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  )اإلسكوا(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

  
  
  
  
  
  

  رـتقري
  

  لجنة التنمية االجتماعية عن دورتها السادسة
  2007مارس /آذار 7-5عمان، 

  

  وجـزم
  

المملكة األردنية الهاشمية، في الفتـرة  ، قدت لجنة التنمية االجتماعية دورتها السادسة في عمانع  
  .2007 مارس/آذار 7إلى  5من 

  
وضمن جدول أعمال هذه الدورة عرض مجموعة من التقارير حول سياسات وبـرامج التنميـة     

لسياسة االجتماعية ووسائل تنفيذها ومتابعتها إطار صياغة اعلى االجتماعية في منطقة اإلسكوا، تركزت 
قضايا السياسـة االجتماعيـة فـي األبعـاد     و المشاركة في السياسة االجتماعية بهدف التنمية البشريةو

  .السياسة االجتماعية في المدينة تحقيقوالديمغرافية واالجتماعية واالقتصادية 
  

توصيات الدورة الخامسة للجنـة االجتماعيـة،    كما شمل جدول األعمال بنوداً تتعلق بمتابعة تنفيذ  
والتقدم المحرز في تنفيذ األنشطة المتصلة بالتنمية االجتماعية بين الدورتين الخامسة والسادسـة للجنـة   

  .في مجال التنمية االجتماعية 2009-2008لفترة السنتين  المقترحبرنامج العمل والتنمية االجتماعية، 
  

موجزاً ألهم النقاط التي أثيرت في المناقشات ولإلجـراءات التـي    ويتضمن هذا التقرير عرضاً  
  .أوصت لجنة التنمية االجتماعية باتخاذها بشأن كل بند من بنود جدول األعمال
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  ةـمقدم
  

عقدت لجنة التنمية االجتماعية دورتها السادسة عمالً بقرار اللجنة االقتصادية واالجتماعيـة لغربـي     -1
واالجتماعي لألمـم   دق عليه المجلس االقتصادي، والذي صا1994مايو /أيار 31 المؤرخ) 17-د( 198آسيا 

، بشأن إنشاء لجنة التنمية االجتماعية فـي إطـار   1994يوليو /تموز 26المؤرخ  1994/27قراره بالمتحدة 
لجنة التنمية االجتماعية فـي  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا؛ وتنفيذاً للتوصيات التي صدرت عن 

أقرتها اإلسكوا فـي  ، و2005مارس /آذار 31إلى  29 الفترة من فيقدت في بيروت، دورتها الخامسة التي ع
  .2006مايو /أيار 11إلى  8في بيروت في الفترة من  تعقدالتي دورتها الرابعة والعشرين 

  
اإلجراءات المقترحة بشأن كل بند من القضايا المطروحة والمداوالت حولها وويبرز هذا التقرير أهم   -2

جمـاع فـي جلسـتها    وقد اعتمدت اللجنة هذا التقرير باإل . ول األعمال دون التطرق إلى التفاصيلبنود جد
  .2007مارس /آذار 7 الختامية المنعقدة في

  
  التوصيات الصادرة عن لجنة التنمية االجتماعية في دورتها السادسة  -والًأ

  
  :باعتماد اإلجراءات التاليةفيذية لإلسكوا الدول األعضاء واألمانة التنأوصت لجنة التنمية االجتماعية   -3
 

اهتمام الدول األعضاء بسياسات التنمية االجتماعية المتكاملة فـي المنطقـة    زيادة التأكيد على  )أ(  
 ؛لتنفيذها والبشري ما يتطلب توفير الدعم السياسي والماديم العربية

 
لالزمة إدارياً ومالياً ليكون اجتماع لجنـة  إلى اتخاذ اإلجراءات ا لإلسكوادعوة األمانة التنفيذية   )ب(  
تـوفير متابعـة أفضـل لتنفيـذ     لتبادل الخبرات ووذلك  ،مرة كل سنتينعن  اًعوض اًسنوياالجتماعية  التنمية
  ؛البرامج

  
 تعزيـز بهـدف  وبرامج زيادة الـوعي   القدرات بناء برامج تطويرى لاألمانة التنفيذية إ دعوة  )ج(  
 ؛تهاومتابع متكاملة اجتماعية سياسة رسم في الحكومات مع المدني المجتمع شراكة

  
 دعوة األمانة التنفيذية إلى تعزيز آليات التواصل مع الدول األعضاء بين الدورتين؛  )د(  

 
تقديم الدعم الالزم في مجال التعاون مع أجهزة األمم المتحـدة ذات  الطلب إلى األمانة التنفيذية   )•(  
 الصلة؛

  
تأمين الخدمات االستشارية في مجال السياسة االجتماعية المتكاملـة  ى لإ التنفيذية األمانةدعوة   )و(  

لتوفير المفاهيم والوسائل والبرامج التدريبية، ودعـوة  مكافحة الفقر  والتنمية االجتماعية الشاملة واستراتيجيات
  ؛التقدم بطلب لإلسكوا لتوفير هذه الخدمات حسب حاجاتهاإلى الدول 

  
الدول األعضـاء لمتابعـة قضـايا التنميـة     في تعيين نقاط ارتكاز إلى الدول األعضاء  الطلب  )ز(  

ودعوة نقاط االرتكاز  ؛سكوااالجتماعية عامة والسياسة االجتماعية خاصة مع إدارة التنمية االجتماعية في اإل
 األعضاء اللتزاماتها؛ مع الشركاء المعنيين في بلدانهم، ومتابعة تنفيذ الدوللتنسيق ى الإفي الدول األعضاء 
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  : دعوة الدول األعضاء إلى تعزيز االهتمام ببرامج سياسات التنمية االجتماعيـة مـن خـالل     )ح(  
دعم البحوث المتخصصـة؛  ) 3(تأهيل وتدريب العاملين في هذا المجال؛ ) 2(بناء القدرات المؤسساتية؛ ) 1(
  ارب الناجحة؛تكثيف الزيارات بين الدول األعضاء لالطالع على التج) 4(
 

، وخاصة فيما يتعلق بعالقتها بالتنمية، ومنها االهتمام بقضايا الهجرةإلى الدول األعضاء  دعوة  )ط(  
سـكوا  وإقامة حوار إقليمـي تنظمـه اإل   التهجير القسري، وانتقال اليد العاملة، وحقوق المهاجرين والعمال؛

 ضعووتشاور في مجاالت الهجرة المختلفة، يق والوذلك للتنس ،خبراءالوالدول األعضاء  لوؤويشارك فيه مسو
   السياسات لمعالجة هذه الظاهرة بشكل تكاملي؛

  
تعبئة الجهـود لتـأمين الـدعم    من أجل لى تنفيذ حملة إعالمية إقليمية إدعوة الدول األعضاء   )ي(  

  ؛كفرصة للتنمية في إطار السياسات السكانية السياسي واالستراتيجي للنافذة السكانية
 

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة والتصـديق   ل الدولية تفاقيةاالتوقيع  لىإالدول األعضاء  دعوة  )ك(  
، 2013–2004العقد العربي للمعـوقين  تفعيل االستمرار في على حث هذه الدول و ؛عليها وااللتزام بتنفيذها

