات في مختلف مجاالت السياسات اللجنة الخطوط الرئيسية لوتستعرض التكامل بين هذه األجزاء. 

الحماية االجتماعية، أي التأمين االجتماعي، والتأمين الصحي، والمساعدة االجتماعية )التحويالت المتعلقة ب
النقدية(، وإنشاء السجالت االجتماعية والمتكاملة. وتتناول المناقشة المسائل والتحديات الرئيسية التي 

 واجهها البلدان في مجاالت اإلصالح هذه، وتستعرض أمثلة عن الحلول الناجحة.ت

 السياسات في المنطقة العربية اإلجراءات على مستوىإدماج المسنين:  -9
(E/ESCWA/C.2/2019/6) 

تنظر اللجنة في األبعاد المختلفة إلدماج للمسنين في المجتمع، وهي اإلدماج االقتصادي واالجتماعي 
وتناقش الفرص والتحديات وبعض الممارسات الواعدة الناشئة في المنطقة، وتنظر في  والسياسي.

 التوصيات في مجال السياسات المتعلقة بإدماج المسنين في البلدان العربية.

 واللجنة مدعوة إلى تقديم االقتراحات والتوصيات بشأن الخطوات المقبلة في هذا المجال.

 في المنطقة العربية 2030نمية المستدامة لعام                              ن هج الترابط في تنفيذ خطة الت -10

(E/ESCWA/C.2/2019/7) 

مع استراتيجيات الدول العربية  2030تتناول اللجنة الصعوبات في تكييف خطة التنمية المستدامة لعام 
التي يمكن اعتمادها وسياساتها وبرامجها، والفرص والتحديات الرئيسية في تنفيذها. وتناقش اإلجراءات 

 مراعاة الترابط بين المساواة واإلدماج والعدالة في آليات التنمية الوطنية.لفي مجال السياسات 

ل دعم المساواة والعدالة وضمان   ب                                                                واللجنة مدعوة إلى تقديم التعليقات واالقتراحات والتوصيات بشأن س  
 .2030اإلدماج في سياق تنفيذ خطة عام 

 قضايا برنامجية

 في مجال التنمية االجتماعية 2020قترحة لعام الخطة البرنامجية الم -11
(E/ESCWA/C.2/2019/8) 

لإلسكوا  2                                    التي أ عد ت في إطار البرنامج الفرعي  2020                                                 تط لع اللجنة على الخطة البرنامجية المقتر حة لعام 
بصيغة جديدة ومختلفة مقارنة بالخطط  2020المعني بالتنمية االجتماعية. وترد الخطة المقترحة لعام 
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ذ في منظومة األمم المتحدة باالنتقال من عملية وضع الخطط والميزانيات لفترة                             السابقة، نتيجة القرار المتخ 
. وقد أيدت اللجنة التنفيذية في اإلسكوا 2020                  ة اعتبارا  من عام ويسنوضع خطط وميزانيات السنتين إلى 

 19و 18                                           في اجتماعها الخامس، الم نعقد في بيروت يومي  2020ة لإلسكوا لعام                          الخطة البرنامجية المقتر ح
 .2018كانون األول/ديسمبر 

                                                               واللجنة مدعو ة إلى االطالع على الخطة وتقديم المالحظات بهذا الشأن.

 موعد ومكان انعقاد الدورة الثالثة عشرة للجنة التنمية االجتماعية -12

 .2021                                                          انعقاد دورتها الثالثة عشرة التي من المقرر أن ت عقد في عام تنظر اللجنة في تحديد موعد ومكان 

 ما يستجد من أعمال -13

 يشمل هذا البند أي مسائل أخرى قد يقرر أعضاء اللجنة طرحها ومناقشتها.

 اعتماد التوصيات الصادرة عن لجنة التنمية االجتماعية في دورتها الثانية عشرة -14

 الثانية عشرة لمناقشتها واعتمادها.تنظر اللجنة في توصيات دورتها 

----- 


