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  موجـز
  

  .2015 سبتمبر/أيلول 9و 8، يومي الرباطفي  العاشرةجنة التنمية ا�جتماعية دورتھا لعقدت   
 ا�جتماعيةالدورة إلى توفير منبر رسمي لمناقشة برنامج عمل ا#سكوا في مجال التنمية ھذه وھدفت 

خ.ل فترة السنتين التنمية ا�جتماعية شعبة استعراض إنجازات وھدفت أيضاً إلى .  هل تطويروسبُ 
في مجال التنمية ة أولويقضايا ذات حول الشعبة تقارير التي أعدتھا ا�ّط.ع على الوالماضية، 
  .ا�جتماعية

  
متابعة التقدم المحرز في تنفيذ للّجنة العاشرة جدول أعمال الدورة ناولت البنود المدرجة على وت  

للجنة  التاسعةا6نشطة والتوصيات المتعلقة بالتنمية ا�جتماعية في إطار برنامج عمل ا#سكوا منذ الدورة 
في مجال التنمية  2017-2016برنامج العمل المقترح لفترة السنتين ؛ با#ضافة إلى التنمية ا�جتماعية

المعنية مجموعة من التقارير في إطار جدول أعمال الدورة، في  ،المجتمعوننظر كذلك،   .ا�جتماعية
السكاني في تحقيق التنمية  الُبعد منھا ،ا#سكواالتنمية ا�جتماعية في منطقة  ذات أولوية في مجالقضايا ب

والعاملين غير النظاميين في  توسيع نطاق الحماية ا�جتماعية لتشمل ا6شخاص ذوي ا#عاقةو ؛المستدامة
ً المشاركة نھجاعتماد و ؛القطاع الزراعي   . لتحقيق العدالة ا�جتماعية ا

  
توصيات ول ،العروض والمناقشات تناولتھا6ھم النقاط التي اً ن ھذا التقرير عرضاً موجزويتضمّ   

  .دورتھا العاشرة د جدول أعمالوبنمن  لجنة التنمية ا�جتماعية بشأن كلّ 
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  مقدمـة
  
عم.ً بقرار اللجنة ا�قتصادية وا�جتماعية لغربي آسيا  العاشرةعقدت لجنة التنمية ا�جتماعية دورتھا   -1
بشأن إنشاء لجنة التنمية ا�جتماعية في إطار اللجنة  1994مايو /أيار 31المؤرخ ) 17-د( 198) ا#سكوا(

 قرارهفي المجلس ا�قتصادي وا�جتماعي لKمم المتحدة  أقره الذي ،ا�قتصادية وا�جتماعية لغربي آسيا
ن لجنة التنمية ا�جتماعية في دورتھا ة عدراصالوتنفيذاً للتوصيات ؛ 1994يوليو /تموز 26المؤرخ  27/1994

  .2013 أكتوبر/ا6ولتشرين  13و 12يوَمي ، انعمّ في نعقدة الم التاسعة
  
التي المناقشات ملخصاً عن تي تناولھا المجتمعون، والقضايا الھم �عاماً عرضاً ھذا التقرير تضمن وي  -2

وقد اعتمدت   .جدول ا6عمالدرجة على مالد وبنمن البشأن كل المقترحات والتوصيات تخللت الدورة وعن 
  .2015 سبتمبر/أيلول 9ھذا التقرير با#جماع في جلستھا الختامية المنعقدة في التوصيات الواردة في اللجنة 

  
  ادرة عن لجنة التنمية ا�جتماعيةالتوصيات الص  - أو�ً 

  العاشرةفي دورتھا 
  
مجموعة من التوصيات والمقترحات إلى  العاشرةفي ختام دورتھا التنمية ا�جتماعية  لجنة خلصت  -3

  . ، والموّجھة إلى ا#سكوا ودولھا ا6عضاءضيع المدرجة على جدول ا6عمالالمتصلة بالموا
  

  ا5عضاء في ا�سكوا الدولالتوصيات الموّجھة إلى   -ألف
  
  :ا6عضاء التوصيات التالية الدولإلى حكومات  المجتمعونوجه   -4
  

الشباب وكبار السن والمھاجرون � سيما ا�جتماعية والديمغرافية، فئات العمل مع مختلف ال )أ(  
  حماية الفئات وتفي بمستلزمات تلك وضع سياسات إنمائية تلبي احتياجات جميع لالدوليون، رجا�ً ونساًء، 

  حقوق ا#نسان؛ 
  

وضع وتنفيذ استراتيجيات وسياسات إنمائية ترتكز على ا6دلة، وذلك با�ستناد إلى بيانات  )ب(  
ھذه  ووضع الھجرة، ونشرمثل العمر والجنس وا#عاقة والموقع  ،الديمغرافيةمصنفة حسب الخصائص 

  ؛إليھا استناداً مشاريع ال تنفيذو ،وتعميمھاسياسات الستراتيجيات وا�
  

ال.زمة مؤسسية القانونية والتدابير واتخاذ ال ،قائمة على المشاركة والتشاورمؤسسية آليات إنشاء  )ج(  
ھيئات بون والمواطنون والمنتخَ  الشعب وممثلوون يّ الحكوم نمسؤولوالبما في ذلك ، جميع المعنيينشراك �

  ھا؛ورصد ھاوتنفيذ العامة اتالمجتمع المدني والقطاع الخاص، في وضع السياس
  

 تلكالفئات ا�جتماعية، � سيما  لجميع ا�جتماعي الدمجإلى  الھادفة السياسات تطبيق دعم )د(  
ا#عاقة والعاملون في القطاع غير النظامي، عن طريق إرساء  وفي ذلك ا6شخاص ذو بماالمعرضة للخطر، 

ودعم التنمية الشاملة في المدن  ؛السياسات وضعوإص.ح ھياكل  ؛لحماية ا�جتماعيةل ةوتعزيز أرضي
  مة في صنع السياسات؛نوعية المؤشرات المستخدَ  وتحسين ؛وا6رياف
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إدماج مفاھيمه في من خ.ل الوطني  ىالعدالة ا�جتماعية على المستوتفعيل إع.ن تونس حول  )ھ(  
تعزيز العدالة ا�جتماعية والمساواة في إطار نھج المشاركة الشامل والمتكامل و ؛خطط التنمية الوطنية والمحلية

   ؛لتنمية المستدامةل 2030أعمال  لوجدمع  ناغموبالت ،في التخطيط للتنمية على المستوى الوطني
  

قضايا  متابعةوُيعنى بإنشاء فريق عمل حكومي من الخبراء ينبثق عن لجنة التنمية ا�جتماعية  )و(  
  ؛مقبلةال دورتھاي إنجازاته فم تقريراً عن يقدّ اللجنة، و ما بين دوراتالفترة  ا6شخاص ذوي ا#عاقة في

  
على موافقة وال ؛ا6عضاء أخذ العلم بنتائج ا�ستبيان حول آليات ا�تصال والتواصل مع الدول )ز(  

  وموافاة ا6مانة التنفيذية به  ملئه، والعمل على ء استبيان جديد يكون أكثر شمو�ً قيام ا6مانة التنفيذية بإجرا
  .شھرين غضونفي 

  
  التوصيات الموّجھة إلى ا5مانة التنفيذية  -باء

  
  :التاليةإلى ا6مانة التنفيذية لRسكوا التوصيات المجتمعون  وجه  -5
  

  ا�عتبار عند تنفيذ برنامج العمل المقترح  فيالم.حظات المقدمة من الدول ا6عضاء  أخذ  )أ(  
  لدى ا#سكوا، مع  المتوفرةموارد ال حسب وذلك ،في مجال التنمية ا�جتماعية 2017-2016لفترة السنتين 

  الحماية ا�جتماعية والس.م والتماسك وا#دماج وإي.ء ا�ھتمام لقضايا العدالة ا�جتماعية والھجرة 
   ؛ا�جتماعي والشباب

