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  )اإلسكوااللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (

  
  
  
  
  
  

  تقريـر
  

  لجنة التنمية االجتماعية عن دورتھا السابعة
  2009ول/أكتوبر تشرين األ 27-26بيروت، 

  

  زـوجم
  

 تشرين األول/أكتوبر 27و 26، يومي قدت لجنة التنمية االجتماعية دورتھا السابعة في بيروتع  
2009.  

  
تضمن جدول أعمال الدورة بنوداً تتعلق بمتابعة التقدم المحرز في تنفيذ األنشطة المتعلقة بالتنمية   

برنامج العمل ورة السادسة للجنة التنمية االجتماعية، ومنذ الد اإلسكوااالجتماعية في إطار برنامج عمل 
  .في مجال التنمية االجتماعية 2011- 2010لفترة السنتين  المقترح

  
كما تضمن جدول األعمال عرض مجموعة من التقارير حول قضايا ذات أولوية في مجال التنمية   

التنمية االجتماعية بالمشاركة، االجتماعي، و االندماج، تركزت على اإلسكوااالجتماعية في منطقة 
  والشباب في إطار سياسات التنمية. 

  
ً موجزاً ألھم النقاط التي أثيرت في المناقشات ولإلجراءات التي    ويتضمن ھذا التقرير عرضا

  أوصت لجنة التنمية االجتماعية باتخاذھا بشأن كل بند من بنود جدول األعمال.
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  ةـمقدم
  
ة واالجتماعية لغربي آسيا عقدت لجنة التنمية االجتماعية دورتھا السابعة بموجب قرار اللجنة االقتصادي  - 1
بشأن إنشاء لجنة التنمية االجتماعية في إطار اللجنة  1994أيار/مايو  31 ) المؤرخ17-(د 198) اإلسكوا(

قراره بواالجتماعي لألمم المتحدة  االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا والذي اعتمده المجلس االقتصادي
يذاً للتوصيات التي صدرت عن لجنة التنمية االجتماعية في ، وتنف1994تموز/يوليو  26المؤرخ  1994/27

دورتھا في  اإلسكواأقرتھا ، و2007آذار/مارس  7إلى  5 الفترة من فيدورتھا السادسة التي ُعقدت في عّمان، 
  .2008أيار/مايو  29إلى  26في الفترة من صنعاء في  تعقدالتي والعشرين خامسة الالوزارية 

  
اإلجراءات المقترحة بشأن كل بند من القضايا المطروحة والمداوالت حولھا وير أھم ويبرز ھذا التقر  - 2

جماع في جلستھا الختامية وقد اعتمدت اللجنة ھذا التقرير باإل بنود جدول األعمال دون التطرق إلى التفاصيل. 
  .2009تشرين األول/أكتوبر  27 المنعقدة في

  
  مية االجتماعية في دورتھا السابعةالتوصيات الصادرة عن لجنة التن  -والً أ

  
على تصميم وتنفيذ السياسات  األعضاءقدرة الدول بتطوير وتعزيز أوصت لجنة التنمية االجتماعية   - 3

العامة، وتبني نھج السياسة االجتماعية المتكاملة، واعتماد المشاركة بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني 
يد على تكامل قطاعات التنمية االجتماعية وتداخل خططھا وبرامجھا والقطاع الخاص واإلعالم، والتأك

  اآلتية: اإلجراءاتومشاريعھا، وذلك من خالل 
  

بشأن السياسة االجتماعية المتكاملة وتوفير الظروف التمكينية تعزيز آليات التشاور تطوير و  (أ)  
اد الدراسات التحليلية بشأن اإلقصاء وبناء القدرات المؤسسية وتبادل الخبرات لتنفيذ ھذه السياسة، وإعد

 االجتماعي ودعم برامج االندماج االجتماعي؛ 
  

بناء القدرات المؤسسية والفردية في التنمية بالمشاركة، ل اإلسكواتعزيز االستفادة من برامج   (ب)  
حوار والتنسيق، آليات للوالحث على توسيع أطر ومجاالت تطبيقھا في التنمية المحلية، ودعم ما ينبثق عنھا من 

والمشاركة بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص واإلعالم في عمليات السياسات العامة 
  وفي وضع الخطط والبرامج والمشاريع التنموية؛

 
وطنية تستھدف الشباب، وذلك  بناء وتعزيز القدرات الوطنية في مجال صياغة ورصد سياسات  (ج)  

 ات الواردة في المواثيق الدولية، وتحديداً برنامج العمل العالمي للشباب ومالحقه المتتابعة؛ضمن إطار األولويّ 
  

ً أكثر إنصافاً   (د)   بناء وتعزيز قدرات الدول األعضاء على صياغة وتنفيذ سياسات تضمن توزيعا
، كما تؤمن فرص للخدمات الحضرية، بما فيھا المأوى وإمدادات المياه والمرافق الصحية والتعليم والصحة