شاملة وإيجاد اآلليات المناسـبة  ج المعوقين في التنمية الادمإبوضع وتنفيذ السياسات والخطط الوطنية المعنية ب
  للمتابعة والرصد؛

 
سكوا في مواصلة تنفيذ البرامج والنشاطات المتعلقة بالحملـة  دعم اإل األعضاء علىالدول  حث  )ل(  

، اإلقليمية لضمان حيازة المسكن واألرض واإلدارة الحضرية الجيدة، والمراصد الحضرية الوطنية والمحليـة 
تحقيـق السياسـة   بمـا يكفـل    امج األمم المتحدة والمنظمات اإلقليمية ذات الشـأن بالتعاون والتنسيق مع بر

  . االجتماعية المتكاملة
  

  مواضيع البحث والمناقشة  - ثانياً
  

  البرامج واألنشطة المنفذة في مجال التنمية االجتماعية  -ألف
  )من جدول األعمال 6البند (  

  
في مجال التنمية االجتماعية على جدول امج واألنشطة المنفذة البرأدرجت لجنة التنمية االجتماعية بند   -4

أعمال دورتها السادسة إلطالع ممثلي الدول األعضاء على ما تقوم به اإلسكوا فـي هـذا المجـال وإتاحـة     
الفرصة لهم لمناقشة هذه المواضيع وإبداء الرأي فيها وفي مختلف المواضيع ذات الصلة بالتنمية االجتماعية، 

  .ة إلى آخر التطورات التي شهدتها بلدانهم في هذا المجالواإلشار
  

  متابعة توصيات الدورة الخامسة للجنة التنمية االجتماعية  -1
  

ــة       -5 ــى الوثيق ــتناداً إل ــي اس ــد الفرع ــذا البن ــي ه ــة ف ــة االجتماعي ــة التنمي ــرت لجن نظ
E/ESCWA/SDD/2007/IG.1/4(Part I)، اتخـذتها لجنـة التنميـة     التي تضمنت شرحاً لمجمل التوصيات التي

االجتماعية في دورتها الخامسة، والمساعي التي بذلتها اإلسكوا في تنفيذ هذه التوصيات وتحويلها إلى واقـع  
توصـيات، تناولـت مجمـل أنشـطة شـعبة التنميـة        وشملت عشر.  عملي تلبية لحاجات الدول األعضاء

  .إلى الخدمات االستشارية والمشاريع إضافةوغطت مجاالت متنوعة من السياسات والبرامج  ،االجتماعية
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  الخامسة  التنمية االجتماعية بين الدورتين مجاالتما تم تنفيذه في   -2
  والسادسة للجنة التنمية االجتماعية

  
ــى      -6 ــتناداً إل ــي اس ــد الفرع ــذا البن ــي ه ــة ف ــة االجتماعي ــة التنمي ــرت لجن ــة نظ الوثيق

E/ESCWA/SDD/2007/IG.1/4(Part II) ،زعت األنشطة على النحو التاليوقد تو:  
  
  صياغة السياسة االجتماعية ووسائل تنفيذها  )أ(
  
الوصول إلى صانعي السياسات  إلىبرنامج صياغة السياسة االجتماعية ووسائل تنفيذها  يهدف  -7

والمخططين والمعنيين بالسياسة االجتماعية في دول منطقة اإلسكوا لترويج مفهوم السياسة االجتماعية 
توفير فرص الحوار وحث الدول المعنية على اتخاذ ويقوم البرنامج على تأمين السبل الالزمة ل.  متكاملةال

منذ الدورة الخامسة وحتى الدورة السادسة للجنة  وتمحور عمل اإلسكوا  .منحى السياسة االجتماعية المتكاملة
السياسات في دول اإلسكوا على اتخاذ  إطار حث صانعيفي ) أ: (التنمية االجتماعية، حول األنشطة التالية

منحى السياسة االجتماعية المتكاملة والمبنية على العدالة االجتماعية والمساواة بين جميع المواطنين، وفي 
تم عقد مؤتمرات وطنية في كل من  ،سياق متابعة المرحلة الثالثة من برنامج السياسات االجتماعية المتكاملة

مصر العربية لدعم الحكومات العربية في مجال بلورة وصياغة سياسة اجتماعية  مملكة البحرين وجمهورية
في سياق تعزيز قدرات الدول األعضاء على صياغة سياسات اجتماعية متكاملة وتحديد األطر ) ب(متكاملة؛ 

، ألعضاءالمفاهيمية والعملية لها، استكملت اإلسكوا إصدار التقارير الوطنية للسياسات االجتماعية للدول ا
نحو سياسات اجتماعية متكاملة "بعنوان ) 1العدد ( التقرير اإلقليمي للسياسات االجتماعية المتكاملةفأصدرت 

السياسة االجتماعية  مستراتيجيتها لتوضيح وتوحيد مفهواضمن ) ج(؛ "إطار وتحليل مقارن :في الدول العربية
نشرة ، وضمان تكافؤ الفرصالجتماعية المبني على مطوية حول مفهوم السياسة ا أصدرت اإلسكوا المتكاملة،

حول العدالة االجتماعية وبرامج التنمية الكلية، تشير فيها إلى ضرورة تضمين العدالة االجتماعية في عملية 
  .للتخطيط لسياسة اجتماعية مبنية على العدالة وحقوق اإلنسان التنمية، وترسم إطاراً

  
  سياسة االجتماعيةمشاركة المجتمع المدني في ال  )ب(
  
بغية بناء قدرات الحكومات ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالتنمية المحلية، والتمكين من المشاركة   -8

اإلسكوا تمحور عمل  ،في سياسة التنمية وإدارة عمليات التغيير والتحديث في مفاهيمها واتجاهاتها وإنجازاتها
ج متكامل للتنمية المحلية بالمشاركة وإصدار المراجع التطبيقية تطوير نه) أ: (تحقيق المحاور التالية حول

ترويج هذه ) ب(إلرشاد مبادرات التدخل وتنظيم أنشطتها بعد تنقيحها في ضوء مالحظات مستخدميها؛ 
مؤسسات حكومية ومنظمات أهلية وقادة (المراجع عبر برامج ونماذج تدريبية تستجيب الحتياجات المشاركين 

تنظيم ورشات عمل على المستويين الوطني واإلقليمي لتعزيز ) ج(سب متطلبات المشورة الفنية؛ وتنا) محليين
شبكات العمل، ولتفعيل المشاركة بمختلف مستوياتها وصيغها /األطر المعرفية أو لدعم آليات التنسيق

شورات التي تساعد إصدار الدراسات والتقارير والمن) د(الديناميكية، وإلطالق الحوار التفاعلي المسؤول؛ 
على تبادل الخبرات، دعماً لتكامل مستويات التنمية، ومتابعة لقدرات وإمكانيات المشاركة في سياستها 

تقديم خدمات المشورة الفنية دعماً لبرامج التنمية المحلية وتعزيزاً ) •(وبرامجها، وتقويماً إلنجازاتها؛ 
  .التنمية االجتماعية المتكاملة للمشاركة في عملياتها وتوسيع مساهمتها في سياسة
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  السياسة االجتماعية في األبعاد الديمغرافية واالجتماعية واالقتصادية  )ج(
 
