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 الشروح
 
 افتتاح أعمال الدورة -1
 

تشرين األول/أكتوبر في الخرطوم.  18و 17يومي للجنة التنمية االجتماعية  حادية عشرةالدورة التنعقد  
ويلقي ممثل .  2017تشرين األول/أكتوبر  17 الثالثاءمن صباح  العاشرةفي الساعة تبدأ جلسة االفتتاح 

 انةاألم ، تعقبها كلمةافتتاحيةللجنة، كلمة  عاشرةالدورة ال الدولة التي تولت رئاسة، العراقجمهورية 
  التنفيذية لإلسكوا.

 
 انتخاب أعضاء المكتب -2
 

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

 .()*"وتنتخب تلك الهيئات سائر أعضاء مكاتبها ما لم تقرر اللجنة غير ذلك ،المتحدة
 
 إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى -3
 

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

يُعرض على اللجنة جدول األعمال لتلك الدورة بناء  على جدول األعمال المؤقت".  وعمال  بهذه المادة، 
تنظيم و ،E/ESCWA/SDD/2017/IG.1/L.1 في الوثيقةجدول األعمال المؤقت والشروح لهذه الدورة 

قدمان يوقد تقرھما اللجنة بالصيغة التي  .E/ESCWA/SDD/2017/IG.1/L.2األعمال المقترح في الوثيقة 
 بها أو بعد إدخال التعديالت عليهما.

  

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

الجمهورية العربية السورية، جمهورية السودان، جمهورية العراق، سلطنة ُعمان، دولة فلسطين، دولة قطر، دولة الكويت،  ،الجمهورية التونسية
 ، المملكة العربية السعودية، ةموريتانياإلسالمية الجمهورية الالجمهورية اللبنانية، ليبيا، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، 

 والجمهورية اليمنية.
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 التقدم المحرز في مجال التنمية االجتماعية منذ الدورة العاشرة للجنة التنمية االجتماعية -4
 (E/ESCWA/SDD/2017/IG.1/3) 

 
 تناقش اللجنة ھذا البند استنادا  إلى التقارير التالية: 

 
 لجنةالالصادرة عن والتوصيات المدرجة في برنامج العمل تنفيذ األنشطة  )أ( 
  (E/ESCWA/SDD/2017/IG.1/3(Part I)) 

 
الوثيقة التقدم المحرز في تنفيذ األنشطة والتوصيات المتعلقة بالتنمية ھذه تستعرض اللجنة استنادا  إلى   

 .(2015أيلول/سبتمبر  9-8)الرباط،  العاشرةاالجتماعية في إطار برنامج عمل اإلسكوا منذ الدورة 
 

وتقديم المالحظات والتوصيات  ما تم تنفيذهاالطالع على مدعوون إلى األعضاء  الدول ووممثل  
 بهذا الشأن.

 
 باإلعاقة المعني الدورات بين ما العامل الخبراء فريق تقرير )ب( 
  (E/ESCWA/SDD/2017/IG.1/3(Part II)) 

 
من لجنة التنمية  على توصية ناء  الخبراء العامل بين الدورات المعني باإلعاقة بأنشئ فريق   

في دورتها العاشرة. وھذا التقرير يلخص المناقشات التي دارت في االجتماع األول  االجتماعية
(. ويتضمن التقرير أيضا  التوصيات التي 2016أيلول/سبتمبر  21-20)بيروت،  الذي عقده الفريق

 .المرجعية هشروطمنهجية عمله وا الفريق ومقترحاته بشأن ص إليهخلُ 
 

 وتقديم المالحظات والتوصيات  التقريروممثلو الدول األعضاء مدعوون إلى االطالع على   
 بهذا الشأن.