 ات المتزايدة في دول المنطقة؛عمل أوفر تلبي الحاج
  

  )(   إعداد تقارير دورية بشأن المشاركة أو غيرھا من القضايا االجتماعية ذات األولوية تقدمھا الدول
يز ھذا األعضاء إلى لجنة التنمية االجتماعية بھدف اإلحاطة بدور الفاعلين االجتماعيين والقدرات المطلوبة لتعز

 الدور وتبادل الخبرات والتجارب بشأن نتائجه. 
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 ً   مواضيع البحث والمناقشة  -ثانيا
  

  اإلسكوافي إطار برنامج عمل  التنمية االجتماعيةتعلقة باألنشطة المالتقدم المحرز في تنفيذ   -ألف
  منذ الدورة السادسة للجنة التنمية االجتماعية

  من جدول األعمال) 4البند (
  
تعلقة بالتنمية االجتماعية على األنشطة المت لجنة التنمية االجتماعية بند التقدم المحرز في تنفيذ أدرج  - 4

في ھذا المجال وإتاحة  اإلسكواجدول أعمال دورتھا السابعة إلطالع ممثلي الدول األعضاء على ما تقوم به 
ضيع ذات الصلة بالتنمية االجتماعية. الفرصة لھم لمناقشة ھذه المواضيع وإبداء الرأي فيھا وفي مختلف الموا

التي تضمنت  E/ESCWA/SDD/2009/IG.1/3الوثيقة ونظرت لجنة التنمية االجتماعية في ھذا البند استناداً إلى 
ً لما  التنمية االجتماعية منذ الدورة السادسة للجنة التنمية االجتماعية، وقد توزعت  مجاالتتم تنفيذه في شرحا

  :التالياألنشطة على النحو 
  

  قسم السياسة االجتماعية  (أ)
  
ترّكز عمل قسم السياسة االجتماعية على بلورة فھم مشترك للسياسة االجتماعية المتكاملة، وتقديم الدعم   - 5

إلى الحكومات في وضع أطر وأدوات ھذه السياسة التي تعزز العدالة االجتماعية وتنصف الفقراء، وذلك من 
مقاربات سياسة اجتماعية متكاملة تؤمن العدالة االجتماعية في عملية صنع  خالل: (أ) الحث على اعتماد

القرار؛ (ب) مساعدة الحكومات في تطوير رؤية وطنية للسياسة االجتماعية من خالل حوار مفتوح مع الجھات 
مبنّية المعنية؛ (ج) التعاون مع الدول األعضاء لتحليل ثغرات وتحديات السياسات االجتماعية ورسم سياسات 

على أساس أفضل التجارب اإلقليمية والعالمية؛ (د) وتحديد اآلليات المناسبة للنجاح في مأسسة السياسة 
االجتماعية ورصدھا.  وتركزت أنشطة القسم في تحقيق أھدافه على عقد المؤتمرات واجتماعات الخبراء 

  ية.الوطنية واإلقليمية، وإعداد تقارير ودراسات وأبحاث ميدانية وتحليل
  

  قسم التنمية االجتماعية بالمشاركة  (ب)
  
استھدف قسم التنمية االجتماعية بالمشاركة بناء وتطوير القدرات المؤسسية والفردية التي ُتعنى بالتنمية   - 6

االجتماعية بالمشاركة، وتمكِّن المشاركة في عمليات السياسات العامة، بما فيھا السياسة االجتماعية، وفق 
) تطوير منھج متكامل للتنمية االجتماعية بالمشاركة وإصدار المراجع التطبيقية إلرشاد أة: (المحاور اآلتي

) ترويج ھذه المراجع عبر بمبادرات التدخل وتنظيم أنشطتھا بعد تنقيحھا في ضوء مالحظات مستخدميھا؛ (
ومنظمات مجتمع مدني برامج بناء القدرات ونماذج تدريبية تستجيب الحتياجات المشاركين (مؤسسات حكومية 

) تنظيم ورشات عمل وحلقات حوار على جوقطاع خاص وقادة محليين) وتناسب متطلبات المشورة الفنية؛ (
في المستويين الوطني واإلقليمي لتعزيز األطر المعرفية، ودعم آليات التنسيق/شبكات العمل، وتفعيل المشاركة 

  حوار التفاعلي المسؤول؛ مختلف مستوياتھا وصيغھا الديناميكية، وإطالق ال
ً لتكامل مستويات التنمية د( ) إصدار الدراسات والتقارير والمنشورات التي تساعد على تبادل الخبرات، دعما

ً إلنجازاتھا؛ ( ) تقديم خدمات المشورة ومتابعة لقدرات وإمكانيات المشاركة في سياساتھا وبرامجھا، وتقويما
ً لبرامج التنمية المحلية وتعزيزاً الفنية لحكومات الدول األعضاء ومن ظمات المجتمع المدني وذلك دعما

  للمشاركة في عملياتھا وتوسيع مساھمتھا في السياسة العامة. 
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  قسم السكان والتنمية االجتماعية  (ج)
  
ترّكز عمل قسم السكان والتنمية االجتماعية على: (أ) التوعية لمقاربات حديثة حول السياسات التي   - 7