  
 ،العمل مع الدول ا6عضاء على دمج البعد السكاني في وضع سياسات وخطط وبرامج التنمية  )ب(  
ن وا6شخاص ووالنازح نوتمكين الفئات ا�جتماعية والديمغرافية، � سيما الشباب وكبار السن والمھاجربھدف 

  ، وصون حقوقھم وتسھيل دمجھم في المجتمع؛ا#عاقة وذو
  

وضع وتنفيذ وتقييم برامج التنمية الوطنية الھادفة  في مجالتعزيز القدرات الفنية للدول ا6عضاء   )ج(  
بناء القدرات والبحوث لبرامج تنفيذ من خ.ل  ، وذلكحقوق ا#نسانإلى إلى تحقيق العدالة ا�جتماعية والمستندة 

  ل المتعلقة بالسياسات العامة؛والتحالي
  

في إعداد السياسات التنموية بين الحكومة  المشاركة تقديم الدعم البحثي والفني ال.زم لتعميم نھج  )د(  
  ؛ات المجتمع المدني والقطاع الخاصبما فيھا مؤسس ،وا6طراف المعنية

  
 ،إدماج مفاھيم العدالة ا�جتماعية في خطط التنمية الوطنية والمحلية حولإعداد دليل استرشادي  )ھ(  

 من ھاوتدريب الدولبناء قدرات ل ال.زمةبرامج الوتوفير  ؛تفعي.ً #ع.ن تونس حول العدالة ا�جتماعية وذلك
  ؛طبيقهتأجل 

  
فئات لدمج جميع الال.زمة تعزيز قدرات الدول ا6عضاء على وضع السياسات العامة   )و(  

وذلك والتعاون الفني، التدريب والبحث توفير أنشطة ا�جتماعية وتحقيق التماسك ا�جتماعي، وذلك من خ.ل 
  على المستويين الوطني وا#قليمي؛
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 2030جدول أعمال دمج أھداف وغايات ومؤشرات الرامية إلى دعم الدول ا6عضاء في جھودھا   )ز(  
  تنفيذھا؛و التنمية الوطنيةفي استراتيجيات  للتنمية المستدامة

  
مع التركيز على  ،لقضاء على الفقرالھادفة إلى ادعم الدول ا6عضاء في جھودھا واستراتيجياتھا   )ح(  

ا#عاقة والشباب وكبار السن والمجتمعات المحلية  وبما في ذلك ا6شخاص ذو ،الفئات ا6كثر عرضة للخطر
  المھمشة والعاملون في القطاع غير النظامي؛

  
تعزيز القدرات الوطنية لتنفيذ اتفاقية حقوق ا6شخاص بھدف تقديم الدعم الفني للدول ا6عضاء   )ط(  

  ذوي ا#عاقة؛
  

تعزيز التعاون بين لجنة التنمية ا�جتماعية في ا#سكوا ومجلس وزراء الشؤون ا�جتماعية   )ي(  
 ،أمانة الجامعةفي ع الشؤون ا�جتماعية قطاأيضاً مع جامعة الدول العربية، وفي  المختلفةالھيئات والعرب 

  .ا6خرىالمعنية والمنظمات ا#قليمية 
  

  مواضيع البحث والمناقشة  -ثانياً 
  

  ات المتعلقة بالتنمية ا�جتماعيةتنفيذ ا5نشطة والتوصي  -ألف
  للجنة التنمية ا�جتماعية التاسعةمنذ الدورة 

  )من جدول ا6عمال 4البند (
  
أدرجت لجنة التنمية ا�جتماعية بند التقدم المحرز في تنفيذ ا6نشطة والتوصيات المتعلقة بالتنمية   -6

به ا#سكوا  قامتا6عضاء على ما  الدولإط.ع ممثلي  بھدف العاشرةا�جتماعية على جدول أعمال دورتھا 
وتنفيذ توصيات لجنة التنمية ا�جتماعية في دورتھا  ؛المعني بالتنمية ا�جتماعية 2إطار البرنامج الفرعي في 

إتاحة الفرصة لھم لمناقشة ا6نشطة و ؛2013أكتوبر /تشرين ا6ول 13و 12عّمان يومي في  منعقدةالتاسعة ال
  . بالتنمية ا�جتماعية صلةالمواضيع المت سائروإبداء الرأي فيھا وفي  ذةالمنفّ 

  
التي  E/ESCWA/SDD/2015/IG.1/3ي ھذا البند استناداً إلى الوثيقة ونظرت لجنة التنمية ا�جتماعية ف  -7

ً للتقدم المحرز في تنفيذ ا6نشطة تضمنت  ، 2015-2014 برنامج عمل ا#سكوا لفترة السنتين في المحّددةعرضا
ولم ُتذكر في التقرير حول تنفيذ ا6نشطة المتعلقة بالتنمية  2013ا6نشطة التي ُنّفذت في عام  با#ضافة إلى

ا6نشطة على المجا�ت  ھذه عتتوزّ و . ا�جتماعية الذي قُّدم إلى لجنة التنمية ا�جتماعية في دورتھا التاسعة
ا6دلة و والمنشورات الدراساتو التقارير وإعداد ؛عقد ا�جتماعات وورشات العمل والدورات التدريبية :التالية

وتقديم الخدمات ا�ستشارية في مجال التنمية  ؛ميدانيةالمشاريع الوتنفيذ  ؛بناء القدرات الوطنيةو ؛والمواد الفنية
   .ع السياسات ا�جتماعية المتكاملةالعمل مع الدول ا6عضاء على إيجاد أفضل السبل لوضبھدف  ا�جتماعية

  
ً  لجنة التنمية ا�جتماعيةأخذت كما   -8 نشطة مانة التنفيذية عن تنفيذ ا6بالبيانات الواردة في تقرير ا6 علما

التقدم المحرز في النقاشات بنّوھت التي  ،جنةوالتوصيات المتعلقة بالتنمية ا�جتماعية منذ الدورة التاسعة للّ 
ي تال ةماعيتا�جالتطورات �سيما  ،التي تشھدھا المنطقةالمستجدة الظروف جتمعون الم تناولكذلك،  . ھاتنفيذ
  .عنھاشئة اجھود لمعالجة القضايا ا�جتماعية النالسكوا تكثيف ستدعي من ا#تقد 
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  العربيةمنطقة الالتنمية ا�جتماعية في  تحقيققضايا ذات أولوية في   -باء
  )من جدول ا6عمال 5البند (

  
  المستدامة التنمية تحقيق في السكاني عدالبُ   -1

  
 E/ESCWA/SDD/2015/IG.1/4(Part I(نظرت لجنة التنمية ا�جتماعية في ھذا البند استناداً إلى الوثيقة   -9

لديناميات السكانية، أي النمو السكاني والھياكل العمرية انظراً إلى أھمية  ،الُبعد السكاني والتنمية المستدامة حول
ا�جتماعية  ركائزال على ھاتأثير إلىو ،إلى عملية التنمية المستدامة بالنسبةوالتوسع العمراني والھجرة، 

حة من قضايا المستدامة المقترَ أھداف التنمية شمله ما تالوثيقة حددت كما   .لھذه العملية وا�قتصادية والبيئية
ھي  غرافيةأربع فئات اجتماعية وديم خصائص وما تتضمنه من إشارات واضحة إلى ،وأولويات متعلقة بالسكان

التحديات وتطّرقت ھذه الوثيقة أيضاً إلى .  الشباب والمھاجرون الدوليون وكبار السن وا6شخاص ذوو ا#عاقة
، با#ضافة باعتبارھا فئة أوسع نطاقاً يمكن أن تضم في المنطقة العربيةالضعيفة  الفئات ا#نمائية التي تواجھھا

  . ضّدھا لخطر التمييزالشديدة التعرض  اعية والديمغرافيةالفئات ا�جتم إلى الفئات ا6ربع المذكورة،
  