السـكان  تعميق المعرفة بالعالقة المتبادلة بـين  ) أ( :في هذا اإلطار على ما يلي تركز عمل اإلسكوا  -9

ات والفـرص التـي تفرضـها التغيـرات     التوعية بالتحـدي ) ب(والتنمية على الصعيدين المحلي واإلقليمي؛ 
دول العربيـة فـي   ي أحرزته الذالرصد التقدم ) ب(؛ الديمغرافية على عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية

نتـائج الـدورة   ، و1994عـام  في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي عقد في القاهرة برنامج عمل تنفيذ 
 األلفيةاألمم المتحدة بشأن وإعالن ، 1999معية العامة لألمم المتحدة في عام االستثنائية الحادية والعشرين للج

تعزيز القدرات الوطنية في مجال صياغة السياسات الوطنية ومنهجيـات تكاملهـا مـع    ) ج(؛ 2000في عام 
الدوليـة   دعوة الدول العربية إلى مواجهة التحديات التي تفرضها الهجرة )د(االجتماعية؛ والتنمية االقتصادية 

 .المتعلقة بالسكان والتنميةالمعلومات وتبادل نشر المعارف  )•(واالستفادة من الفرص التي تتيحها؛ 
  
  السياسة االجتماعية في المدينة  )د(
 

ل الموئـل، وإعـالن   اعمألمتابعة اإلقليمية لمؤتمرات األمم المتحدة العالمية وتنفيذاً لجدول ا في سياق  -10
تبنت اإلسكوا، إقليمياً، القضايا ذات األولويـة   المدن والمستوطنات البشرية، بشأناأللفية األمم المتحدة بشأن 

، بهدف تعزيـز ممارسـات   ةبرنامج العمل العالمي للمستوطنات البشريلدول منطقة غربي آسيا تحت مظلة 
زة، والبيئـة  الحكم الحضري السليم، وتحقيق التنمية الحضرية واإلسكانية، والوفاء بقضـايا ضـمان الحيـا   

منذ الـدورة  عمل اإلسكوا وفي هذا اإلطار تركز .  الحضرية المستدامة، واإلدماج االجتماعي لكافة الشرائح
على نشر مفاهيم الحملة اإلقليمية لضمان حيازة المسـكن واألرض واإلدارة  الخامسة للجنة التنمية االجتماعية 

ذلك من تنظيم الجتماعات  ه، مع ما يتطلبغربي آسيا الحضرية الجيدة وإطالق مشروع الحملة في دول منطقة
الخبراء والمؤتمرات، وإصدار للدراسات والمالمح القُطرية للدول، وإعداد المادة اإلعالمية إلطالق الحملـة،  

تعزيز التعاون الفني مع بما في ذلك  ،ربط مفهوم المراصد الحضرية بمهام وأداء البلديات العربيةإضافة إلى 
  .إصدار الدراسات واألبحاث حول اإلدارة الحضرية، ومدن العربيةمنظمة ال

  
  تقارير الدول األعضاء  -3

  
فـي مجـال   أنشطتها وحول خططها  الدول األعضاء تقاريرل المخصص إطار هذا البند الفرعي في  -11

وقد   .حققتها واإلنجازات التي جرى استعراض مجموعة من المسائل التي تتناولها الدول ،التنمية االجتماعية
وعوائق  ،، والمشاركةالمعوقينوحقوق  ،وحقوق اإلنسان ،تركزت هذه المسائل واإلنجازات على مكانة المرأة

ودور المجتمع األهلي في عملية التنمية، والتخطيط على المستويين المحلـي والمنـاطقي،    ،التنمية االجتماعية
وشـبكات   ،ار السياسي، وسبل تعزيز الرعاية االجتماعيةوسبل تحقيق التنمية االجتماعية في ظل عدم االستقر

، والحد من النمو السكاني، فضالً عن المكاسب والصعوبات في مجاالت تنميـة المـوارد   األمان االجتماعي
فيما يتعلق بالتعليم والرعاية الصحية واإلسكان، وفي مجـاالت  ال سيما البشرية، وتحسين خصائص السكان، و

والحد من البطالة، وتعزيز مكانة ودور األسرة في المجتمـع   ،ومكافحة الفقر ،التنمية الريفيةالتنمية المحلية و
 ، والمملكـة المغربيـة  المملكة العربيـة السـعودية  دولة الكويت، وسلطنة عمان، وكل من  وقدمت . المحلي

  .شاركينعلى المقسم من هذه العروض وزع وقد وطنية في المجاالت التي تغطيها الدورة، عروضاً 
  

وقد تركزت هـذه المناقشـة   ، والمنظمات غير الحكومية الحكوماتشارك في المناقشة ممثلون عن و  -12
قضـايا  ) ج(؛ المعـوقين حقوق ) ب(؛ ن االجتماعيااألمالرعاية االجتماعية وشبكات ) أ: (على النقاط التالية
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ب على ضرورة إيفاء السياسة االجتماعيـة  وقد أجمعت التجار  .والمساواة بين المرأة والرجلالتنمية البشرية 
والخدمات االجتماعية أهمية خاصة نظراً للدور التي تؤديه في توفير تكافؤ الفرص واالرتقاء بنوعية الحيـاة  

  .لكافة المواطنين
  

  السياسة االجتماعية واستراتيجيات التنمية الوطنية  -باء
  )من جدول األعمال 5البند (  

  
، التـي  E/ESCWA/SDD/2007/IG.1/3ية االجتماعية في هذا البند استناداً إلى الوثيقة نظرت لجنة التنم  -13

تؤكد األهمية التي توليها اإلسكوا لمسألة السياسات االجتماعية ولتـوفير شـروط التكامـل بـين السياسـات      
لى أسس سليمة هي أن السياسة االجتماعية الموضوعة والمنفذة ع وثيقةال هبين هذتو . واالقتصاديةعية ااالجتم

أداة فعالة في استراتيجيات التنمية الوطنية الهادفة إلى بناء مجتمعات تسودها العدالة، وتوفير فرص العمـل،  
مفهـوم السياسـة    كمـا توضـح    .وتعزيز النمو االقتصادي، ومكافحة اإلقصاء االجتماعي، ودرء النزاعات

د االستراتيجيات واألدوات المستخدمة إلضفاء طابع عملي حدتُاالجتماعية وكيفية تناولها في منطقة اإلسكوا، و
ترسيخ العنصر االجتماعي في اسـتراتيجيات  ) أ: (على التحليل االجتماعي والسياسة االجتماعية، بما في ذلك

  اعتماد السياسـات الموجهـة والشـاملة؛    ) ج(إدماج مبدأ المساواة في التنمية الوطنية؛ ) ب(التنمية الوطنية؛ 
  . اء بعض األمثلة عن األدوات المستخدمة لإلسراع في تحقيق المساواة والتنمية االجتماعيةإعط) د(

  
  : وتناولت المناقشة النقاط التالية  -14
  

بشكل دوري إلتاحـة  السياسة االجتماعية الحاجة إلى توفير إحصاءات ودراسات وآليات تنفيذ   )أ(  
  رامج االجتماعية؛المعرفة التي على أساسها يتم وضع السياسات والب