ف فئات سكانية محّددة مثل الشباب والمسنين والسكان في سن العمل وذلك من خالل عقد المؤتمرات تستھد
والندوات واجتماعات الخبراء؛ (ب) تعزيز القدرات في مجال التحليل الديمغرافي وصياغة السياسات المتكاملة 

ء القدرات في مجال التحليل التي تربط بين ديناميكية السكان وعملية التنمية، وذلك من خالل برامج بنا
الديمغرافي واالستجابة لبرنامج العمل العالمي للشباب؛ (ج) تعزيز القدرات الوطنية في مجال إدارة الھجرة 
الدولية في إطار سياسات التنمية، وذلك من خالل إصدار الدراسات والتقارير والمنشورات؛ (د) رصد التقدم 

العمل العالمي  برامج العمل التي أقرتھا المؤتمرات الدولية بما فيھا برنامج الذي أحرزته الدول العربية في تنفيذ
، والمؤتمر الدولي 2002وما بعده، وخطة عمل مدريد الدولية المتعلقة بالشيخوخة لعام  2000للشباب لعام 

معارف وتبادل نشر الھ) ؛ و(2000، وإعالن األمم المتحدة بشأن األلفية في عام 1994للسكان والتنمية في عام 
 المعلومات المتعلقة بالسكان والتنمية.

  
  فريق السياسة االجتماعية في المدينة  (د)

 
في درس حاالت التحضر  2009- 2008تواصل عمل فريق السياسة االجتماعية في المدينة خالل الفترة   - 8

الخبراء  اجتماعاتعقد  من خالل األنشطة اآلتية: (أ) إصدار الدراسات والتقارير؛ و(ب) اإلسكوافي منطقة 
 التي تستھدف تطوير مفھوم المراصد الحضرية وتعزيز عملھا.

  
م  - 9   في إطار ھذا البند مجموعة من المالحظات، أبرزھا ما يلي: توقد قدِّ
  

ضرورة متابعة التقدم الُمحرز في ما يخص مشروع السياسة االجتماعية المتكاملة في مملكة   (أ)  
، وذلك بھدف تعزيز مبادرة مملكة البحرين في سياق جھودھا المبذولة 2006تنفيذه عام البحرين والذي اسُتھلَّ 

 في مجال التنمية االجتماعية؛ 
  

توفير الدعم لفلسطين في مجال توفير خطة عمل وآليات مناسبة لتنفيذ التوصيات والخالصات   (ب)  
 ،وكذلك  .اإلسكواومة الفلسطينية بالتعاون مع التي قدمھا تقرير السياسة االجتماعية المتكاملة الذي أعدته الحك

دعم الفني لجھة دمج االستراتيجية القطاعية في إطار استراتيجية شاملة متكاملة تلبي احتياجات توفير ال
 وأولويات التنمية في فلسطين؛

  
ن في مجال التنمية االجتماعية بالمشاركة وما قدمته لجمھورية اليمن م اإلسكواتقدير جھود   (ج)  

برامج وخدماٍت مثمرة على ھذا المستوى، ألنھا تغني عمل المؤسسات المعنية بالتنمية االجتماعية وبرامج 
الحماية، كما تؤدي إلى تعزيز التنسيق بين البرامج والمشاريع بما يعزز مردودھا بالنسبة للجھات المستفيدة 

  منھا؛
  

مج دعم القدرات المؤسسية والفردية بھدف في توفير برا اإلسكواالتركيز على أھمية استمرار   (د)  
توفير المعرفة والثقافة التنموية، وتمكين الدول األعضاء من مواجھة الفقر، وتعزيز االستقرار، والنھوض 

 ،ھذا بمكانة المرأة، وتفعيل مشاركة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص واإلعالم في التنمية االجتماعية. 
يير المناسبة لرصد التقدم الُمحرز في مجاالت التنمية، وإتاحة المزيد من فرص تبادل فضالً عن وضع المعا
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الخبرات والتجارب واستخالص الدروس المستفادة من عمليات السياسات العامة والمبادرات والبرامج 
ً باإلضافة إلى ضرورة تقديم تقارير التقدم المحرز  ،ھذا والمشاريع التنموية.    شطة المخططة.من األن انطالقا

  
  اإلسكوامتابعة قضايا ذات أولوية في مجال التنمية االجتماعية في منطقة   -باء

  من جدول األعمال) 5(البند 
  

  االجتماعي االندماج  - 1
  

 E/ESCWA/SDD/2009/IG.1/4(Part I)نظرت لجنة التنمية االجتماعية في ھذا البند استناداً إلى التقرير   -10
االجتماعي لفئات اجتماعية محددة، باعتبارھا سياسات ضرورية الستكمال  االندماج الذي يستعرض سياسات

ويسلط التقرير الضوء على  استراتيجيات التخفيف من الفقر وبالتالي تعزيز أنماط أكثر إنصافاً للتنمية البشرية. 
نعدام التمكين. ويعتمد الخصائص الرئيسية لإلقصاء االجتماعي، سيما تلك المتعلقة بالتمييز، والحرمان، وا

في دول ُمختارة، فيستعرض تجارب ناجحة لمعالجة اإلقصاء  اإلسكواالتقرير على جھد ميداني نفذته 
كما يناقش التقرير مسألة االستبعاد، ضمن فئة اجتماعية محددة، بصفتھا حالة ثابتة   االجتماعي في ھذه الدول.