 
 االجتماعية التنمية شعبة وأنشطةاالستبيان حول برامج  نتائج )ج( 
 )عرض مرئي(  

 
االستبيان الذي أعدته للحصول على آراء الدول األعضاء بشأن البرامج تقدم األمانة التنفيذية نتائج   

واألنشطة التي تنفذھا شعبة التنمية االجتماعية. كما طلب االستبيان من الدول األعضاء تقديم 
مقترحاتها لتحسين الفعالية في تنفيذ أنشطة التنمية االجتماعية وضمان استجابة ھذه األنشطة 

 تها.الحتياجاتها وأولويا
 

وتقديم المالحظات والتوصيات  نتائج االستبيانوممثلو الدول األعضاء مدعوون إلى االطالع على   
 بهذا الشأن.

 
 االجتماعيةوطنية إلعالن تونس بشأن العدالة  متابعات )د( 
 )حلقة نقاش(  

 
تعميم منظور العدالة مسودة الدليل حول التقدم المحرز في إعداد عرضا  عن تقدم األمانة التنفيذية   

خذت العتماده كأداة لبناء ، والخطوات التي اتُ االجتماعية في خطط وسياسات وبرامج التنمية
ھذا الدليل استجابة إلعالن تونس بشأن العدالة االجتماعية  ةاألمانة التنفيذي. وقد أعدت القدرات
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(، وتنفيذا  لتوصية 2014تمبر أيلول/سب 18-15الصادر عن دورة اإلسكوا الثامنة والعشرين )تونس، 
 (.2015 سبتمبرأيلول/ 9-8صادرة عن لجنة التنمية االجتماعية في دورتها العاشرة )الرباط، 

 
( تجارب الدول األعضاء في صياغة 1وفي ھذا اإلطار، تعقد حلقة حوار لمناقشة النقاط التالية: )  

بل استفادة الدول األعضاء من الدليل في جهودھا لتعميم ( سُ 2سياسات تراعي العدالة االجتماعية؛ )
( وتعزيز المشاركة والعدالة 3عمليات صياغة السياسات؛ )منظور العدالة االجتماعية في 

 االجتماعية لتحسين فعالية السياسات.
 

المشاركة في حلقة الحوار وتقديم آرائهم حول الدليل وحول وممثلو الدول األعضاء مدعوون إلى   
 .احتياجات بلدانهم في التدريب على تطبيقه

 
 المساعدة التقنية لتنفيذ أھداف التنمية المستدامة (ھ) 
 (عرض مرئي)  

 
 ،تقدم األمانة التنفيذية عرضا  لنهجها في دعم الجهود الوطنية نحو تنفيذ أھداف التنمية المستدامة

 وتقترح مجاالت للمساعدة التقنية في مجال التنمية االجتماعية.
 
 العربيةالتنمية االجتماعية في المنطقة  تحقيققضايا ذات أولوية في  -5

(E/ESCWA/SDD/2017/IG.1/4) 
 

 التالية: في إطار ھذا البند المواضيعتناقش اللجنة  
 

 اجتماعيا   منظور شاملالخطة الحضرية الجديدة من والموئل الثالث و اإلسكوا (أ)
(E/ESCWA/SDD/2017/IG.1/4(Part I)) 

 
عن أھداف ونتائج مؤتمر األمم المتحدة المعني باإلسكان والتنمية  لمحةالتقرير  ھذا تضمني 

تشرين  20إلى  17الحضرية المستدامة )الموئل الثالث( الذي ُعقد في كيتو، في الفترة من 

وما يترتب  الثالث الموئل اعتمدھا التي" الجديدة الحضرية"الخطة  يتناولو .2016األول/أكتوبر 

من باإلضافة إلى دور اإلسكوا في المساعدة على تنفيذھا  ،عليها من تغييرات في المنطقة العربية
معلومات عن مساھمة اإلسكوا في التحضيرات على التقرير قدم يكما  منظور اجتماعي شامل.