بين أھداف التنمية  ،معالجة القضايا المتعلقة بالسكانسُبل في أوجه التقاطع، إلى  الوثيقةوأشارت   -10
تحديات التنمية والتحو�ت السكانية في عالم عربي " عنوانب 2013القاھرة الصادر في عام المستدامة وإع.ن 

خطة  وضعدعمھا في ا6عمال التحضيرية ل إلىفيھا الدول ا6عضاء  دعتتوصيات  إلى خلصتو".  متغير
، بما يضمن مراعاة الُبعد السكاني في الصيغة النھائية 6ھداف التنمية 2015ا6مم المتحدة للتنمية لما بعد عام 

مساعدتھا على تحسين رفاه  إلى أيضاً  ودَعتھا.  عتباره عام.ً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامةالمستدامة، با
الشباب والمھاجرين الدوليين وكبار السن وا6شخاص ذوي ا#عاقة، من أجل سد الثغرات القائمة بين ھذه الفئات 

  .وعامة السكان
  

ية ا�جتماعية ا�قتصادية المحلية في لبنان، السيد لبرنامج الوطني للتنمامنسق لمداخلة  العرض توتل  -11
 معالجة خ.ل منلبنان  فيفي تحقيق التنمية المستدامة السكاني  البعد إدماجفيھا إلى  قتطرّ  ،فادي بو علي

 الشبابوھي قضايا المسنين  ،ومشاريع مجابريلزم من  مااللبنانية  الدولة لھاتخصص  أربع فئات قضايا
 ،لبنان في السوريين ال.جئين واقع عند وقّفوت . والھجرة الدولية الخاصة ا�حتياجات ذوي ا6شخاصو
 ا6مم�تفاقية  توقيعھا عدم من بالرغم اخطة ل.ستجابة للنزوح السوري إليھ وضعتاللبنانية  الدولةأن  أوضحو

  .  ل.جئينالمتعلقة با المتحدة
  

  :يلي ما إلى المجتمعون أشارالبند،  بھذاالمتصلة  المناقشةوفي   -12
  

 فيعلى خطط وبرامج التنمية ا�جتماعية  وأثرھا رات في الھرم السكانيبعاد التغيّ أخذ أھمية أ  )أ(  
ة كثر عرضالفئات ا6 وتوفير الحماية ا�جتماعية لتشمل ،فرص العمل ما يتصل بإيجاد�سيما في  ،عتبارا�
  ؛ونجراھموالنظامي غير ال في القطاعن ووالعاملكبار السن بما فيھا الشباب و ،لخطرل

  
مسبوقة التي تواجھھا اللتحديات غير ال.زمة لمواجھة االبرامج ا�جتماعية وضع وتنفيذ أھمية   )ب(  
والمضي قدماً في برامج التنمية  ؛العربيةھويتھا على من الحفاظ المنطقة دول وإيجاد الُسُبل لتمكين  ؛المنطقة

وضع المجتمعون على ضرورة شدد وفي ا#طار نفسه،  . وطأة ھذه التحديات تحتا�قتصادية وا�جتماعية 
  ؛خطة استجابة وطنية للتعامل مع ال.جئين
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 ا�عتبار في العربية الدولعدد من في لحروب وعدم ا�ستقرار لا�جتماعية  تبعاتال أخذ ھميةأ  )ج(  
 إلى ھدفوت العرض والطلب لجھَتيالسكانية  المتغيرات تتناول إنمائيةصياغة سياسات واستراتيجيات  لدى

  ا#قصائية؛ غير الشاملة والتنمية ا�جتماعي التماسك #حراز السُبل توفير
  

، غرافيةالديم المجموعات مختلف على والتركيز التنمية، خطط في السكاني عدالبُ  دمج أھمية  )د(  
دلة وتوفير ا6 ؛دماجھا في مجتمعاتھامستلزمات إ تحديدبھدف ، وذلك للخطرًة �سيما الفئات ا�كثر عرض

المستندة ا�ستراتيجيات والسياسات القدرة على وضع تعزيز وبالتالي  ،تشخيص الواقع.زمة لالءات حصاوا#
  .حصائيةدلة ا#ا6إلى 

  
  توسيع نطاق الحماية ا�جتماعية لتشمل ا6شخاص ذوي ا#عاقة  -2

  القطاع الزراعيوالعاملين غير النظاميين في 
  

 E/ESCWA/SDD/2015/IG.1/4(Part II) الوثيقة إلىھذا البند استناداً نظرت لجنة التنمية ا�جتماعية في   -13
أداًة أساسية من أدوات السياسة العامة تھدف  باعتبارھاتوسيع نطاق الحماية ا�جتماعية لتشمل الجميع،  حول

إلى التخفيف من حدة الفقر، وبناء المنعة، والحد من عدم المساواة، ومعالجة الغبن، وبناء مجتمعات متماسكة 
على  تزھذه الوثيقة لمحة عامة عن الحماية ا�جتماعية في البلدان العربية، وركّ  تنتضمّ و.  ومستقرة

ن في القطاع الزراعي والحصول على ھذه الحماية، و� سيما العاملا بعض الفئات في الصعوبات التي تواجھھ
 مستوياتفي  ،الرجل لصالح التباين، إلى التقرير وأشار.  ا#عاقة وغير النظامي وأسرھم، وا6شخاص ذو

ا�جتماعية في  الرئيسية للحماية اUليات استعرضت كما.  الحصول على الرعاية ا�جتماعية والتأمين الصحي
مة ل لى ا�شتراكاتعوھي برامج الحماية ا�جتماعية القائمة  ،المنطقة العربية Vلعاملين في القطاع والمقد

ھة غير والحماية ا�جتماعية الموجّ  ، على سبيل المثال؛لوقود والغذاءالحكومي المقّدم لوأنظمة الدعم  ؛النظامي
  .نقديةكبرامج التحوي.ت ال ،القائمة على الدعم

  
 2030 أعمال جدولصلب من الحقوق المذكورة في  الحماية ا�جتماعية حقّ  الوثيقة أنّ  وأوضحت  -14

حماية اجتماعية ومعاشات تقاعدية ورعاية ما يلزم من ا#خفاق في تأمين شيرة إلى أّن م، المستدامة للتنمية
وتنتھي الوثيقة إلى مجموعة من التوصيات .  صحية للفئات المھمشة ھو مصدر خطر على التماسك ا�جتماعي

 ؛الموجھة إلى الحكومات بشأن ضرورة مشاركة جميع الجھات المعنية في صنع سياسات الحماية ا�جتماعية
حوار وطني حول ا#ص.ح؛ والتصدي لمشكلة الحرمان الھيكلي؛ وتأمين التمويل الكافي للحماية بشأن إط.ق و

والموثوقة؛  والمصّنفة لةواجية والتجزئة في الخدمات؛ وجمع البيانات المفصّ ا�جتماعية؛ والتخلص من ا�زد
  .وتكثيف الجھود #نفاذ التشريعات والسياسات المتعلقة بالحماية ا�جتماعية

  
  :النقاط التاليةتناول المجتمعون  ،ھذا البندإطار في و  -15
  

سيما  ! ،ا�جتماعية الشاملة لكافة المواطنينتوفير الحماية ال.زمة لبل الوسائل والس تفعيلھمية أ  ) أ(
أيضاً و ؛ريافا6في ن ووالعامل ؛والنساء ؛عاقةا# وشخاص ذوا6ذلك  بما في ،لفئات الضعيفة والمھمشةل

 ؛في القطاع الزراعي ةريودعم المشاريع الصغھذا القطاع تنظيم من خ.ل النظامي  ن في القطاع غيروالعامل
  ؛ةريوتمويل المؤسسات الصغ ؛في المدنالخدمي دعم القطاع و
  