  
التركيز على خصوصية المناطق التي تعاني من عدم االستقرار األمنـي والسياسـي ومنهـا      )ب(  

العراق وفلسطين ولبنان، وما يترتب على ذلك من مشاكل اجتماعية معقدة مثل ارتفاع معدالت الفقر وزيـادة  
  لقسري وغيرها؛االتهجير 

  
ية تؤدي إلى تهيئة ظروف ومناخات تسمح بالتواصـل بـين   التأكيد على أن السياسة االجتماع  )ج(  

  مختلف القطاعات مع أهمية االسترشاد بتجارب الدول المختلفة؛
  

ضرورة معالجة مشاكل عدم المساواة في توزيع الدخل بين السكان وذلك من خالل تفعيل دور   )د(  
ط توزيع الدخل تنعكس سلباً علـى الشـأن   الدولة كونها الجهة المعنية بإدارة الموارد العامة خصوصاً أن أنما

  .االقتصادي واالجتماعي واألمن واالستقرار
  

  في منطقة اإلسكوا 2013-2004رصد تنفيذ العقد العربي للمعوقين   -جيم
  )من جدول األعمال 7البند (    

  
، التي E/ESCWA/SDD/2007/IG.1/5 نظرت لجنة التنمية االجتماعية في هذا البند استناداً إلى الوثيقة  - 15

قضية اإلعاقة في منطقة غربي آسيا بعد إقرار مؤتمر القمة العربي المنعقد في تستعرض مجاالت االهتمام ب
االهتمام الرسمي والشعبي ومن أجل تقييم مدى  . 2013-2004العقد العربي للمعوقين  2004تونس في عام 
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الدراسة  تناولتفيذ بنود العقد العربي للمعوقين، في دول منطقة اإلسكوا، ومدى التزامها بتن بقضية اإلعاقة
، وكذلك واضحة لقياس حجم اإلعاقة ونوعهاالحصائية اإلمعايير حول ال األسئلةاإلجابة على سلسلة من 

 اتالجه، والحقوقتوفير واالجتماعي الدمج  إلى مبدأ اًاستنادللتعامل مع هذه القضية  شاملةالتشريعات ال
ظهرت المشاكل كما أ  .في اتخاذ القرار الشأن أصحابدور ، وسياسات المتعلقة باإلعاقةالمسؤولة عن تنفيذ ال

التغييرات الحاصلة على ، والتي تشوب عملية إحصاء عدد المعوقين في المنطقة بالمقارنة مع الدول المتقدمة
 . 2004قين في عام إقرار العقد العربي للمعو منذصعيد التشريعات التي تم اعتمادها من قبل دول المنطقة 

  .بعض االقتراحات العملية الخاصة بتفعيل تنفيذ العقد على مستوى المنطقة تقدمكما 
  

  :وتناولت المناقشة النقاط التالية  - 16
  

ضرورة االنتقال بموضوع اإلعاقة من فكرة اإلحسان والشفقة الى مقاربة حقوق اإلنسان ومبدأ   )أ(  
  معوقين؛تكافؤ الفرص في التعاطي مع شؤون ال

  
اإلشارة إلى مشكلة إحصاء اإلعاقات وتعدادها بسبب االختالف في تعريف اإلعاقة وبسبب تمنع   )ب(  

  .األسر عن التصريح بوجود إعاقة بين أفرادها
  

  هجرة األيدي العاملة في البلدان العربية  -دال
  )من جدول األعمال 8البند (   

  
التي ، E/ESCWA/SDD/2007/IG.1/6 إلى الوثيقةالبند استناداً لجنة التنمية االجتماعية في هذا نظرت   - 17

تكتسب أهمية بالغة على الصعيدين الدولي توضح االهتمام الذي توليه اإلسكوا لقضايا الهجرة الدولية التي 
وقد كان .  موضوع الهجرة الدولية ضمن األولويات المطروحة على الصعيد العالميواإلقليمي، بحيث بات 

هجرة األيدي العاملة في  علىالتقرير وركز   .الموضوعهذا متحدة دور بارز في تفعيل االهتمام بلألمم ال
ناول العالقة المتبادلة بين هجرة القوى العاملة واألوضاع االقتصادية واالجتماعية تالبلدان العربية، و

تيجية لدى الحكومات العربية على ضرورة تكوين رؤية استراوأكد   .والديمغرافية في مختلف البلدان العربية
فإزاء التغيرات االقتصادية .  هجرة القوى العاملة العربيةيستعان بها عند التشاور والحوار في قضايا 

واالجتماعية والسياسية والديمغرافية المتوقعة على الصعيد اإلقليمي، وإزاء تغير السياسات والمواقف 
تحسن أن تعمل الحكومات على تنسيق المواقف وتعزيز التعاون الحكومية في بلدان اإلرسال واالستقبال، يس

  .فيما بينها لمواجهة التحديات التي تطرحها هذه التغيرات واالستفادة من الفرص التي تتيحها
  

  :المناقشة النقاط التالية لتتناوو  - 18
  

مليـة التنمويـة   التأكيد على ارتباط موضوع الهجرة ارتباطاً وثيقاً بالسياسـات السـكانية والع    )أ(  
  وسياسات االستثمار ومخرجات التعليم وعالقته بسوق العمل؛

  
توفير بيانات دقيقة حول المهاجرين تتضمن أسباب هجرتهم ومدة اإلقامة فـي دول اإلرسـال     )ب(  

  واالستقبال؛
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اإلشارة إلى موضوع الهجرة القسرية التي تعاني منها بعض الدول العربيـة مثـل فلسـطين      )ج(  
ق ألسباب سياسية والتي قد تؤدي إلى إفراغ هذين البلدين من السكان وخاصـة المتعلمـين والمثقفـين    والعرا
  منهم؛

  
أثار عدد من الدول األعضاء مسألة دقة البيانات واألرقام الواردة في التقرير وخاصـة فيمـا     )د(  

ير أن جميع األرقام الواردة فـي  يتعلق ببطالة الشباب، وقد أوضحت مستشارة اإلسكوا التي قامت بإعداد التقر
  .الورقة هي من مصادر منشورة وموثقة ونتيجة بحث عميق ومراجعة أكثر من خمسين مصدراً

 
  في مجال التنمية االجتماعية 2009-2008 لفترة السنتين حبرنامج العمل المقتر  - هاء

  )من جدول األعمال 9البند (   
  

التـي   ،E/ESCWA/SDD/2007/IG.1/7ا البند استناداً إلى الوثيقة نظرت لجنة التنمية االجتماعية في هذ  -19
للتنمية االجتماعية، بما في  2009-2008مقترحات برنامج العمل واألولويات لفترة السنتين لرضاً عتضمنت 

 تعزيـز ذلك اإلنجازات المتوقعة من األمانة التنفيذية ومؤشرات اإلنجاز في سياق الهدف الذي تمحور حـول  
متكاملة للتنمية االجتماعية سعياً إلـى تحقيـق التـوازن     سياساتواعتماد األعضاء على صياغة  لبلدانا ةقدر

