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 (اإلسكوا) اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

 
 لجنة التنمية االجتماعية

 تاسعةالالدورة 
 1121 أكتوبر/تشرين األول 21-21ان، عّم

 
 من جدول األعمال المؤقت 1البند 

 
 جدول األعمال المؤقت والشروح

 
 .افتتاح أعمال الدورة- 1
 
 .انتخاب أعضاء المكتب- 2
 
 .ومسائل تنظيمية أخرى إقرار جدول األعمال- 3
 
 ةثامنالمتعلقة بالتنمية االجتماعية في إطار برنامج عمل اإلسكوا منذ الدورة الوالتوصيات  تنفيذ األنشطة- 4

 .للجنة التنمية االجتماعية
 
 :العربيةمنطقة القضايا ذات أولوية في مجال التنمية االجتماعية في - 5
 
 ؛سواق العملأالتشغيل و (أ) 
 ؛التحوالت السياسيةفي المشاركة بالمجتمع المدني والتنمية دور  (ب) 
 ؛أثر مشاركة الشباب على التماسك االجتماعي (ج) 
 .2115عربي في خطة األمم المتحدة للتنمية لما بعد دمج ُبعد إقليمي  (د) 
 
 .في مجال التنمية االجتماعية 2115-2114برنامج العمل المقترح لفترة السنتين - 6
 
 .للجنة التنمية االجتماعية عاشرةموعد ومكان انعقاد الدورة ال- 7
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 .ما يستجد من أعمال- 8
 
 .لتاسعةا ورتهاد عن االجتماعية التنمية لجنة تقرير اعتماد- 9
 

 الشروح
 
 افتتاح أعمال الدورة- 2
 
 21السبت، في الساعة العاشرة من صباح يوم للجنة التنمية االجتماعية  تاسعةالدورة التبدأ جلسة افتتاح  

الدورة  ، بصفته رئيسالجمهورية العربية السوريةلقي ممثل وي . في عّمان 1121أكتوبر /تشرين األول

 ةاألمين العام لألمم المتحدة واألمين ة، وكيلكتورة ريما خلفلقي الدتثم .  مة الترحيبيةللجنة، الكل الثامنة
 .فتتاحيةلإلسكوا، الكلمة اال ةالتنفيذي

 
 انتخاب أعضاء المكتب- 1
 
تتولى " :على ما يلي للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسياالنظام الداخلي من  21لمادة ا تنص 

سة الهيئات الفرعية بالتناوب، وحسب الترتيب األبجدي باللغة العربية، المعمول به الدول األعضاء رئا
وعماًل  . )*("وتنتخب تلك الهيئات سائر أعضاء مكاتبها ما لم تقرر اللجنة غير ذلك . في األمم المتحدة

العربية  الجمهوريةبعد أن تولت للجنة  تاسعةرئاسة الدورة الجمهورية السودان تتولى ، بهذه المادة
وتنتخب .  التاسعة د الدورةاعقانحتى تاريخ  1122مارس /آذار 12من  ثامنةرئاسة الدورة ال السورية

 .أعضائها نائبين للرئيس ومقررًاممثلي اللجنة من بين 
 
 إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى- 1
 
لغربي آسيا، الذي تسري أحكامه على من النظام الداخلي للجنة االقتصادية واالجتماعية  1لمادة تنص ا 

، 21تقر اللجنة في بداية كل دورة وبعد تولي الرئيس مهامه وفقًا للمادة " :على ما يلي الهيئات الفرعية،
على اللجنة  عرضُيوعماًل بهذه المادة، ".  بناًء على جدول األعمال المؤقت جدول األعمال لتلك الدورة

رض ُيعكما  . E/ESCWA/SDD/2013/IG.1/L.1 في الوثيقةذه الدورة لهوالشروح جدول األعمال المؤقت 
ا اللجنة موقد تقره  .E/ESCWA/SDD/2013/IG.1/L.2 الوثيقةتنظيم األعمال المقترح في على اللجنة 