ً لعدم المساواة بين المجتمعات وفي حال اعُتب أم عملية اجتماعية ديناميكية.  َر اإلقصاء االجتماعي مظھراً جليا
ويرمي التقرير إلى تعزيز  والمؤسسات، ُتطَرح في ھذه الحال سياسة واحدة كخيار لمعالجة ظواھر الالمساواة. 

 قدرة صانعي القرار على فھم وإدراك االحتياجات والتحديات التي تواجھھا الفئات الُمستبعدة، وعلى وضع
وأخيراً، يشير التقرير إلى أن وضع سياسات معنية  الوطنية. التنموية سياسات يمكن إدماجھا ضمن الخطط 

بالدمج االجتماعي ھو أمر ضروري لمواجھة المشكالت الناجمة عن اإلقصاء االجتماعي، مع العلم أّن القرار 
  حكومات الوطنية.الالنھائي في رسم مثل ھذه السياسات وتنفيذھا إنما يبقى من صالحية 

  
  وتناولت المناقشة النقاط اآلتية:   -11
  

إن المحدودية في توفير المعلومات وعدم دقتھا على نطاق واسع وشامل، ھي معوقات حقيقية   (أ)  
 تواجه اإلحاطة بظاھرة التھميش والوقوف على أبعادھا وحجم تأثيراتھا من حيث الجھات والفئات المعنية بھا. 

  ؛يؤثر سلباً على السياسات والبرامج والمشاريع المعنية بمواجھة ھذه الظاھرةوھو األمر الذي 
  

إن مفھوم اإلقصاء االجتماعي ھو مفھوم قابل للغموض واللغط، األمر الذي يستوجب مراجعته   (ب)  
وفي ھذا السياق، من المفيد معرفة أسباب التھميش بصفتھا نتاج  في ضوء التطورات التي طرأت عليه. 

ت معينة، أو بصفتھا نظرة إلى اإلقصاء بمعناه السياسي الذي يؤكد على جانب الحقوق ويغفل جانب سياسا
  ؛الواجبات

  
ھناك عوامل سياسية تؤثر في ظاھرة اإلقصاء في بعض البلدان، كما ھناك تباين في الحديث عن   (ج)  

االجتماعي  االندماجائمة بدور تعزيز ومن المفيد تقوية األطر المؤسسية الق  .حق المواطنة بحسب بلدان المنطقة
والواقع أن النظام االقتصادي واالجتماعي الذي تحكمه شحة الموارد وضعف  عوضاً عن إنشاء ھيئات جديدة. 

القدرات البشرية، وبالتالي ضعف قدرته على تلبية احتياجات الفئات المھمشة في المجتمع، إنما يؤدي إلى 
  االجتماعي. دماجناالودة وخالفاً لرغبته وإرادته السياسية في تعزيز إقصاٍء اجتماعي بصورٍة غير مقص

  
  المشاركة في التنمية االجتماعية  - 2
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 E/ESCWA/SDD/2009/IG.1/4(Part II) نظرت لجنة التنمية االجتماعية في ھذا البند استناداً إلى التقرير  -12
تعنى بھذه التنمية ومسارات تنفيذھا والمسائل  الذي يوضح معنى التنمية بالمشاركة من خالل السياسات التي

حكومات دول المنطقة بنظم المشاركة وآليات تطبيقھا لم يؤد  اھتمامويستنتج التقرير بأن  عملياتھا.  فيالمؤثرة 
نتائج مقنعة نظراً لضعف القدرات المؤسسية واستمرار تداعيات عدم االستقرار والفقر والبطالة وغيرھا  إلى

لذلك، يلقي التقرير الضوء على منھج التدخل التنموي   ت المؤدية إلى التھميش وضعف المشاركة.من المشكال
 خبرات عملية بھذا الصدد.  إلى استناداأبرز االستنتاجات والعقبات التي تواجه تنفيذه  إلىبالمشاركة مشيراً 

بالمشاركة، بما تضمنه ھذا في تطبيقھا منھج التدخل التنموي  اإلسكواويركز التقرير على عرض خبرات 
وفي سياق التعريف  المنھج من أدلة وبرامج لبناء القدرات وإتاحة ظروف التمكين وفرص تبادل الخبرات. 

ً لمنطلقات المنھج التنموي بالمشاركة، والعوامل التي ساھمت في تطويره،  ،اإلسكوابمنھج  يقدم التقرير شرحا
لت في خمسة مجاالت متداخلة في ما بينھا وھي: المشاركة وبناء وأبرز نتائج تطبيقه وخالصاتھا التي تمث

  القدرات ومكافحة الفقر واالرتقاء بمكانة المرأة وحماية البيئة.
  