وتناولت الوثيقة أيضاً النواتج المتوقع إنجازها خـالل   . والنمو السكاني المستدام ،االجتماعي، والحد من الفقر
للهيئات الحكومية الدوليـة وهيئـات   تقديم الخدمات : والتي توزعت على ما يلي 2009-2008فترة السنتين 

الخبراء، وأنشطة فنية أخرى تشمل المطبوعات والمواد الفنية، وأنشطة التعاون الفني التي تضمنت الخـدمات  
  .االستشارية وبرامج التدريب

  
  :التالية النقاطالمناقشة  وتناولت  - 20
  

ية التي تقترحها اإلسكوا، وأهميـة  األهمية التي توليها الدول األعضاء للخدمات االستشارزيادة   )أ(  
  العمل على زيادة الميزانية المخصصة لهذه الخدمات؛

  
قياس مؤشرات اإلنجاز حيث أشار العديد من الدول إلى أن مؤشرات اإلنجاز كمية وال تقـيس    )ب(  

ة تـوفير  األثر الذي يتم تحقيقه في إنجاز األهداف الموضوعة، وقد أوضحت األمانة التنفيذية لإلسكوا صعوب
مؤشرات إنجاز غير كمية ألن التغيير الذي يحدثه العمل االجتماعي طويل األمد ولكون المؤشر يستهدف دوالً 

  ؛عديدة تختلف وقائعها وإمكانياتها
  

موضوع الالمركزية في تحقيق التنمية والدور الذي يمكن أن تلعبه السـلطات المحليـة مثـل      )ج(  
  البلديات؛ 

  
سياسات االجتماعية وسبل تقوية الشراكات من أجل التنمية، حيث جرى التطرق مسألة تمويل ال  )د(  

القمة العالمي للتنمية االجتماعية المعقـود  التي تضمنها برنامج العمل الصادر عن مؤتمر  20/20إلى مبادرة 
ص ما متوسطه البلدان المتقدمة والبلدان النامية إلى االلتزام بتخصي ، والتي تدعو1995كوبنهاغن في عام في 
في المائة من الميزانية الوطنية، على التوالي، لبـرامج   20في المائة من المساعدات اإلنمائية الرسمية و 20

 . اجتماعية أساسية
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  مكان انعقاد الدورة السابعة للجنة التنمية االجتماعيةموعد و  -واو
  )من جدول األعمال 10البند (  

  
فبرايـر  /وا في بيروت، في شباطفي مقر اإلسكجنة عقد دورتها السابعة في إطار هذا البند، قررت الل  -21

  .2009من عام 
  

  ـد من أعمــالما يستج  -زاي
  )من جدول األعمال 11البند (        

  
حول المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في  في إطار هذا البند قدم ممثل المملكة المغربية عرضاً  - 22

  .المغرب
  

  سادسةاد تقرير لجنة التنمية االجتماعية عن دورتها الاعتم  -ثالثاً
  )من جدول األعمال 12البند (   

  
، اعتمدت لجنة التنميـة االجتماعيـة التقريـر    2007مارس /آذار 7في الجلسة الختامية المعقودة في   -23

  .E/ESCWA/SDD/2007/IG.1/8المقدم عن دورتها السادسة في الوثيقة 
  

  ةتنظيم الدور  -رابعاً
  

  مكان الدورة وتاريخ انعقادها  -لفأ
  

فـي   في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسـيا للجنة التنمية االجتماعية السادسة عقدت الدورة   -24
 فـي خمـس  وناقشت اللجنة .  2007مارس /آذار 7إلى  5في الفترة من  عمان، المملكة األردنية الهاشمية،

  .من هذا التقرير 31ة في الفقرل األعمال الوارد جدو علىجلسات، البنود المدرجة 
  

  االفتتاح  -اءب
  

افتتح الدورة السيد محمد غضية، ممثل فلسطين، بصفته رئيس الدورة الخامسة وألقى كلمة أكد فيهـا    -25
على أهمية المواضيع المطروحة في الدورة السادسة للجنة التنمية االجتماعية، ألنها تلقي الضوء على بلـورة  

ياسات اجتماعية معنية بتنمية اإلنسان العربي وربط القضايا االجتماعية بالقضايا االقتصادية إدراكاً منها بأن س
على تعزيز أحوال معيشة السكان وإنما غالباً ما يرافقه ازدياد  النمو االقتصادي لم يعد كافياً وال ينعكس إيجاباً

ية وضع حق اإلنسان في الصحة والتعليم والمأكل والمسكن كما أكد على أهم . في البطالة وفي معدالت الفقر
  .في صلب أي سياسة تنموية واالرتقاء بفلسفة السياسات االجتماعية من مفهوم اإلغاثة إلى مفهوم التنمية

  
ثم تحدثت الشيخة حصة بنت أحمد آل ثاني، المقرر الخاص المعني باإلعاقة، فأشارت في كلمتها إلى   -26

الطموحات في العالم العربي فيما يتعلق بموضوع اإلعاقة، والتحديات الكبيرة التـي تعيـق   حجم التحديات و
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في المنطقة، والصراعات العسكرية التي ينتج عنها زيادة في عدد المعوقين، وعدم حصول  توفير اإلحصاءات
  .المعوقين على كافة حقوقهم

 ، كلمة أكـدت وكيل األمين العام لألمم المتحدةو ، األمين التنفيذي لإلسكوالسيدة مرفت تالوياألقت و  -27
اإلسكوا في مجال برنامج عمل مقترح في مناقشة  لجنة التنمية االجتماعيةأهمية الدور الذي تقوم به على  فيها

هتمـام  اعلى  توركز.  التنمية االجتماعية وتقديم المقترحات الهادفة إلى تطوير هذا البرنامج وتنسيق أنشطته
ية المتكاملة على الصـعيدين الـوطني   الجتماعقتصادية وااليز التعاون والتكامل تعزيزاً للتنمية اتحفباإلسكوا 
أنها تحدد المعـايير التـي    ن السياسةَ االجتماعية هي سياسة محورية أساسية إذأكما أشارت إلى .  واإلقليمي

ت المهمشة تنخـرط فـي القطاعـات    األهلي من خالل جعل الفئا متوجه السياسات العام للدولة، وتثبت السل
التزام اإلسكوا بتنفيذ التوصـيات  كما أكدت  . المنتجة فيرتفع الدخل القومي ويمسي االقتصاد منتجاً ومستداماً

التزامها فيمـا يخـص   ب الوفاءالتي اقترحتها لجنة التنمية االجتماعية في دورتها السابقة، وعزم اإلسكوا على 
  .توصيات الدورة الحالية

  
راعية الدورة معالي السيدة سهير العلي، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في المملكة األردنية ألقت و  -28

وأكدت على أهمية المواضيع الحيوية  . بالمشاركين الذين حلوا ضيوفاً على المملكةفيها رحبت  ةالهاشمية كلم
لتنمية االجتماعية ألنهـا تغطـي مجـاالت    واألساسية التي سيتم طرحها للمناقشة في الدورة السادسة للجنة ا