 ال.زمةوالقنوات  والوسائل ا6دوات وإيجاد ؛وطنية للحماية ا�جتماعية أرضية إرساءھمية أ  )ب(  
 النقدي الدعم تقديم خ.ل من ا�جتماعية، الحماية ببرامج المشمولة غير للفئاتا�جتماعية  الحماية لتوفير
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كثر فقراً بدءاً بالفئات ا6 ،الحماية ا�جتماعية للجميع أرضية وتوفير المشروط، وغير المشروط والعيني
  ؛بلوغ سياسات حماية شاملةلغاية  ا�جتماعية الحماية وبرامج سياسات في التدرج اعتماد في والنظر ؛وتھميشاً 

  
وضع سياسات وبرامج الحماية ستند إليھا عملية قاعدة بيانات ومعلومات تإنشاء  ھميةأ  )ج(  

برامج ّتت من تشقلّل تو ؛للفئات ا�جتماعية غير المشمولة بالرعاية استھدافاً أكثر فعالية وا�جتماعية بشكل 
الى الفئات المستھدفة  والتقديمات وصول المساعداتتضمن و ؛منع ازدواجيتھاتقة والمطبّ الحماية ا�جتماعية 

  ؛ة ا�جتماعيةوالحماي غير المشمولة بالرعاية
  

والبرامج القائمة اسات يالس واعتماد الحماية ا�جتماعيةتوفير ال.زم لي.ء ا�ھتمام إضرورة   )د(  
  العربية؛ مجتمعاتعاقة في الشخاص ذوي ا#�ا دماجإعلى الحقوق بھدف 

  
 ھذاوفي .  ا6شخاص ذوي ا�عاقة موضوع فيالواحدة  الدولة ضمنالتنسيق الداخلي  أھمية )ھ(  
 منقرار نموذجي واسترشادي حول حقوق ا6شخاص ذوي ا�عاقة  مشروعالمجتمعون عند  وقّفت ا#طار،
 بياناتھا تعديل في للدول الدعم توفيرالقانون  ھذا اعتمادشأن  ومن.  #قراره العربي البرلمانإلى  رفعهالمقّرر 

   .ا�عاقة ذوي با6شخاص المتعلقة وتشريعاتھا
  

  لتحقيق العدالة ا�جتماعية نھجكالمشاركة   -3
  

 E/ESCWA/SDD/2015/IG.1/4(Part III) الوثيقةنظرت لجنة التنمية ا�جتماعية في ھذا البند استناداً إلى   -16
إطار أولويات الحكومات العربية،  فيالتي تكتسيھا العدالة ا�جتماعية  الكبرىھمية ا6تسلط الضوء على  التي

وليس فقط في البلدان التي  ،تحقيق العدالة ا�جتماعية ضرورة قصوى في المنطقة العربية ككلّ  وأن خصوصاً 
 أعادت ،)2014سبتمبر /أيلول 18-15 ،تونس(Rسكوا لفي الدورة الثامنة والعشرين و.  تشھد تحو�ت سياسية

تأكيد التزامھا بتحقيق العدالة ا�جتماعية، وتناولت التحديات المشتركة التي تعترض تحقيق ھذا ا�لتزام،  الدول
، وارتفاع معد�ت للجميع السلع والخدمات ا6ساسيةتوفّر ما يكفي من كاستمرار الفقر وعدم المساواة، وعدم 

خ.ل العقود الماضية لم يحقق المنطقة العربية شھدته الذي مّطرد ال نموال أنّ إلى وثيقة ال توأشار.  البطالة
في  المتأّصلة� بد من إعادة النظر في نموذج التنمية بما يتماشى مع قيم العدالة ؛ ولذلك، رفاھاً مستداماً للجميع

    .يةالثقافة العربية وا#س.م
  

باعتبار على أھمية المشاركة الفعلية والحقيقية للمواطنين في مختلف المجا�ت، ت الوثيقة أيضاً أكدو  -17
ً ساسيأھذا ا6مر  ق مسار العدالة ا�جتماعية أھم التحديات التي تعوّ ت ستعرضوا.  لتحقيق العدالة ا�جتماعية ا

كما .  لمشاركةوقائمة على اشاملة  اجتماعيةضرورة وضع سياسات على  ةً شددموإبداء الرأي والمشاركة، 
 كنھج لتحقيقالمشاركة  علىرتكزت ا تجارب ناجحةمن  المنطقة العربيةما شھدته ل تحلي.ً تضمنت الوثيقة 

 من مجموعة إلى توخلص.  العدالة ا�جتماعية على المستويات المؤسسية وا�جتماعية وا�قتصادية والسياسية
تحقيقاً لمبادئ وذلك يمكن للدول ا6عضاء ا�سترشاد بھا لتفعيل المشاركة المدنية وتشجيعھا،  التيتوصيات ال

  .العدالة ا�جتماعية
  

  :وفي إطار ھذا البند، تناول المجتمعون النقاط التالية  -18
  

  دول المنطقة بالرغم من نجاحات بعض بين سباب اتساع فجوة عدم المساواة أ توضيحھمية أ  )أ(  
  عضاء في مقاربة الدول ا6بعض ي لتعرف على التجارب الناجحة فأھمية او ؛في تقليص الفقرھذه الدول 
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تعزيز العدالة الضرورية لليات اUوسائل وال ؛ با#ضافة إلى أھمية تحديددماج والمشاركةالفقر والمساواة وا#
  القائمة طر ا6ُ ھج ونُ اعتماد الو ،ومؤسسات وقوانينطر قانونية ما يلزم من أتوفير بما في ذلك  ،ا�جتماعية

  على المشاركة؛
  

توفير من خ.ل  ،في مجال العدالة ا�جتماعية والمشاركةدعم وتعزيز القدرات الوطنية ضرورة   )ب(  
وبناء  ،بناء القدرات في مجال دمج العدالة ا�جتماعية في خطط واستراتيجيات وسياسات التنمية الوطنيةل برامج

الطابع المؤسسي  ضفاءإو ،ھداف ومبادئ العدالة ا�جتماعيةألمؤسسات العامة وتفعيل دورھا لتحقيق قدرات ا
  ؛على آليات المشاركة في عملھا

  
�سيما في ظل ما تشھده المنطقة من تحديات و ،مفھوم العدالة ا�جتماعيةنطاق ع يتوس ھميةأ  )ج(  

ا6دلة وتوفير  ؛القدرات في مجال العدالة ا�جتماعية وسع في توفير برامج بناءتوال ؛سياسية واجتماعية
  .ا�قتداء بھاص النجاح التي يمكن والمعلومات وبرامج الدعم الفني والتعريف بقصوالبيانات 

  
  في مجال التنمية ا�جتماعية 2017-2016المقترح لفترة السنتين برنامج العمل   -جيم

  )من جدول ا6عمال 6البند (
  

.  E/ESCWA/SDD/2015/IG.1/5نظرت لجنة التنمية ا�جتماعية في ھذا البند استناداً إلى الوثيقة   -19
ستراتيجية او ھا،ا6نشطة والنواتج المتصلة بتنفيذو ومؤشراتھا،الوثيقة ا#نجازات المتوقعة  ھذه وتضمنت
 إلىبالتنمية ا�جتماعية  المتصل 2 الفرعي برنامجال ويھدف.  والعوامل الخارجية المؤثرة في تنفيذه ،البرنامج

 العدالة وتعّزز الحقوق نھج على ترتكزسياسات اجتماعية  وتنفيذا6عضاء على اعتماد  الدولتعزيز قدرة 
النتائج  وتشمل.  المشاركة إطار في ومنصفة شاملة واجتماعية اقتصادية تنمية تحقيق إلى وتؤدي ،ا�جتماعية

.جتماعات الحكومية ل الخدمات تقديم: ا6نشطة التالية 2017-2016المتوقع إنجازھا خ.ل فترة السنتين 
وتنظيم أنشطة  الفنية؛والمواد  والكتيباتوإعداد المطبوعات المتخصصة والمنشورات  ؛واجتماعات الخبراء

يبية وورشات العمل والمشاريع الميدانية، حسب بما فيھا الخدمات ا�ستشارية والدورات التدر ،التعاون الفني
  .ا6عضاء الدولالتي ترد من  الطلبات