  وتناولت المناقشة النقاط اآلتية:  -13
  

ضرورة أن تعتمد الدول األعضاء صيغة إعداد تقارير دورية وطنية تقدمھا إلى لجنة التنمية   (أ)  
بشأن المشاركة، وغيرھا من قضايا التنمية االجتماعية ذات األولوية، بالتركيز على أدوار الفاعلين االجتماعية 

  ؛االجتماعيين وكيفية تفعيلھا وتعزيز قدراتھا على مواجھة المشكالت االجتماعية
  

توفير عروض بشأن التجارب الناجحة في مجال المشاركة بين الحكومات ومنظمات المجتمع   (ب)  
والقطاع الخاص في عمليات السياسات العامة، وذلك بھدف تبادل الخبرات وتعزيز النظرة اإليجابية إلى  المدني

وكذلك، إيالء االھتمام بالدور الذي تضطلع به الجامعات ومعاھد  النتائج المفيدة التي تحققھا عملية المشاركة. 
  البحث العلمي ومؤسسات اإلعالم في مجال التنمية المجتمعية؛

  
االستناد إلى األطر القائمة المعنية بالمشاركة، مثل أطر الالمركزية والمجالس الوطنية والمحلية،   (ج)  

بھدف تفعيلھا وتعزيز دورھا في االرتقاء بعملية المشاركة ودعم أسس التوافق بشأن غايات السياسات وأھدافھا 
ر مالءمًة بوضع ھذه الغايات واألھداف موضع العامة بحيث ينتقل الحوار والتفاعل إلى المناھج واآلليات األكث

  التنفيذ؛
  

في التدخل التنموي  اإلسكواكما تمت اإلشارة إلى التمايز في مستوى المجاالت المحورية لمنھج   (د)  
 ً  فيباقي المجاالت وبالتالي  فيبالمشاركة، حيث أن مجاَلي المشاركة وبناء القدرات يؤثران تأثيراً ملحوظا

وبالرغم من قناعة كافة شركاء العملية التنموية بأھمية المشاركة في عملية  يات وآليات التدخل. مجمل استراتيج
  التخطيط التنموي، فإن ھذه المشاركة ال تزال دون المستوى المطلوب.

  الشباب في إطار سياسات التنمية  - 3
  

   E/ESCWA/SDD/2009/IG.1/4نظرت لجنة التنمية االجتماعية في ھذا البند استناداً إلى التقرير  -14

(Part III)  الذي يھدف إلى تسليط الضوء على ضرورة إعادة النظر بالمناھج التقليدية التي تعتمد على المعالجات
اإلجمالية في التخطيط للشباب، وذلك باتجاه طرح نموذج ينسجم مع واقع البلدان األعضاء، ويمكن توظيفه 

ويسعى التقرير إلى ترويج إطار سياسات الشباب  والسياسي للشباب.  لضمان االندماج االجتماعي واالقتصادي
ويعرف التقرير المنھجيات  التي يوصي بھا برنامج العمل العالمي للشباب والذي التزمت به البلدان األعضاء. 

اسات الحديثة التي يتوقع مساھمتھا في التخفيف من حدة العوامل البنيوية االقتصادية واالجتماعية، وطرح سي
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أما وجھات النظر الجديدة التي يتضمنھا التقرير فھي، وإن   ذات أبعاد نوعية تراكمية تخفف من إقصاء الشباب.
التنمية اإلنسانية، إال أنھا تضيف إطاراً جديداً يتناول موضوع تنمية الشباب من  ومبادئكانت تعتمد على أسس 

أھمية أن تتبنى البلدان األعضاء مقاربات حديثة تتسق مع  ويؤكد التقرير على خالل عالقته بنھج دورة الحياة. 
 اعتبارالواقع، وتنسجم مع التغيرات البنيوية للسكان عند التخطيط للشباب، وأن تتبنى رؤية معاصرة قائمة على 

 ،وأخيراً  أن الشباب ھم عناصر مؤثرة في التغيير االجتماعي والتنمية االقتصادية واالبتكار التكنولوجي. 
) 24-15يستھدف التقرير حث متخذي القرار والمعنيين بالشأن التنموي على ضرورة جعل الشباب في سن (

  محوراً أساسياً لخياراتھم اإلستراتيجية.
  

  المناقشة النقاط اآلتية: وتناولت  -15
  

ع مقاربة سياسات الشباب على أساٍس اجتماعي ثقافي ديمغرافي، حيث تتيح ھذه المقاربة االطال  (أ)  
على أوضاع فئة الشباب بصورة شاملة ضمن إطار ظروف التطور االجتماعي التي تمّر بھا الدول األعضاء، 

  ؛والتأثيرات التي تنتج عن العولمة
  

التفاوت في اھتمام الدول األعضاء حيال وضع السياسات المعنية بالشباب، خاصًة أن السمة   (ب)  
اب التقارير الدورية التي ُتعنى برصدھا على المستوى الوطني، الغالبة ھي قصور ھذه السياسات وضعفھا وغي

األمر الذي يستوجب بذل الجھود وتقديم خدمات المشورة الفنية وبناء القدرات وتوفير فرص تبادل الخبرات 
  ؛والتجارب