 .امبها أو بعد إدخال التعديالت عليه انقدميبالصيغة التي 
 
ة مناثفي إطار برنامج عمل اإلسكوا منذ الدورة ال اعيةالتنمية االجتمالمتعلقة بوالتوصيات تنفيذ األنشطة - 2

 (E/ESCWA/SDD/2013/IG.1/3) للجنة التنمية االجتماعية
 
المتعلقة بالتنمية  والتوصيات الوثيقة التقدم المحرز في تنفيذ األنشطةهذه تستعرض اللجنة استنادًا إلى  

وُيطلب من ممثلي البلدان  . للجنة نةالثام االجتماعية في إطار برنامج عمل اإلسكوا منذ الدورة
 .األعضاء االطالع على هذه األنشطة وتقديم المالحظات والتوصيات بهذا الشأن

                                                           

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

ان، فلسطين، دولة قطر، دولة الجمهورية العربية السورية، جمهورية السودان، جمهورية العراق، سلطنة ُعم ،يةتونسالجمهورية ال البحرين،

 .والجمهورية اليمنية، المملكة العربية السعوديةالمملكة المغربية، جمهورية مصر العربية،  ليبيا، الكويت، الجمهورية اللبنانية،
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 )E/ESCWA/SDD/2013/IG.1/4( العربيةمنطقة القضايا ذات أولوية في مجال التنمية االجتماعية في - 5
 
 :التالية المواضيعفي إطار هذا البند اللجنة  تناقش 
 
 )E/ESCWA/SDD/2013/IG.1/4(Part I(( سواق العملألتشغيل وا (أ) 
 

 البلدانهتمامات السياسية في االصلب يحتل فرص العمل  وتوليدالتشغيل موضوع ما زال   
ضعف محدودة بسبب ال تزال لتخفيف من البطالة لالجهود الحكومية المبذولة  لكن  .العربية

ها إلى روافتقا سواق العملأفي  العميقة تجزئةال سبببكل االقتصادية لهذه البلدان وكذلك االهي
 .المرونة

 
كل اللبحوث التي تناولت الهي المعروض على اللجنة في هذه الوثيقة استعراضًاالتقرير ويتضمن   

التعامل مع التحديات التي وتوصيات بشأن سبل  مقترحاتوسواق العمل العربية ألاالقتصادية 
 .األسواقهذه  هاتواجه

 
 التحوالت السياسيةفي المشاركة بدور المجتمع المدني والتنمية  (ب) 

)E/ESCWA/SDD/2013/IG.1/4(Part II)( 
 
المشاركة بصورٍة عامة، بدور المجتمع المدني في تعزيز التنمية  يسلط هذا التقرير الضوء على  

حراك نتيجة ال التحوالت السياسية التي تشهدها دول المنطقة الناجمة عنتحديات الوفي مواجهة 
برز الدروس الُمستخلصة من كما يتناول التقرير أ . بصورة خاصة 1122منذ عام  الشعبي
منها في مبادرات  االستفادةالمشاركة، والتي يمكن القائمة على نهج اإلسكوا للتنمية تطبيق 

تعزيز الحوار الوطني، وبناء قدرات أصحاب المصلحة الوطنيين في عملية لومشاريع مستقبلية 
 .جتماعي جديد يتوافق مع تطّلعات المواطنينا، وبناء التوافق، وصياغة عقد اإلقليمي التفاوض

 
 )E/ESCWA/SDD/2013/IG.1/4 (Part III)( أثر مشاركة الشباب على التماسك االجتماعي (ج) 

 
المتعلقة حول السياسات  1121 عام لى الدراسة التي أعدتها اإلسكوا فييستند هذا التقرير إ  

لتنمية لسياسات  وضعوذلك في إطار مشروع إقليمي حول  ،الشباب في المنطقة العربيةب
األحداث االجتماعية والسياسية ، وعلى ضوء حتياجات وتطلعات الشباب في المنطقةال تستجيب

ضآلة ن أشارت الدراسة إلى أوقد  . 1121ذ أواخر عام التي شهدتها بعض الدول العربية من
دورهم في المجتمع وعلى  ؤثر سلبًا علىت الُصُعدمشاركة الشباب في صنع القرار على مختلف 