  
  :وفي إطار ھذا البند، تناول المجتمعون النقاط التالية  -20
  

  في ا�عتبار لدى  2017- 2016 المقترحات الواردة في برنامج العمل لفترة السنتينأخذ ھمية أ  )أ(  
سياسات اجتماعية وتنفيذ ا6عضاء على اعتماد  الدولتعزيز قدرة والھدف من ذلك ھو .  سكواة ا#نشطتنفيذ أ

، وتؤدي إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ومنصفة ا�جتماعية ترتكز على نھج الحقوق والعدالة
 نحوالتنفيذية كذلك، شّدد المجتمعون على ضرورة توجيه جھود ا6مانة .  المشاركة من في إطارومستدامة 

 للتنمية المستدامة 2030جدول أعمال  ومؤشرات ھداف وغاياتأدماج إعضاء في توفير الدعم ال.زم للدول ا6
  ؛نمائيةفي برامجھا ا#

  
جتماعية على ا�قتصادية وا� هتبعاتة نظراً إلى أھمي ،تطرق المشاركون إلى موضوع الھجرة  )ب(  

من ، 2017-2016ا#سكوا للفترة حيز في برنامج عمل للھجرة وطلبوا أن يخصص  . دول المنطقة والجوار
كل دولة في المتوّقعة لمساھمة تحديد الو ،برامج محددة لدراسة احتياجات ال.جئين والمھاجرينوضع خ.ل 

توقّف في نطاق متصل، و.  حكوميةاللمنظمات الدولية وغير المحتمل لالدور أيضاً تحديد و ،تنفيذ ھذه السياسات
في  السكان المحليينأوضاع على التنمية ا�جتماعية و ةالمستقبل انإلى البلدال.جئين تدفق أثر عند المشاركون 
  ؛تلك البلدان
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في مجال لى تعزيز برامج التعاون الفني وبناء القدرات إسكوا %مانة التنفيذية لا6جتمعون الما دع  )ج(  
في القطاع غير  العدالة ا�جتماعية ومكافحة الفقر والعملب المتصلةوا�ستراتيجيات والبرامج  وضع السياسات

عاقة والشباب وكبار السن وي ا#شخاص ذدماج ا6إتعزيز قدرات الدول في وطلبوا منھا أيضاً  . النظامي
عند في ا�عتبار مائية نا#خصوصيات البلدان ا6عضاء وأولوياتھا ، مع أخذ المجتمعات المحلية المھمشةو

  ؛والتعاون الفنيفنية المشورة الشطة نأتنفيذ برامج ووضع و
  

تدريبية عملية  ورشاتدليل حول العدالة ا�جتماعية وعقد على ضرورة إعداد المشاركون أكد   )د(  
  ؛ذا الدليلھ قدرات حولالوبناء 

  
وتبادل الخبرات  ،والتنسيق ،التعاونوطيد مانة التنفيذية بتقيام ا6 ھميةأأكد المشاركون على  )ھ(  

 المنطقة تشھدھا التي ا6حداث وأن خصوصاً  ،بين دول المنطقة في مقاربة الشأن ا�جتماعيكتسبة والدروس الم
الناجمة عن  التحدياتقضايا عّدة لعّل أھمھا  في إقليمية ومعالجاتمقاربات  ا6حيان من كثير في تتطلب قد

 ،للعمل وا�نتقالالخارج،  إلى واللجوءضمن البلد الواحد،  الداخليذلك النزوح  في بما أشكالھا،الھجرة بكافة 
   ؛ا�عاقةب ا#صابةو
  

قليمية والدولية ومنظمات سكوا والمنظمات ا#التعاون بين ا# ھمية تعزيزأكد المشاركون على أ  )و(  
 ، كثر شمو�ً أبرامج الحماية ا�جتماعية لتصبح تطوير و ،العدالة ا�جتماعية سسأرساء إفي المجتمع المدني 

التماسك ا�جتماعي والتبعات ا�جتماعية الناجمة عن الھجرة يع ا�شخاص ذوي ا�عاقة وضاواي.ء مو
ً  ھتماماً ا وءوالحروب واللج   . خاصا

  
  نتائج ا�ستبيان حول آليات ا�تصال والتواصل مع الدول ا5عضاء  -دال

  )ا6عمالمن جدول  7البند (
  

Uليات المتبعة من قبل شعبة التنمية �ستقصاء آراء الدول ا6عضاء حول ا استبياناً ا#سكوا  أعّدت  -21
في إطار سعي ويندرج ھذا ا�ستبيان .  بھدف تحسين ھذه اUليات ،والتواصل معھاا ھا�جتماعية ل.تصال ب

 وأنشطتھا ومشاريعھا ھامبادرات تعميمو ؛ا6عضاء ا#سكوا الدائم إلى تطوير سبل التواصل والتنسيق مع الدول
ة ا�ستبيان، أسئلتتصل و.  نطاق أوسع إصداراتھا علىع ضمان توزيو ؛ھاوزيادة المعرفة والتوعية بشأن

التنمية المعتمدة في شعبة ر المعلومات آليات التواصل ونشنقاط الضعف والقوة التي تتسم بھا بعموماً، 
  . ا�جتماعية

  
نقاط وعن طريق دولة عضو عبر البريد ا#لكتروني  17ا#سكوا ھذا ا�ستبيان إلى أرسلت قد و  -22

لم تجب على ا�ستبيان إ� سبع ن قبل الشعبة، رغم المتابعة المتواصلة مغير أّنه،  . الدولھذه ا#رتكاز في 
  . يمنالو مانفلسطين والمملكة العربية السعودية ولبنان وعُ والبحرين و ا6ردن ، ھيدول

  
ً عرضفقدمت  ،ستبيانا� نتائج ت ا6مانة التنفيذيةاستعرض في إطار ھذا البند،و  -23 ً مرئي ا ً ملخص نضمّ ت ا  ا

ستبيان إعادة إرسال ا�مقترحات، منھا التوصيات واشتمل على عدد من ال، وعليھا إجابات الدولوته أسئلعن 
من خ.ل إرساله في  ،وتوسيع نطاقهالمجيبة عليه؛ الدول عدد لزيادة  ،بصيغة منقحةإلى الدول ا6عضاء 

 ممثلي ا6مانة التنفيذية ودعت  .مدنيالمجتمع الھيئات المحليين من منظمات دولية و مرحلة ثانية إلى الشركاء
  .وتوصياتھم بشأنه ا�ستبيان نتائج حول ھمتقديم م.حظاتالدول ا6عضاء إلى 
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  :التالية النقاط المجتمعون تناول البند، ھذا إطار وفي  -24
  

تعزيز آليات ووسائل توجيه الشكر إلى ا6مانة التنفيذية لRسكوا على سعيھا المتواصل إلى   )أ(  
وقنوات ا�تصال والتواصل مع الدول ا6عضاء، من خ.ل تحليل نتائج ا�ستبيان وعرضھا على لجنة التنمية 

 ؛ مناقشتھا والخروج بمقترحات لتفعيل ذلك التواصلا�جتماعية في دورتھا الحالية، وذلك بھدف 
  

ا6مانة التنفيذية إلى النظر في استحداث آليات أخرى، وذلك بالتعاون مع الدول ا6عضاء، دعوة   )ب(  
واقترح المجتمعون تشكيل لجان متخصصة تنبثق عن اجتماعات اللجنة، .  بھدف تفعيل التواصل المستمر معھا

دوراتھا لمتابعة القضايا المسندة إليھا، وترفع تقريرھا بشأن عملھا إلى اللجنة في دورتھا وتعمل في الفترة بين 
جري متابعتھا في الرئيسية التي ي واقترحوا أيضاً إدراج قضايا ا6شخاص ذوي ا#عاقة ضمن القضايا.  التالية