كما أكدت على أهمية السياسة االجتماعية خاصة أمام  . ملة والمعوقيناالعاأليدي السياسة االجتماعية وهجرة 
تقدمت من المنظمـين  و . التحديات الكبيرة التي يفرضها واقع التحوالت االقتصادية واالجتماعية في المنطقة

ن هذه السياسة ترتبط بقضايا أل نظراًجهودهم لوضع إطار عام للسياسة االجتماعية والمشاركين بالشكر على 
  . المساواة والعدالة االجتماعية بما في ذلك التوزيع العادل للموارد ولمكتسبات التنمية

  
  الحضور  -يمج

  
كـة  الممل: دولة من الدول األعضاء في اإلسـكوا وهـي   ةعشري تثناعن الدورة ممثلون  شارك في  -29

الجمهوريـة العربيـة   وسلطنة عمان، و ،مملكة البحرينواإلمارات العربية المتحدة، األردنية الهاشمية، ودولة 
 ،المملكة العربية السعوديةو ،رية اللبنانيةوالعراق، وفلسطين، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهو ،السورية

ث دول من الدول التي تتمتع بصفة المراقب الدائم كما شارك في الدورة ممثلون عن ثال  .الجمهورية اليمنيةو
 وحضـر الـدورة   . وهي جمهورية السودان والمملكة المغربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشـعبية 

منظمـات حكوميـة دوليـة     ممثلون عنأيضاً، ممثلون عن منظمات األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة، و
وتـرد قائمـة   .  المجتمع المدني من منظماتوإقليمية ودولية، ت غير حكومية والهيئات التابعة لها، ومنظما

  .المشاركين في المرفق األول لهذا التقرير
  

  انتخاب أعضاء المكتب  -الد
  

من صالحيات اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ونظامها الداخلي علـى أن   18تنص المادة   -30
الهيئات الفرعية للجنة بالتناوب، وحسب الترتيـب األبجـدي باللغـة العربيـة     تتولى الدول األعضاء رئاسة "

وعمـالً بهـذه   ".  وتنتخب سائر أعضاء مكاتبها ما لم تقرر اللجنة غير ذلـك .  المعمول به في األمم المتحدة
تخب السيد وان ؛مكتب الدورة ، رئاسةممثلة المملكة األردنية الهاشمية السيدة سناء حكمت مهيارتولت المادة، 

نائبين أمين معروف الجند، من الجمهورية اليمنية،  ، والسيدالمتحدةناجي الحي مبارك، من اإلمارات العربية 
  .للدورة ، مقرراًمن الجمهورية اللبنانية سوسن المصري، ةللرئيس؛ والسيد
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  جدول األعمال وتنظيم األعمال  - هاء
  

دورتها السادسة المعروض عليهـا   ها األولى، جدول أعمال، في جلستالتنمية االجتماعية لجنة أقرت  -31
  :جدول األعمال بالصيغة المعتمدة وفيما يلي.  E/ESCWA/SDD/2007/IG.1/L.1 في الوثيقة

  
  .افتتاح أعمال الدورة  -1  

 .انتخاب أعضاء المكتب  -2  

 .إقرار جدول األعمال  -3  

 .تنظيم األعمال المقترح  -4  

 .التنمية الوطنية اتواستراتيجياالجتماعية ة السياس  -5  

  :البرامج واألنشطة المنفذة في مجال التنمية االجتماعية  -6  

  متابعة توصيات الدورة الخامسة للجنة التنمية االجتماعية؛  )أ(    

للجنة التنمية والسادسة الخامسة  بين الدورتينما تم تنفيذه في مجاالت التنمية االجتماعية   )ب(    
  ؛االجتماعية

  .تقارير الدول األعضاء  )ج(    

  .اإلسكوا منطقةفي  2013-2004تنفيذ العقد العربي للمعوقين رصد   -7  

 .هجرة األيدي العاملة في البلدان العربية  -8  

  .تنمية االجتماعيةفي مجال ال 2009- 2008لفترة السنتين  المقترحبرنامج العمل   -9  

  .نمية االجتماعيةموعد ومكان انعقاد الدورة السابعة للجنة الت  - 10  

  .ما يستجد من أعمال  - 11  

  .اعتماد تقرير لجنة التنمية االجتماعية عن دورتها السادسة  - 12  
  

المعـروض عليهـا فـي الوثيقـة      المقتـرح في الجلسة ذاتها وافقت اللجنة على تنظيم األعمـال  و  -32
E/ESCWA/SDD/2007/IG.1/L.2.   

  
  الوثائق  -اوو

  
تقرير الوثائق التي عرضت على لجنة التنمية االجتماعية فـي دورتهـا   للهذا ا ترد في المرفق الثاني  -33

  . السادسة
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 األول المرفق
  

  المشاركين  قائمة
  

  دول األعضاء في اإلسكواال  - ألف
  

  المملكة األردنية الهاشمية
 

  معالي السيدة سهير العلي
  وزيرة التخطيط والتعاون الدولي

  عمان
 

  راتالسمي السيد عبدا هللا
  )المفرق(مدير التنمية االجتماعية 
  وزارة التنمية االجتماعية

  
  السيد عدنان ثاني الخزاعلة

  )الزرقاء(مدير التنمية االجتماعية 
  وزارة التنمية االجتماعية

  
  السيد شحادة أبو هديب

  مدير عام
  المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري

  
  السيد أحمد سليم الغزوي

  د الكبرىرئيس بلدية أرب
  

  السيد لطف أحمد عبد اهللا العاليا
  وكيل مساعد لقطاع التنمية االجتماعية

  وزارة الشؤون االجتماعية والعمل
  

  السيد سليمان سالم حسنات
  مدير إدارة السياسات اإلسكانية

  المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري
  

  السيدة سناء حكمت مهيار
  ستفيدينمديرة إدارة األمالك وشؤون الم

   المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري
  

  السيدة مي خليل عصفور
  مديرة  المعلومات

  المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري
  

  السيدة ربى صالح عطا اهللا
  خبير فقر وبطالة

  وزارة التخطيط والتعاون الدولي

 دولة اإلمارات العربية المتحدة
 

  أحمد السيد ناجي الحاي مبارك
  وكيل الوزارة المساعد للتنمية االجتماعية

  وزارة الشؤون االجتماعية
  دبي

  
  السيد طه حسين حسن

  سكرتير التحرير
  الشارقة 

  
  مملكة البحرين

 
  السيد إبراهيم محمد عبيد

  مدير إدارة الرعاية االجتماعية والقائم بأعمال رئيس وحدة
  السياسات االجتماعية   

  وزارة التنمية االجتماعية
  

  السيد أحمد عبد الرزاق ربيعة
  أخصائي جودة أول بوحدة السياسات االجتماعية

  وزارة التنمية االجتماعية
  

  المملكة العربية السعودية
  

  بن عمر العامودي السيد عبدا هللا
  مدير عام 

  اإلدارة العامة للتنمية االجتماعية 
  وزارة الشؤون االجتماعية

  وكالة الوزارة للشؤون االجتماعية
  
  لسيد مطلق بن مطلق الحنتوشا

  وكيل الوزارة المساعد للرعاية االجتماعية
  وزارة الشؤون االجتماعية

  
  السيد عبد اهللا إبراهيم الخليفي

  مستشار اقتصادي
  وزارة المالية
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  الجمهورية العربية السورية
  