  
أبرز المشكالت التي تواجه السياسات الخاصة بالشباب، نظراً  ىحدإتمثل مشكلة البطالة   (ج)  
وتتطلب معالجة مشكلة البطالة واإلحاطة بكافة تداعياتھا توفر  اتھا على الفقر والتھميش والھجرة. لتداعي

ه السياسات على المستوى سياساٍت متكاملة من حيث القطاعات والمستويات، بما في ذلك ضرورة تنسيق ھذ
  اإلقليمي؛

  
واق العالمية من خالل تطوير مواكبة المستجدات والتطورات التي يفرضھا االنفتاح على األس  (د)  

  للمستجدات المحلية واإلقليمية؛مناھج التعليم وجعلھا مواكبة 
  

في الترويج لصياغة السياسات الخاصة بالشباب بھدف تعزيز قدراتھم  اإلسكواضرورة استمرار   (ھ)  
  وتمكينھم وتوفير فرص مشاركتھم في الشأن العام.
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  2011- 2010 رة السنتينلفت حمشروع برنامج العمل المقتر  - جيم
  في مجال التنمية االجتماعية

  من جدول األعمال) 6البند (
  

التي  ،E/ESCWA/SDD/2009/IG.1/5 نظرت لجنة التنمية االجتماعية في ھذا البند استناداً إلى الوثيقة  -16
ً عتضمنت  عية، بما في للتنمية االجتما 2011-2010مقترحات برنامج العمل واألولويات لفترة السنتين لرضا

ذلك اإلنجازات المتوقعة من األمانة التنفيذية ومؤشرات اإلنجاز في سياق الھدف الذي تمحور حول توطيد 
مفھوم السياسة القائمة على أساس العدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص للجميع، مع مراعاة خصوصيات المنطقة 

ً إستراتيج تنفيذه،  فيية البرنامج والعوامل الخارجية المؤثرة والحساسيات الثقافية.  وتناولت الوثيقة أيضا
 إلىوالتي توزعت على ما يلي: تقديم الخدمات  2011-2010والنواتج المتوقع إنجازھا خالل فترة السنتين 

االجتماعات الحكومية واجتماعات الخبراء، وأنشطة فنية أخرى تشمل المطبوعات والمواد الفنية، وأنشطة 
االستشارية والدورات التدريبية وحلقات الدراسة وورشات العمل تضمنت الخدمات  التعاون الفني التي
  والمشاريع الميدانية.

  
  وتناولت المناقشة النقاط اآلتية:  -17
  

، وأھمية اإلسكوااألھمية التي توليھا الدول األعضاء للخدمات االستشارية التي تقترحھا زيادة   (أ)  
  صة لھذه الخدمات؛العمل على زيادة الميزانية المخص

  
والمنظمات الحكومية وغير الحكومية لجھة وضع األطر المعنية بتمكين  اإلسكوارغم جھود   (ب)  

  ؛ الشباب، إال أن الحاجة ال تزال قائمة لتطوير ھذه األطر وتفعيل دورھا على أسس جديدة
  

فترة السنتين القادمتين  إن األنشطة الواردة في برنامج العمل ليست الوحيدة المزمع تنفيذھا في  (ج)  
لة من الميزانية الداخلية  المتحدة، بل ھناك مشاريع وأنشطة أخرى قيد التنفيذ أو متوقع  لألممبصفتھا مموَّ

  ؛اإلسكواتنفيذھا، وھي التي يتم تمويلھا من خارج ميزانية 
  

قيق المزيد من االنفتاح سكوا لتحل األعضاء واألمانة التنفيذية لإلاستمرار الجھود التي تبذلھا الدو  (د)  
على البرامج والمشاريع المشتركة، بحيث تشكل لجنة التنمية االجتماعية منبراً لتبادل اآلراء وتفعيل آلية 

  ؛ةر بشأن قضايا التنمية االجتماعيالتشاو
  

  )(   ضرورة اإلحاطة بالجانب النوعي لدى وضع مؤشرات اإلنجاز بحيث ال تقتصر على الجانب
  ذلك بغية قياس فعالية تنفيذ اإلنجازات المتوقعة واألنشطة ذات الصلة.الكمي فقط، و

  
  مكان انعقاد الدورة الثامنة للجنة التنمية االجتماعيةموعد و  -دال

  من جدول األعمال) 7البند (
  

األسبوع األول في بيروت، في  اإلسكوافي إطار ھذا البند، قررت اللجنة عقد دورتھا الثامنة في مقر   -18
  . 2011ن شھر آذار/مارس م
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  ما يستجد من أعمال  -ھاء
  من جدول األعمال) 8البند (

  
  ، تمت اإلشارة إلى المسائل التالية: في سياق ھذا البند  -19
  

التركيز على مضمون التقارير المزمع إعدادھا من الدول األعضاء بھدف تقديمھا إلى لجنة   (أ)  
، بحيث تعكس أبرز ما تحقق في مجال المشاركة بصفتھا موضوعاً حيوياً التنمية االجتماعية في دورتھا المقبلة

يمكن من خالله التطرق إلى قضايا تراھا الدول ھامة وحيوية على غرار قضايا الشباب والمجتمع المدني 
  والمواطنة؛

  
عناوين ضرورة أن تتضمن الئحة المشاركين المرفقة بالتقرير النھائي للجنة التنمية االجتماعية،   (ب)  

  تفصيلية تسھل عملية التواصل ما بين المشاركين خالل الفترة ما بين دورات اللجنة. 
  