  ؛ للجنة ةالعاشرة والحادية عشر تينالفترة الفاصلة بين الدور
  

   ؛الردودالمجيبين ومن كبر من أ عدداً  نطاق ا�ستبيان ليشملتوسيع   )ج(  
  

وليستجيب  ،كثر تفاع.ً مع مستخدميهألكتروني ليكون سكوا ا#ا# موقعتطوير  ضرورة  )د(  
عي والبحث عن الوثائق يضابالبحث الموصل ما يت في وصاً ، خصالبحثية ھمواھتمامات لدول ا6عضاءالمتطلبات 

ً تقوم حاليإلى أنھا مانة التنفيذية �اوقد أشارت .  ا#سكواصادرة عن والكتيبات ال والتقارير والدراسات بتحديث  ا
   ؛2015ط.قه قبل نھاية عام إلكتروني الذي سيتم موقعھا ا#

  
موقع ا#سكوا ا#سكوا في غضون وقت قصير جداً، وتحميلھا مباشرًة على ترجمة وثائق  )ھ(  

   . إذا أمكناللغة الفرنسية ، وحتى وا#نكليزيةا#لكتروني باللغتين العربية 
  

  ما يستجد من أعمال  -ھاء
  )من جدول ا6عمال 8البند (

  
  .لم ترد أي مقترحات في إطار ھذا البند  -25
  

  للجنة التنمية ا�جتماعية الحادية عشرةموعد ومكان انعقاد الدورة   - واو
  )من جدول ا6عمال 9البند (

  
للجنة التنمية  الحادية عشرة بطلب استضافة الدورةتقدمت جمھورية السودان في إطار ھذا البند،   -26

  ن يتم أعلى  ،ذا الطلببھا6مانة التنفيذية الدول ا6عضاء ورحبت و  .في مدينة الخرطوم ا�جتماعية
بالتشاور بين الجھات المعنية في جمھورية السودان وا6مانة  ،الدورة في وقت �حقھذه عقد تاريخ تحديد 

  . لRسكواالتنفيذية 
  

  العاشرةدورتھا  فيلجنة التنمية ا�جتماعية  توصياتاعتماد   -ثالثاً 
  )من جدول ا6عمال 10البند (

  
 توصيات 2015 سبتمبر/أيلول 9الختامية المنعقدة في  تھافي جلسلجنة التنمية ا�جتماعية  عتمدتا  -27

  .ة وھي واردة في بداية ھذا التقريرالعاشردورتھا 
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  تنظيم الدورة  -رابعاً 
  

  مكان الدورة وتاريخ انعقادھا  -ألف
  

 9و 8، يومي المغربيةفي المملكة  الرباطللجنة التنمية ا�جتماعية في  العاشرةُعقدت الدورة   -28
  .ھاالمدرجة على جدول أعمالوناقشت اللجنة خ.ل يومين البنود . 2015 سبتمبر/أيلول

  
  ا�فتتاح  -باء

  
وزيرة التضامن والمرأة  ،بسيمة الحقاوي السيدةالعاشرة للجنة التنمية ا�جتماعية  الدورة تافتتح  -29

، لدورةاھذه  أعمالباستضافة  بلدھااعتزاز أعربت عن و  .المملكة المغربيةفي وا6سرة والتنمية ا�جتماعية 
أشارت في كلمتھا إلى أن و . ، المغربالثاني مھفي بلد ا6عضاء في ا#سكوا الدول ممثلي بجميعًة رحبم

ا6وضاع ا�جتماعية وا�قتصادية للفئات  تحسينإلى تھدف على وضع سياسات اجتماعية  عمل المغرب
المبادرة الوطنية للتنمية  مثل ،المھيكلةا�جتماعية  والمشاريعالمبادرات العديد من ق لطفأ ،والفقيرة المھمشة
أشارت و . لتحقيق التنمية ا�جتماعية بمھام محددةمؤسسات وطنية وجھوية تضطلع صناديق وأنشأ و ،البشرية

مختلف ا�ستراتيجيات  ال.مركزية وسياسة المقاربة التشاركية في تنفيذعلى تكريس  يحرص المغرب نألى إ
على  المؤسسات المعنيةمع ما بين الج حيث يتم، على المستويين الوطني والجھوي ،والبرامج القطاعية

  .المجتمع المدنيجمعيات و والفئات المستھدفةالصعيدين الوطني والمحلي 
  

 منھا ،استراتيجية القطب ا�جتماعي ضمنمتعددة برامج  توضعأن المملكة  الحقاوي السيدةأفادت و  -30
النھوض برامج و ؛إحداث وتأھيل مؤسسات الرعاية ا�جتماعيةبرنامج و ؛للنساء ا6راملالدعم المباشر برنامج 

حماية المسنين برامج و ؛عاقةا# ذوياستھداف ا6شخاص برامج و ؛بأوضاع النساء ا�جتماعية وا�قتصادية
يق مع ا#سكوا إلى ن المملكة تسعى من خ.ل التعاون الوثأأكدت على  ،وفي ختام كلمتھا  .وا6طفال من التشرد

؛ المنطقة فيما بين دول العدالة ا�جتماعية والتكامل يرسخبما  ،ا#قليميةلسياسات ا�جتماعية ا نسيقحسين تت
توقّعة ا�عتبار التحو�ت الديمغرافية الراھنة والمفي  خذأتوضع خطط ومناھج مشتركة وأنھا تسعى أيضاً إلى 

  .التنمية ا�جتماعية مجال�ستفادة من التجارب الناجحة للدول ا6عضاء في اإلى و ؛في تحقيق التنمية المستدامة
  

في  جمھورية  وزيرة الرعاية والضمان ا�جتماعي ،الدولب مشاعر أحمد ا6مين عبدYا6ستاذة  ألقتو  -31
أشارت فيھا إلى التدابير التي يتخذھا بلدھا تنفيذاً ، كلمة للجنة التاسعةالتي ترأست أعمال الدورة و ،السودان

مانة نفذتھا ا6نشطة الھامة التي ونّوھت با6.  سكوابرنامج عمل ا#وللتوصيات اللجنة في دورتھا السابقة 
Rسيما في مجال التعاون الفني مع الدول إلى إنجازات ملموسة، سكوا بھدف ترجمة التوصيات التنفيذية ل�

  .  سبيل صياغة سياسات اجتماعية متكاملةعضاء في ا6
  

من المقترحات العملية  مجموعةً  العاشرةتثمر أعمال الدورة  أن ةمتمني اكلمتھب لالدوا6ستاذة  تواختتم  -32
  . عربيةال بلدانالفي  التنمية ا�جتماعية#دارة عملية 

  
وأكد .  كلمة ا6مانة التنفيذيةرئيس شعبة التنمية ا�جتماعية في ا#سكوا،  ،السيد فردريكو نيتو ىوألق  -33
منبر للتداول في ا#نجازات والفرص والتحديات، وتبادل المعلومات والممارسات الجّيدة، اللجنة ك أھميةلى ع

. ا�جتماعية في المستقبلتوجيه تنسيق وتنفيذ برنامج التنمية إلى والتباحث في المقترحات والتوصيات الھادفة 
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قترحات لتعزيز أثر أنشطة شعبة التنمية ا�جتماعية في إطار برنامج العمل متصدر عن ھذه الدورة  نوتمّنى أ
  .2017-2016لفترة السنتين 

  
عية والسياسية والتقدم لترابط بين العدالة ا�جتماعية والتنمية ا�جتمال إلى أنه نظراً السيد نيتو وأشار   -34

، � بد من دراسة التحديات ا�جتماعية التي يواجھھا المواطنون العرب عموماً والفئات ا�جتماعية ا�قتصادي
على  ستركز ھذه الدورة أشار إلى أنو.  لھذه التحدياتالمعرضة للخطر خصوصاً، ومناقشة الحلول الممكنة 

 أنإلى وا�حتياجات ا#نمائية ذات ا6ولوية وشواغل الدول ا6عضاء، على و ،قضايا رئيسية تھم المنطقة
وأضاف أن .  إلى نتائج عملية توجه صياغة السياسات ا�جتماعية الداعمة للعدالة ا�جتماعية ستؤدي ھامداو�ت