  السيد عيسى ملدعون
  معاون وزير 

  وزارة الشؤون االجتماعية والعمل
  

  ار الواديالسيد أحمد نز
  مدير التخطيط واإلحصاء والبحوث

  وزارة المالية
  

  السيد مالك ملحم
  رئيس دائرة

  دارة التنمية البشريةإ
  هيئة تخطيط الدولة

  
  السيد وائل زكار

  نائب رئيس الهيئة السورية لشؤون األسرة
 

  جمهورية العراق
  

  السيدة باسمة محمد صادق الشيبي
  لعاملةرئيس قسم سياسات التشغيل والقوى ا

  رئيس باحثين
  وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي

 
  السيدة آمال محمد أحمد المهنا

  ر مركز البحث والتدريب االجتماعيمدي
  المركز الوطني للبحوث والدراسات
  وزارة العمل والشؤون االجتماعية

  
  سلطنة عمان

  
  السيد علي بن محبوب بن حسن

  طنية للسكانول المكتب الفني للجنة الوؤومس مدير عام
  المديرية العامة لإلحصاءات االجتماعية

  وزارة االقتصاد الوطني
  

  السيد سالم بن محسن بن ناصر البيماني
  مدير دائرة التخطيط والمتابعة 

  وزارة التنمية االجتماعية
  

  السيد علي بن سليمان بن سعيد الدرمكي
  مستشار بسفارة سلطنة عمان في األردن

  
  
  

  فلسطين
 

  غضية السيد محمد
  اإلدارة العامة للتنمية البشريةمدير عام 

  وزارة التخطيط
  

  قطر دولة
 

  السيد محمد بن سيف العسيري
  مدير إدارة الشؤون اإلجتماعية

  وزارة شؤون الخدمة المدنية واإلسكان
  

  السيد حسن إبراهيم المهندي
  مدير إدارة التخطيط االجتماعي

  مجلس التخطيط
  

  السيدة نجاة دهام العبد اهللا
  رئيسة قسم التنمية االجتماعية بإدارة الشؤون االجتماعية

  وزارة شؤون الخدمة المدنية واإلسكان
  

  السيدة أمينة أحمد علي فريدوني
  أخصائي اجتماعي أول 

  وزارة شؤون الخدمة المدنية واإلسكان
  

  السيدة سالمة غانم محمد الربيعة الكواري
  باحثة شؤون مالية

  يةإدارة الشؤون االجتماع
  

  السيدة فاطمة علي السويدي
  باحثة إدارية

  وزارة التربية والتعليم 
  

  السيدة منيرة عبد اهللا عبيد الدهيمي
  باحثة اجتماعية

  وزارة شؤون الخدمة المدنية واإلسكان
  

  دولة الكويت
  

  السيد حمد مناور حبيب المناور
  الوكيل المساعد لقطاع التخطيط واستشراف المستقبل

  وزارة التخطيط
  

  السيدة إنعام عبد اهللا المطوع
  مدير إدارة التنمية البشرية

  وزارة التخطيط
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  )تابع( دولة الكويت
  

  السيد منصور محمد المنصور
  

  السيد إبراهيم حسين محمد
  مساعد مدير

  وزارة الشؤون االجتماعية والعمل
  

  السيد مشعل منور العارضي
  مراقب المنظمات الدولية

  وزارة المالية
  

  ال عبد العزيز أحمد مدوهالسيدة وص
  مراقبة التعليم والتدريب بوزارة التخطيط

  
  السيدة إيمان إبراهيم الحداد

  باحثة اقتصادية
  وزارة المالية

  الجمهورية اللبنانية
 

  السيدة سوسن المصري
  عيةنائب مدير لخبراء التنمية االجتما

  وزارة الشؤون االجتماعية
  

  الجمهورية اليمنية
  

  روف الجنداألستاذ أمين مع
  أمين عام

  المجلس الوطني للسكان
 

  السيد لطف أحمد العاليا
  وكيل قطاع التنمية المساعد

  
  
  

  
الدول العربية غير األعضاء في اإلسكوا  - باء

  
  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  
  السيد مختار دراني
  المستشار األول

  بيةسفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشع
  عمان 

 
  جمهورية السودان

  
  السيد سعيد عبد اهللا سعيد

  وكيل وزارة الرعاية والتنمية االجتماعية
  شؤون المرأة والطفل

  
  السيد عثمان محمد الحسين أبو أحمد

  وزارة المالية واالقتصاد الوطني
  

  السيد عبد الرحيم الصديق محمد عمر 
  وزير مفوض

  وزارة الخارجية 
  

  المملكة المغربية
  

  السيد لحسن العمراني
  مستشار لدى الوزير

  وزارة التنمية االجتماعية واألسرة والتضامن
  

  السيد السنوسي سيف الدين
  رئيس مصلحة الصحة والتنمية االجتماعية 

  وزارة المالية والخصخصة/مديرية الميزانية
  

 ألمم المتحدةالبرامج والهيئات التابعة ل  - جيم
  

  
  
  
  
  
  

  للجنة التنمية االجتماعية مكتب المقرر الخاص
  المعنية باإلعاقة  
  

  الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني
  المقرر الخاص للجنة

  الدوحة 
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ةالمتخصصووكاالتها  منظمات األمم المتحدة  -دال
  

  إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية 
  

  السيدة إيزابيل أورتيز 
  مستشار أقدم بين األقاليم

  نيويورك
  
  األمم المتحدة للمستوطنات البشرية رنامجب
  

  علي شبوالسيد 
  رئيس المكتب 

  عمان
  

  السيدة شيرين كريكوريان
  مساعدة رئيس المكتب

  عمان 
 

  نييجئين الفلسطينغاثة وتشغيل الالإلوكالة األمم المتحدة 
  الشرق األدنى يف   
  

  السيد إبراهيم الحجوج 
  مستشار أقدم لشؤون الفقر

  والشؤون االجتماعية دائرة اإلغاثة
  عمان

  
  السيدة سامية ماجد بسيسو
  اختصاصية تنمية اجتماعية

  برنامج اإلغاثة والخدمات االجتماعية في األردن
  عمان 

  السيدة خلود محمد حمصي
  اختصاصية تنمية اجتماعية 

  برنامج اإلغاثة والخدمات االجتماعية في األردن
  عمان

  
  منظمة األغذية والزراعة

  
  د المنياويالسيد أحم

  ممثل المنظمة 
  عمان

  
  صندوق األمم المتحدة للسكان

  
  السيدة هنريتا أسود

  مستشار إقليمي لالتصال واإلعالم
  عمان

  
  السيد عبد اهللا الزعبي

  السكانية والتحليل مستشار إقليمي للبيانات
  عمان 

  
  
  
  
  
  
  