 ً   سابعةاعتماد تقرير لجنة التنمية االجتماعية عن دورتھا ال  -ثالثا
  من جدول األعمال) 9البند (

  
مية االجتماعية ، اعتمدت لجنة التن2009تشرين األول/أكتوبر  27في الجلسة الختامية المعقودة في   -20

  .E/ESCWA/SDD/2009/IG.1/L.6التقرير المقدم عن دورتھا السابعة في الوثيقة 
  

 ً   تنظيم الدورة  -رابعا
  

  مكان الدورة وتاريخ انعقادھا  -لفأ
  

في مقر اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا للجنة التنمية االجتماعية السابعة ُعقدت الدورة   -21
جلسات، البنود  في ستّ  .  وناقشت اللجنة2009تشرين األول/أكتوبر  27و 26 بيروت، يومي) في اإلسكوا(

  من ھذا التقرير. 27في الفقرة جدول األعمال الوارد  علىالمدرجة 
  

  االفتتاح  -اءب
  

، ممثل المملكة األردنية الھاشمية، بصفتھا رئيس الدورة ة سناء حكمت مھيارالدورة السيد تافتتح  -22
شارت فيھا إلى مجموعة التوصيات الصادرة عن الدورة السادسة للتنمية االجتماعية، كلمة أ تألقو ،سةالساد

التي رّكزت على زيادة اھتمام الدول األعضاء بسياسات التنمية االجتماعية المتكاملة في المنطقة العربية 
القدرات وخدمات المشورة الفنية وتوفير الدعم السياسي والمادي والبشري لتنفيذھا، من خالل برامج بناء 

كما أشادت السيدة مھيار بالجھود الحثيثة  وتعزيز آليات التواصل مع الدول األعضاء والشركاء االجتماعيين. 
في سبيل تعزيز التعاون اإلقليمي ومواجھة التحديات والنھوض بالتنمية االجتماعية في دول  اإلسكواالتي تبذلھا 

والدول األعضاء، واستثمار الطاقات  اإلسكوالمتھا إلى تعزيز العمل المشترك بين ھذا ودعت في ك  المنطقة.
وفي ختام كلمتھا،  البشرية والمؤسسية المتوفرة بھدف مواكبة التكتالت اإلقليمية والتقدم العلمي والتكنولوجي. 

- 2010ين المقبلتين الواردة في إطار برنامج عملھا للسنت اإلسكواأشارت إلى ضرورة االستفادة من أنشطة 
، راجيًة أن تثمر أعمال ھذه الدورة بمجموعة من التوجھات والمقترحات العملية إلدارة عملية التنمية 2011

  .االجتماعية
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، كلمة ووكيل األمين العام لألمم المتحدة األمين التنفيذي لإلسكوالسيد يوسف نصير باإلنابة عن األقى و  -23
في  اإلسكوابرنامج عمل مقترح في مناقشة  لجنة التنمية االجتماعيةلذي تقوم به أھمية الدور اعلى  فيھا أكد

الكلمة  تالتنمية االجتماعية وتقديم المقترحات الھادفة إلى تطوير ھذا البرنامج وتنسيق أنشطته.  وركزمجال 
سات مّتسقة وھادفة إلى تحفيز التعاون والمشاركة بين الفاعلين االجتماعيين تعزيزاً لسياب اإلسكواھتمام اعلى 

مواجھة المشكالت االجتماعية، وخاصة مشكالت الفقر والبطالة والتھميش. كما أشار إلى أن الحكومات 
ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص ووسائل اإلعالم، بل والمنظمات الدولية واإلقليمية، ھي 

الظروف التمكينية والقدرات المؤسسية للقيام بالوظائف جميعھا معنية بعمليات السياسة االجتماعية من حيث 
 .االجتماعية المنبثقة عن ھذه السياسة

  
راعي الدورة معالي وزير الشؤون االجتماعية في الجمھورية اللبنانية، وألقى السيد بيار شبيب، ممثل   -24

مشكالت االجتماعية التي تواجه تفاقم ال استھل السيد شبيب كلمته باإلشارة إلى كلمة رحب فيھا بالمشاركين. 
دول المنطقة، كما أشار إلى ضعف الجھود المبذولة في مجال التنمية البشرية، وغياب التنسيق بين مختلف 
الوزارات القطاعية من جھة، وبين الوزارات المعنية بالتنمية ومنظمات المجتمع المدني والسلطات المحلية من 

بالقطاعات اإلنتاجية وغياب الشفافية في تنفيذ المشاريع اإلنمائية ذات  جھة أخرى، ناھيك عن غياب االھتمام
السيد شبيب في كلمته إلى االستفادة من أعمال  اوفي ھذا السياق، دع المردود اإليجابي على رفاھية المجتمع. 