وتوسيع نطاق  ،البعد السكاني في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربيةجدول أعمال الدورة يتناول أيضاً 
الحماية ا�جتماعية لتشمل الجميع، بما يسھم في التخفيف من وطأة الفقر والتعرض للخطر وعدم المساواة 

  .بناء مجتمعات أكثر اندماجاً وتماسكاً واستقراراً وبالتالي والظلم، 
  

  الحضور  -جيم
  

العربية  ا#ماراتو ا6ردنفي ا#سكوا ھي اً عضو بلداً  خمسة عشرشارك في الدورة ممثلون عن   -35
والمملكة العربية  المغربوومصر  ولبنان وفلسطين وقطر تونس والسودان والعراق وُعمانوالمتحدة والبحرين 

وترد .  ومراقبون وخبراء ،وحضر الدورة أيضاً ممثلون عن منظمات إقليمية . واليمن االسعودية وموريتاني
  .التقريرقائمة المشاركين في المرفق ا6ول لھذا 

  
  أعضاء المكتب انتخاب  -دال

  
بشأن انتخاب أعضاء مكاتب دورات ا#سكوا  2001مايو /أيار 11المؤرخ ) 21-د( 226وفقاً للقرار   -36

تتولى الدول ا6عضاء رئاسة دورات اللجنة وھيئاتھا الفرعية بالتناوب وحسب الترتيب "وھيئاتھا الفرعية، 
، تنتخب اللجنة نائبين للرئيس ومقرراً من سكوامن النظام الداخلي لR 12ووفقاً 6حكام المادة . ا6بجدي بالعربية
، العراق ، ممثلسلمان علي الجميلي السيدوعم.ً بھذه المادة، تولى   ."ئھا في بداية كل دورةبين ممثلي أعضا

الفاضل السيد و، السودان، من الدولب مشاعر أحمد ا6مين عبدY السيدةرئاسة مكتب الدورة؛ كما ُعيZن كل من 
  .مقرراً للدورة ،فلسطينمن ، عطاياالسيد محمود  ، نائبين للرئيس؛ وُعيZنمانعُ  من ،بدر بن محمد الغافري

  
  جدول ا5عمال وتنظيم ا5عمال  -ھاء

  
بالصيغة المعروضة  العاشرةأقرت لجنة التنمية ا�جتماعية، في جلستھا ا6ولى، جدول أعمال دورتھا   -37

   :E/ESCWA/SDD/2015/IG.1/L.1الوثيقة عليھا في 
  

   .افتتاح أعمال الدورة  -1  
  

  .المكتبانتخاب أعضاء   -2  
  

  .إقرار جدول ا6عمال ومسائل تنظيمية أخرى  -3  
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 نذ الدورة التاسعة للجنة التنميةتنفيذ ا6نشطة والتوصيات المتعلقة بالتنمية ا�جتماعية م  -4  
  .ا�جتماعية

  
  :قضايا ذات أولوية في تحقيق التنمية ا�جتماعية في المنطقة العربية  -5  

  
  التنمية المستدامة؛ الُبعد السكاني في تحقيق  )أ(    

 ا#عاقة والعاملين غير النظاميينتوسيع نطاق الحماية ا�جتماعية لتشمل ا6شخاص ذوي   )ب(    
  القطاع الزراعي؛ في

  ).حلقة نقاش(المشاركة كنھج لتحقيق العدالة ا�جتماعية   )ج(    
  

  .اعيةفي مجال التنمية ا�جتم 2017-2016برنامج العمل المقترح لفترة السنتين   -6  
  

  .نتائج ا�ستبيان حول آليات ا�تصال والتواصل مع الدول ا6عضاء  -7  
  

  .ما يستجد من أعمال  -8  
  

  .موعد ومكان انعقاد الدورة الحادية عشرة للجنة التنمية ا�جتماعية  -9  
  

  .اعتماد توصيات لجنة التنمية ا�جتماعية في دورتھا العاشرة  -10  
  

في الجلسة ذاتھا، وافقت اللجنة على تنظيم ا6عمال المقترح والمعروض عليھا في الوثيقة و  -38
E/ESCWA/SDD/2015/IG.1/L.2،  تناول البند السابع المتعلق لالمجتمعين قتراح من ابناًء على  هتعديلوذلك بعد

برنامج سادس الذي يستعرض قبل البند ال نتائج ا�ستبيان حول آليات ا�تصال والتواصل مع الدول ا6عضاءب
  .في مجال التنمية ا�جتماعية 2017- 2016العمل المقترح لفترة السنتين 

  
  الوثائق  - واو

  
  الوثائق التي ُعرضت على لجنة التنمية ا�جتماعية في  قائمةترد في المرفق الثاني لھذا التقرير   -39

  .العاشرةدورتھا 
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  المرفق ا�ول
  

  قائمة المشاركين
  

  ا�عضاء في ا�سكوا الدول  -ألف
  

  المملكة ا�ردنية الھاشمية
  

  شاھر الف�يلةالسيد س�مة 
  مدير تعزيز ا�نتاجية بالوزارة

  وزارة التنمية ا جتماعية
  

  ا�مارات العربية المتحدة
  

  السيد عبد الرحمن عبد% السوقي
  مدير إدارة الضمان ا جتماعي 

  وزارة الشؤون ا جتماعية
  

  السيد علي حسن محمد السيد 
  مستشار قانوني
  مكتب الوزيرة

  يةوزارة الشؤون ا جتماع
  

  مملكة البحرين
  

  السيد فؤاد صادق البحارنة
  مستشار ورئيس دائرة منظمة التعاون ا�س�مي 

  والمنظمات ا�خرى
  وزارة الخارجية

  
  السيد خالد عبد% القوتي

  مستشار
  سفارة مملكة البحرين في الرباط

  
  الجمھورية التونسية

  
  السيدة مھى مزريوي النخلي

  مديرة
  ا جتماعيةوزارة الشؤون 

  
  جمھورية السودان

  
  ا�ستاذة مشاعر أحمد ا�مين  الدولب
  وزيرة الرعاية والضمان ا جتماعي
  وزارة الرعاية والضمان ا جتماعي

  
  

  السيد جمال النيل عبد % منصور
  المدير العام ل8دارة العامة للتخطيط والسياسات والبحوث

  وزارة الرعاية والضمان ا جتماعي
  

  بارك حسين رحمة %السيد م
  مستشار التعاون ا�نمائي الدولي

  وزارة الرعاية والضمان ا جتماعي
  

  السيدة وصال حسين
  ا�مين العام للمجلس القومي للسكان ةمساعد
  ا�مين العام للشؤون الفنية ةمساعد

  المجلس القومي للسكان
  

  جمھورية العراق
  

  الدكتور سلمان علي الجميلي
  وزير التخطيط

  
  السيدة نج�ء علي مراد

  مدير عام  ستراتيجية تخفيف الفقر
  وزارة التخطيط

  
  السيد كريم حنون  زم

  التخطيط مستشار وزير
  وزارة التخطيط

  
  السيد ع�ء سامي محمد

  ملحق دبلوماسي
  سفارة الجمھورية العراقية في الرباط

  
  السيدة مروة علي حمد

  الوزير مكتب معالي
  

  السيد عمر كريم مصلح
  الوزير مكتب معالي

  
  سلطنة ُعمان

  
  السيد بدر بن محمد عبد% الغافري

  باحث اقتصادي
  ا�مانة العامة للمجلس ا�على للتخطيط
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  فلسطين
  

  السيد محمود عطايا
  المدير العام با�نابة

  ا�دارة العامة لتخطيط التنمية ا جتماعية
  

  دولة قطر
  

  السيد عيد بن علي المريخي
  التخطيط والجودةمدير إدارة 

  وزارة العمل والشؤون ا جتماعية
  

  الجمھورية اللبنانية
  

  السيد فادي بو علي
المنسق الوطني للبرنامج الوطني للتنمية ا جتماعية 

  ا قتصادية المحلية
  وزارة الشؤون ا جتماعية

  
  جمھورية مصر العربية

  
  السيد أحمد حمدي بكر

  وزير مفوض
  سفارة جمھورية مصر العربية

  الرباط، المملكة المغربية
  
  