  
الحكومية الدوليةالمنظمات   -هاء

  
  في دول مجلس جتماعيةمجلس وزراء العمل والشؤون اال

  المكتب التنفيذي – التعاون لدول الخليج العربية   
  

  السيد محمود علي حافظ
  الشؤون االجتماعية إدارةمدير 

  المنامة 
  

   جامعة الدول العربية
  

  السيد إبراهيم جعفر السوري
  واألمانة الفنية التنمية والسياسات االجتماعية إدارةمدير 

  االجتماعية العربلمجلس وزراء الشؤون    
  القاهرة

  السيد طارق نبيل النابلسي
  ول إدارة التنمية والسياسات االجتماعيةؤمس

  اللجنة االجتماعية للمجلس االقتصادي واالجتماعي
 القاهرة
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  المنظمات الحكومية األخرى  - واو
  

  المجلس األعلى للسكان
  

  السيد زهير عبد الكريم الكايد 
  األمين العام

  ن عما
  

  السيدة سميرة حسن عبدا هللا
  باحثة إحصائية

  عمان 
  

  المجلس الوطني لشؤون األسرة
  

  السيدة منى يعقوب هندية
  مدير وحدة السياسات والتخطيط

  عمان 
  

  السيدة حنان رشدان
  باحثة في وحدة السياسات والتخطيط

  عمان 

  المركز اإلقليمي لإلصالح الزراعي والتنمية الريفية
  دنى في الشرق األ   
  

  مصطفى تفاحة السيدة غالب
  ودراسات التنمية مدير دائرة البحوث/مساعد المدير العام

  دمشق
  
  هد التخطيط القوميمع
  

  السيد سعد حافظ محمود صدقي
  متفرغ من التخطيط االستراتيجي وأساليب) مستشار(أستاذ 

  التخطيط   
  القاهرة

  
  المجلس األعلى لشؤون األسرة

  
  ويديالسيدة وضحى علي الس
  عضو لجنة شؤون المرأة

  الدوحة
  

  ةالمنظمات غير الحكومي  - زاي
  

  اتحاد المرأة األردنية
  

  منة الزعبيآالسيدة 
  رئيسة االتحاد

  
  االتحاد النسائي األردني العام

  
  السيدة أنس موسى الساكت

  رئيسة االتحاد
  

  دار التنمية
  

  السيد جورج القصيفي
  بيروت 

  
  ور المرأةالجمعية الوطنية لتطوير د

  
  زبيدة عدنان شموط

  خبيرة أخصائية 
  دمشق 

  
  حزب اليسار الديمقراطي األردني

  
  السيد موسى المعايطة

  أمين عام الحزب
  عمان 

  

  الرؤية لالستشارات االقتصادية واإلدارية
  

  السيد يوسف منصور
  مدير عام

  عمان 
  

  المنظمة العربية للمعاقين
  

  السيد نواف كبارة
  نية لحقوق المعاق في لبنانرئيس الجمعية الوط

  بيروت
  

  السيدة جهدا أبو خليل
  المدير العام

  بيروت 
  

  منظمة المدن العربية
  

  السيد غسان سمان
  رئيس قطاع العالقات الخارجية

  الكويت 
  

  شبكة الناجين من األلغام
  

  السيد عدنان وجيه العابودي
  مدير مكتب األردن

  عمان
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  المعهد العربي للتخطيط
  

  محمد الغزاليالسيد عيسى 
  المدير العام

  الكويت
  

  المركز الوطني لحقوق اإلنسان
 

  السيد محمد محمود الصقور
  أمين الصندوق

  عمان
  

  مركز الشرق والغرب للحوار والتنمية
  

  السيد صبري الربيحات
  رئيس المركز

 عمان 
  

  مجتمع بال حدود: تكامل
  

  ساندرا ويليسالسيدة 
  مدير المشروع

  دبي 
  

  دواالالسيدة أسمى مال
  رئيس قسم الدمج في التعليم

  دبي 

  مؤسسة الملك خالد الخيرية
  

  مجاهدعبد الحكيم السيد أشرف 
  مدير إدارة البرامج والمشاريع

  الرياض
  

  المؤسسة اللبنانية للسلم األهلي الدائم
  

  السيد أنطوان مسرة
  رئيس
  بيروت

  
  ملتقى تنمية المرأة

  
  السيدة جيهان محمد السيد أبو زيد

  ة تنميةخبير
 القاهرة 

  
  الرابطة الدولية لمساعدة المسنين

  
  السيدة شريفة الراوي
  منسقة مكتب عمان

  عمان 
  

  السيد عبد اهللا الحوراني
  متقاعد/وكيل مساعد

  رئيس تجمع الالجئين المهجرين في المحافظات الشمالية
  رام اهللا

  
  جامعاتالبحوث والمراكز   -حاء

  
  الجافة ة في المناطقللبحوث الزراعي الدوليالمركز 

  
  السيد نصري حداد

  الجامعة األردنية/كلية الزراعة
  عمان

  جامعة الكويت
  

  السيد فهد عبد الرحمن الناصر
  أستاذ ورئيس قسم االجتماع والخدمة االجتماعية

  
  الخبراء  -اءط

  
  ميثاء الشامسيالسيدة 

  نائب مدير لشؤون البحث العلمي
  بحثية ذات التمويل الخارجيالمدير العام لمركز األنشطة ال

  جامعة اإلمارات العربية المتحدة

  السيد أنطوان حداد
  ماعيةاستشاري في شؤون التنمية االجت

  بيروت
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  لمرفق الثانيا
  

  ائمة الوثائقق
  

  الرمز  البند  العنوان

 E/ESCWA/SDD/2007/IG.1/L.1  3  جدول األعمال المؤقت

 E/ESCWA/SDD/2007/IG.1/L.1/Add.1  3  جدول األعمال المؤقت المشروح

 E/ESCWA/SDD/2007/IG.1/L.2  4  تنظيم األعمال المقترح

 E/ESCWA/SDD/2007/IG.1/3 5  السياسة االجتماعية واستراتيجيات التنمية الوطنية

 E/ESCWA/SDD/2007/IG.1/4  6  البرامج واألنشطة المنفذة في مجال التنمية االجتماعية

 E/ESCWA/SDD/2007/IG.1/4(Part I) )أ( 6  مسة للجنة التنمية االجتماعيةخامتابعة توصيات الدورة ال

ما تم تنفيذه في مجاالت التنمية االجتماعية بين الدورتين 
  الخامسة والسادسة للجنة التنمية االجتماعية

 E/ESCWA/SDD/2007/IG.1/4(Part II) )ب( 6

   2013-2004رصد تنفيذ العقد العربي للمعوقين 
  اإلسكوا في منطقة

7  E/ESCWA/SDD/2007/IG.1/5 

 E/ESCWA/SDD/2007/IG.1/6  8  هجرة األيدي العاملة في البلدان العربية

  مشروع برنامج العمل المقترح لفترة السنتين 
  في مجال التنمية االجتماعية 2008-2009

9 E/ESCWA/SDD/2007/IG.1/7 

 E/ESCWA/SDD/2007/IG.1/8 12  تقرير لجنة التنمية االجتماعية عن دورتها السادسة

 E/ESCWA/SDD/2007/IG.1/INF.1   معلومات للمشاركين

 E/ESCWA/SDD/2007/IG.1/INF.2    مذكرة توضيحية

 
  