 .المؤتمر في للمشاركةالمستوى اإلقليمي 
 

 بشأنه. والمقترحات المالحظات وإبداء التقرير االطالع علىإلى  ونمدعو ممثلو الدول األعضاءو  
 

 المستدامة التنميةو العمرية التركيبة في تحوالالت (ب)
(E/ESCWA/SDD/2017/IG.1/4(Part II)) 

   
تتناول ھذه الوثيقة التحديات اإلنمائية التي تواجهها كل فئة من الفئات العمرية في المنطقة العربية   

األعضاء في اإلسكوا. وتستعرض مختلف  للدولالمالمح الديمغرافية  عن لمحة وتقدموخارجها. 
رات المرتقبة فيها استنادا  إلى االتجاھات والتوقعات الديمغرافية في العمرية والتغي   التركيبات
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السياسات اإلنمائية. وتقدم الوثيقة توصيات بشأن  صنعرات على المنطقة، وتداعيات ھذه التغي  
 الديمغرافية. النافذةاتخاذ التدابير الممكنة لالستفادة من فرصة 

 
 والمقترحات المالحظات وإبداءالموضوع ض إلى استعرا ونمدعو ممثلو الدول األعضاءو  

 بشأنه.والتوصيات 
 

  ھا وآثارھا على السياسات العامةأبعادو هامفهومالعدالة بين األجيال:  )ج( 
  (E/ESCWA/SDD/2017/IG.1/4(Part III)) 

 
الحالية ج التعاطي مع واجبات األجيال هُ تتناول ھذه الوثيقة مفهوم العدالة بين األجيال وتستعرض نُ   

بعض األبعاد والتدابير المتعلقة  على الضوء تسلطومسؤولياتها حيال البيئة واألجيال المقبلة. و
العدالة بين  إدماج قضايا بلسُ توصيات بشأن  قدمالمنطقة العربية. وت بالعدالة بين األجيال التي تهم  

 حماية حقوق األجيال المقبلة في المنطقة. بشأنالسياسات و صياغة عملياتاألجيال في 
 

وإبداء المالحظات ومناقشة مضمونه التقرير  االطالع علىإلى  ونمدعو ممثلو الدول األعضاءو  
 شأنه.والمقترحات ب

 

 في مجال التنمية االجتماعية 2019-2018برنامج العمل المقترح لفترة السنتين  -6
 (E/ESCWA/SDD/2017/IG.1/5) 

 
تستعرض اللجنة في ھذه الوثيقة األنشطة والنواتج التي من المقترح أن تضطلع بها اإلسكوا في إطار  

في مجال التنمية االجتماعية.  وقد أُعد ھذا البرنامج استنادا  إلى  2019-2018برنامج عملها لفترة السنتين 
 2019-2018جي المنقح لفترة السنتين المعني بالتنمية االجتماعية من اإلطار االستراتي 2البرنامج الفرعي 

 (.2016 ديسمبر/كانون األول 16-14، الدوحةوالعشرين ) تاسعةالالذي اعتمدته اإلسكوا في دورتها 
 

تنفيذ سكوا في ورات عملية ومقترحات تنفيذية تعين اإلصالتقدم بتمدعوون إلى األعضاء الدول  ووممثل 
 .احتياجات دول المنطقةمثل مع أنشطتها بما يتناسب بشكل أ

 
 ما يستجد من أعمال -7
 

 يشمل ھذا البند أية مسائل أخرى قد يقرر أعضاء اللجنة طرحها ومناقشتها. 
 
 للجنة التنمية االجتماعية ية عشرةثانالموعد ومكان انعقاد الدورة  -8
 

 .2019عقد في عام أن تُ ية عشرة التي من المقرر ثانتنظر اللجنة في تحديد موعد ومكان انعقاد دورتها ال
 
 عشرةحادية اللجنة التنمية االجتماعية عن دورتها  توصياتاعتماد  -9
 

 . لمناقشتها واعتمادھاعشرة حادية ال تهادورتوصيات  مسودة تنظر اللجنة في
 

----- 