  المملكة المغربية
  

  السيد العمراني عبد الصمد
  مدير التنمية ا جتماعية

  وزارة التضامن والمرأة وا�سرة والتنمية ا جتماعية
  

  السيد محمد البوعزاوي
  رئيس قسم الھندسة ا جتماعية

  وزارة التضامن والمرأة وا�سرة والتنمية ا جتماعية
  

  حنان التوزانيالسيدة 
  مكلفة بالدراسات لدى رئيس الحكومة

  وزارة الشؤون العامة والحكامة
  

  السيد محمد خلواني
  رئيس قسم التضامن وا�نتاج ا جتماعي

  مؤسسة التعاون الوطني
  وزارة التضامن والمرأة وا�سرة والتنمية ا جتماعية

  
  

  السيد عبد اللطيف سعيدي
  رئيس مصلحة التضامن ا جتماعي
  وزارة التشغيل والشؤون ا جتماعية

  
  السيدة الحسنية صبري

  المندوبية السامية للتخطيط
  مصلحة المرأة والطفل  ةرئيس

  قسم البرامج ا جتماعية
  

  السيد عبد% ملوك
  رئيس قسم القضايا ا قتصادية والمالية

  مديرية التعاون المتعدد ا�طراف والشؤون 
  ا قتصادية الدولية

  
  سھام لمسوريالسيدة 

  وزارة التشغيل والشؤون ا جتماعية
  مديرية التعاون الدولي والشراكة

  
  السيد أنوار بنعمرو

  رئيس مصلحة التعاون مع المنظمات الدولية المشتركة 
  بين الحكومات

  وزارة الصحة
  

  السيدة إكرام شنيف
  مسيرة برامج التعاون

  قسم التعاون 
  وزارة الصحة

  
  ديةالمملكة العربية السعو

  
  صالح بن فھيد الشھري السيد

  ماجستير تخطيط - أخصائي تخطيط
  إقليمي وحضري

  إدارة الدراسات وا�بحاث
  وكالة الوزارة للشؤون ا قتصادية

  وزارة ا قتصاد والتخطيط
  

  السيد حسان بن خالد المرداس
  ماجستير رقابة - أخصائي تخطيط

  وكالة الوزارة لشؤون التخطيط
  والتخطيطوزارة ا قتصاد 

  
  السيد محمد بن رجب الزھراني

  مدير مركز التنمية ا جتماعية بالقطيف
  وكالة الوزارة للشؤون ا جتماعية

  ا�دارة العامة للشؤون ا جتماعية بالمنطقة الشرقية
  وزارة الشؤون ا جتماعية
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  )تابع( المملكة العربية السعودية
  

  السيد خالد بن سليمان الوھبي
  ا جتماعيةوكالة التنمية 

  المشرف العام على المراكز ا�ھلية
  وزارة الشؤون ا جتماعية

  
  الجمھورية ا�س�مية الموريتانية

  
  السيد محمد تقر

  مستشار فني بوزارة الشؤون ا قتصادية والتنمية

  الجمھورية اليمنية
  

  السيد محمد أحمد علي الحاوري
الدراسات وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع 

  ا قتصادية
  وزارة التخطيط والتعاون الدولي

  
  
  
  

  
  الدول غير ا�عضاء في ا�سكوا - باء

  
  السيدة مجبر آمال

  الشؤون الخارجية ةكاتب
  سفارة الجزائر

  الرباط، المملكة المغربية
  

  منظمات ا�مم المتحدة -جيم
  

  الرحي�نيحسين  السيد
  والتقييم الرصد في مستشار
  ا�يدز لمكافحة الجھود توحيد حملة

)Uniting the World against AIDS(  
  ا�يدز لمكافحة المتحدة ا�مم برنامج
  المغربية المملكة الرباط،

  
  السيدة ھدى مجري

  النوع ا جتماعي والتنمية ة في مجالمسؤول
  �فريقيااللجنة ا قتصادية 

  الرباط، المملكة المغربية

  بنيمنةالسيدة إيمان 
  مسؤولة برامج مشتركة

  منظمة ا�غذية والزراعة 
  الرباط، المملكة المغربية

  
  
  
  
  

  
  منظمات عربية وإقليمية  -دال

  
  جامعة الدول العربية

  
  طارق نبيل النابلسي المستشار

  مدير إدارة التنمية والسياسات ا جتماعية
  والمشرف على وحدة التنسيق والمتابعة

  بمكتب رئيس القطاع ا جتماعي
  ا�مانة العامة

  القاھرة، جمھورية مصر العربية
  
  
  
  

المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون ا جتماعية 
  العربيةبدول مجلس التعاون لدول الخليج 

  
  السيد محمد عبد ا�مير الغايب

  باحث قانوني 
  المنامة، مملكة البحرين

  
  البنك ا�س�مي للتنمية

  
  السيد سعيد مرابط
  اقتصادي إقليمي

  الرباط، المملكة المغربية
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  منظمة العمل العربية
  

  السيدة إيمان أحمد عبد المقصود
  ىأول ةمستشار

  والمعلوماتمديرة إدارة ا�ع�م والتوثيق 
  القاھرة، جمھورية مصر العربية

  
  المنظمة ا�س�مية للتربية والعلوم والثقافة

  
  الدكتورة عائشة بامون

  مكلفة بمديرية العلوم
  الرباط، المملكة المغربية

  منظمة المدن العربية
  

  السيد غسان سمان
  رئيس قطاع الع�قات الخارجية وا�ع�م

  الكويت، دولة الكويت
  

  جنان حسينالسيدة 
  منسقة ع�قات خارجية وإع�م

  
  
  

  
  خبراء - ھاء

  
  السيدة عاطفة تيمجردين

رئيسة قسم تقوية القدرات والحوار المنتدبة لوزارة حقوق 
  ا�نسان

  اللجنة الجھوية لحقوق ا�نسان
  الرباط، المملكة المغربية

  
  السيد ندير المومني

  مدير الدراسات
  المجلس الوطني لحقوق ا�نسان

  الرباط، المملكة المغربية
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  المرفق الثاني
  

  قائمة الوثائق
  

  الرمز  البند  العنوان

 E/ESCWA/SDD/2015/IG.1/L.1  3  الشروحوجدول ا�عمال المؤقت 

 E/ESCWA/SDD/2015/IG.1/L.2  3  تنظيم ا�عمال

  تنفيذ ا�نشطة والتوصيات المتعلقة بالتنمية ا جتماعية
  للجنة التنمية ا جتماعيةالتاسعة منذ الدورة 

4  E/ESCWA/SDD/2015/IG.1/3 

  التنمية ا جتماعية في  تحقيققضايا ذات أولوية في 
  المنطقة العربية

5  E/ESCWA/SDD/2015/IG.1/4 

 E/ESCWA/SDD/2015/IG.1/4(Part I)  )أ( 5  الُبعد السكاني في تحقيق التنمية المستدامة

نطاق الحماية ا جتماعية لتشمل ا�شخاص ذوي توسيع 
  في القطاع الزراعي النظاميين ا�عاقة والعاملين غير

 E/ESCWA/SDD/2015/IG.1/4(Part II)  )ب( 5

 E/ESCWA/SDD/2015/IG.1/4(Part III)  )ج( 5  كنھج لتحقيق العدالة ا جتماعيةالمشاركة 

في مجال  2017-2016برنامج العمل المقترح لفترة السنتين 
  التنمية ا جتماعية

6 E/ESCWA/SDD/2015/IG.1/5 

 E/ESCWA/SDD/2015/IG.1/INF.1    مذكرة توضيحية

  
 -----  

  