التماسك االجتماعي، مما يستوجب مزيدًا من الجهود على المستوى الوطني لتمكين الشباب من 
 .المشاركة في صنع القرار

 
التماسك  في تعزيز في الحياة العامة وانخراطهم الشباب مشاركةدور  رالتقري تناوليو  

تزايد حجمها بسرعة يمن السكان التي شريحة هذه التمكين  ويشدد على ضرورة ،االجتماعي
 .منطقةال مس سكانُخ حاليًاتشكل و
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 2115دمج ُبعد إقليمي عربي في خطة األمم المتحدة للتنمية لما بعد  (د) 
 

كوا عرضًا مرئيًا عن مساهمتها في النقاش الدائر على المستوى العالمي حول خطة تقدم اإلس  
ويستند  . ، التاريخ المحدد لالنتهاء من تنفيذ األهداف اإلنمائية لأللفية2115التنمية لما بعد عام 

الذي " 2115منظور إقليمي لخطة األمم المتحدة للتنمية ما بعد "العرض إلى تقرير بعنوان 
 .الخمس وأشرفت اإلسكوا على تنسيقه اإلقليمية في إعداده لجان األمم المتحدةشاركت 

 
ويوجز العرض أهم ما توصل إليه التقرير في تقييم التقدم المحرز في تنفيذ األهداف اإلنمائية   

لأللفية، أال وهو ضرورة أن تراعي األهداف العالمية للتنمية األولويات والتحديات على 
وتؤكد اإلسكوا في عرضها أنه في مقابل القواسم المشتركة بين   .قليمي والوطنيالمستويين اإل

مختلف مناطق العالم، تتميز كل منطقة بظروف مختلفة تحتم اعتماد نهج ممايز يدمج الخصائص 
ولذلك، من الضروري إضفاء البعد اإلقليمي العربي  . اإلقليمية في إطار الخطة العالمية للتنمية

نهجية تحديد األهداف من أجل مواكبة الديناميات االجتماعية واالقتصادية والسياسية للتحليل ولم
وتقدم اإلسكوا توصيات بشأن السياسات التي يمكن انتهاجها ومقترحات .  المتغيرة في المنطقة

وممثلو البلدان األعضاء مدعوون إلى  . 2115بشأن آليات التنفيذ المتعلقة بخطة التنمية لما بعد 
 .قشة الخيارات والمبادرات المتاحة لرسم الطريق في ذلك االتجاهمنا

 
 في مجال التنمية االجتماعية 1125-1122 السنتين  برنامج العمل المقترح لفترة- 6
 )E/ESCWA/SDD/2013/IG.1/5( 
 
 إطاراإلسكوا في  اتضطلع به المقترح أن والنواتج التي منفي هذه الوثيقة األنشطة تستعرض اللجنة  

وقد ُأعد هذا البرنامج .  في مجال التنمية االجتماعية 2115-2114 فترة السنتينبرنامج عملها ل
 لفترة السنتين المنقح إلطار االستراتيجي المعني بالتنمية االجتماعية من ا 2استنادًا إلى البرنامج الفرعي 

مايو /أيار 11-7 ،بيروت) والعشرين السابعةالذي اعتمدته اإلسكوا في دورتها  2114-2115
وُيطلب من ممثلي البلدان األعضاء استعراض ما يتضمنه برنامج العمل المقترح من أنشطة (.  2112

 .في مجال التنمية االجتماعية، وتقديم المالحظات بهذا الشأن
 
 التنمية االجتماعية للجنة العاشرةكان انعقاد الدورة موعد وم- 7
 
 .2115في عام  التي من المقرر أن تعقد لعاشرةا دورتهاانعقاد  تنظر اللجنة في تحديد موعد ومكان 
 
 ما يستجد من أعمال- 8
 
 .ية مسائل أخرى قد يقرر أعضاء اللجنة طرحها ومناقشتهاأيشمل هذا البند  
 
 التاسعةدورتها  عن لجنة التنمية االجتماعية تقريراعتماد - 9
 
 .والذي يتضمن التوصيات، العتماده عةالتاسدورتها  التقرير عنتنظر اللجنة في مسودة  
 

 -----