بغية وضع خطة  الدورة السابعة للجنة التنمية االجتماعية لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في دول المنطقة،
تنموية وطنية تحدد األولويات اإلنمائية الملحة في الجمھورية اللبنانية وإعادة العمل بوزارة التخطيط التي ُتعنى 

كما ركز السيد شبيب على الجھود  بتنظيم األعمال بين مختلف الوزارات القائمة وتعزيز التنسيق في ما بينھا. 
االجتماعية في لبنان لجھة تنفيذ النشاطات اإلنمائية، رغم شحة الموارد  المتواصلة التي تبذلھا وزارة الشؤون

وختم السيد شبيب كلمته بالتأكيد على الحاجة الملحة لتضافر الجھود المبذولة في الشأن  المالية المخصصة لھا. 
  ضاء.االجتماعي بغية النھوض بالتنمية االجتماعية في الجمھورية اللبنانية وغيرھا من الدول األع

  
  الحضور  - يمج

  
مملكة : المملكة األردنية الھاشمية، والتالية ،اإلسكواعن الدول األعضاء في الدورة ممثلون  شارك في  -25

، رية اللبنانية، وجمھورية السودان، وسلطنة عمان، وفلسطين، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمھوالبحرين
أيضاً، ممثلون عن  وحضر الدورة  الجمھورية اليمنية.و ،عربيةوجمھورية مصر ال ،المملكة العربية السعوديةو

منظمات حكومية دولية والھيئات التابعة لھا،  ممثلون عنمنظمات األمم المتحدة ووكاالتھا المتخصصة، و
.  وترد قائمة المشاركين ، والجھات المانحةالمجتمع المدني منظماتوإقليمية ودولية، ومنظمات غير حكومية 

  فق األول لھذا التقرير.في المر
  

  انتخاب أعضاء المكتب  -الد
  

من صالحيات اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ونظامھا الداخلي على أن  18تنص المادة   -26
"تتولى الدول األعضاء رئاسة الھيئات الفرعية للجنة بالتناوب، وحسب الترتيب األبجدي باللغة العربية المعمول 

مم المتحدة.  وتنتخب سائر أعضاء مكاتبھا ما لم تقرر اللجنة غير ذلك".  وعمالً بھذه المادة، تولت به في األ
وذلك نظراً لغياب ممثل دولة  مكتب الدورة رئاسةمملكة البحرين، السيدة جميلة عبد هللا الكھوجي، ممثل 

، المملكة األردنية الھاشميةط، من كما ُعيِّن كل من السيد عمر محمد صبحي الزب ؛اإلمارات العربية المتحدة
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 من دولة فلسطين، ،محمود عطايا نائبين للرئيس؛ والسيد، سلطنة ُعمان، من عبد هللا بن موسى الحسيني والسيد
  .للدورة مقرراً 

  
  جدول األعمال وتنظيم األعمال  -ھاء

  
سابعة المعروض عليھا في دورتھا ال ، في جلستھا األولى، جدول أعمالالتنمية االجتماعية لجنة أقرت  -27

  :E/ESCWA/SDD/2009/IG.1/L.1 الوثيقة
  

  .افتتاح أعمال الدورة  - 1  
  

 .انتخاب أعضاء المكتب  - 2  
  

 .ومسائل تنظيمية أخرى إقرار جدول األعمال  - 3  
  

منذ  اإلسكوافي إطار برنامج عمل  التنمية االجتماعيةتعلقة باألنشطة المالتقدم المحرز في تنفيذ   - 4  
  .ة السادسة للجنة التنمية االجتماعيةالدور

  
  :اإلسكوامتابعة قضايا ذات أولوية في مجال التنمية االجتماعية في منطقة   - 5  

  
  ؛اإلسكوافي منطقة  االجتماعي االندماجتقرير حول   (أ)    
  ؛االجتماعيةتقرير حول المشاركة في التنمية   (ب)    
  ة.تقرير حول الشباب في إطار سياسات التنمي  (ج)    

  
  .في مجال التنمية االجتماعية 2011-2010 لفترة السنتين حمشروع برنامج العمل المقتر  - 6  

  
  للجنة التنمية االجتماعية.ثامنة موعد ومكان انعقاد الدورة ال  - 7  

  
  ما يستجد من أعمال.  - 8  

  
  ة.بعاعتماد تقرير لجنة التنمية االجتماعية عن دورتھا السا  - 9  

  
المعروض عليھا في الوثيقة  المقترحا وافقت اللجنة على تنظيم األعمال في الجلسة ذاتھو  -28

E/ESCWA/SDD/2009/IG.1/L.2.   
  

  الوثائق  -اوو
  

تقرير الوثائق التي ُعرضت على لجنة التنمية االجتماعية في دورتھا لترد في المرفق الثاني لھذا ا  -29
  السابعة. 
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