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 (سكوااللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإل

 

 تقريــر

 لجنة التنمية االجتماعية عن دورتها الثانية عشرة
 2019تشرين األول/أكتوبر  9-8بيروت، 

 موجـز

أكتوبر تشرين األول/ 9و 8يومي  ،بيروتفي  عشرة الثانيةعقدت لجنة التنمية االجتماعية دورتها 
هي إصالح ، في المنطقة العربية من التقارير حول مواضيع ذات أولويةعدداً استعرض المشاركون و .2019

هج الترابط نَاعتماد ، ومستوى السياسات علىالمسنّين ثار المترتبة عن إدماج برامج الحماية االجتماعية، واآل
 .في المنطقة العربية 2030في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 

تتعلق بمتابعة التقدم المحرز في تنفيذ توصيات اللجنة في دورتها الحادية  اً بنودجدول األعمال تضّمن و
منذ  بين الدورات المعني باإلعاقةما العامل الخبراء اجتماع فريق نشطة أنشطة التعاون الفني وبأو ؛عشرة

استعراض بو ؛م الحماية االجتماعية في البلدان العربيةظ  حلقة نقاش حول إصالح ن  بو ؛الدورة السابقة للجنة
التقدم المحرز الستعراض جلسة هذه الدورة في  خصصت. كما 2020رنامج عمل اإلسكوا المقترح لعام ب

 األعضاء في الدورة الحادية عشرة.الدول ى هة إلفي تنفيذ التوصيات الموج  

والتوصيات ثيرت في النقاشات، ولإلجراءات ألهم النقاط التي أ  ويتضمن هذا التقرير عرضاً موجزاً 
 في ة عقدالمنوقد اعتمدت اللجنة هذا التقرير في جلستها الختامية  .لجنة التنمية االجتماعيةالتي اتخذتها 

 .2019 أكتوبر/األول تشرين 9
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 ةـمقدم

 الثانيةدورتها ( سكوافي اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلقدت لجنة التنمية االجتماعية عَ  -1
 اإلسكوا  بقرارعمالً وذلك ، 2019تشرين األول/أكتوبر  9و 8 المتحدة في بيروت يومي األممبيت  فيعشرة 
، الذي اعتمده المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة بموجب 1994أيار/مايو  31المؤرخ  (17-)د 198

تهدف اللجنة إلى تعزيز التعاون اإلقليمي في قضايا التنمية و .1994تموز/يوليو  26المؤرخ  27/1994قراره 
 .رفع مستوى مشاركة الدول األعضاء في تخطيط برنامج عمل اإلسكوا في هذا المجالإلى االجتماعية و

ترحات المقأجروها، ووالمناقشات التي  ،أهم القضايا التي تناولها المجتمعونبإيجاز عرض هذا التقرير ويَ  -2
واعتمدت اللجنة التوصيات الواردة في هذا التقرير باإلجماع في جلستها الختامية  .التي خلصوا إليهاوالتوصيات 
 .2019تشرين األول/أكتوبر  9المنعقدة في 

 التوصيات الصادرة عن لجنة التنمية االجتماعية   -أوالا 
 عشرة الثانيةفي دورتها 

مجموعة من التوصيات، بعضها موّجه  عشرة ختام دورتها الثانية فيالتنمية االجتماعية أصدرت لجنة  -3
 :إلسكوالاألعضاء والبعض اآلخر إلى األمانة التنفيذية  الدولإلى 

 هة إلى الدول األعضاءالموج   التوصيات  -ألف

واالستمرار أخذ العلم بأنشطة فريق الخبراء العامل ما بين الدورات المعني باإلعاقة، وتجديد واليته  )أ(
 ؛بالمشاركة في أنشطته

التأكيد على أهمية تطوير نظم حماية اجتماعية متكاملة ومستدامة وربطها بالسياسات المالية  )ب(
وسياسات االقتصاد الكلي، والعمل على ربط سياسات الحماية االجتماعية بسياسات سوق العمل، وموافاة األمانة 

 ؛بإصالحات نظم الحماية االجتماعيةلمتعلقة التنفيذية بأهم التطورات والبيانات ا

ً النظر في فاعلية وكفاءة المساعدات االجتماعية لضمان  )ج(  ؛وصولها إلى أكثر الفئات احتياجا

ق خبراء ينبثق عن لجنة التنمية االجتماعية وي عنى بمتابعة قضايا إصالح نظم الحماية فريإنشاء  )د(
للجنة، على أن ي قد م تقييٌم ألنشطته إلى لجنة التنمية االجتماعية في دورتها االجتماعية في الفترة ما بين دورات ا

ومن مهام الفريق تعزيز التنسيق والتعاون اإلقليمي وتبادل الخبرات في قضايا الحماية االجتماعية،  الثالثة عشرة؛
 ؛لحماية االجتماعية وتحسين جودتهاومنها توسيع نطاق نظم ا

على ضوء االتجاهات  ،ع سياسات تضمن اإلدماج الكامل لكبار السنتكثيف الجهود لوض (ه)
 ؛عدم إهمال أحد""الديمغرافية واألولويات الوطنية، وتتماشى مع األطر اإلقليمية والدولية ومبدأ 

ً لرسم السياسات وتصميم النظم والبرامج والتدخالت، بما يضمن التكامل  )و(  اعتماد الشمول نهجا
 في ما بينها.

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ministerial_sessions/resolutions/198_xvii.pdf
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وضع سياسات وخطط قريبة وبعيدة المدى ترمي إلى بناء نظام اقتصادي واجتماعي جامع يتيح  )ز(
 ؛للمواردالمشاركة الحقيقية والفعالة في سوق العمل وعمليات اإلنتاج للجميع، وفقاً ألسس ضمان التوزيع العادل 

االجتماعية في األنشطة دعوة المؤسسات المانحة إلى توجيه قدر أكبر من مواردها إلى التنمية  )ح(
 .التي تقوم بتمويلها

  هة إلى األمانة التنفيذيةالموج   التوصيات  -باء

في  السياسات االجتماعيةتعميم نهج الترابط بين في جهود الدول األعضاء وبناء قدراتها  دعم )أ(
 ؛دامةأهداف التنمية المستو التنمية الوطنية الخطط والبرامج الوطنية الرامية إلى تحقيق

رفع فعالية عمل األمانة  الفني تلبيةً لطلبات الدول األعضاء، مع التركيز علىتقديم الدعم  مواصلة )ب(
 ؛ستفادة من التكنولوجيات الجديدةالتنفيذية وكفاءته، وتيسير اإلجراءات اإلدارية، وتعظيم اال

الحكومية أو في  آلياتهاسواء في  اإلقليمي المستوي على اإلسكوا أنشطة بين الترابط تعزيز )ج(
 التعاون أنشطة خالل من األعضاء الدول مع الثنائي المستوي علىالمنتديات األخرى، وتلك التي تضطلع بها 

 ؛الفني

 ؛االجتماعيةفي أنشطة اإلسكوا الخاصة بالتنمية  بالنزاعات المتأثرة للدول خاص اهتمام إيالء )د(

 إبقاء أهميةلنظم الحماية االجتماعية، مع  المختلفة للعناصر اإلصالحاتفي تقييم  االستمرار ()ه
 ؛النظم لهذه الشاملة المقاربة

 تطوير في التعامل مع الديناميات السكانية بهدف ودعم الدول األعضاء مواصلة بناء المعرفة )و(
 ؛معيشية الئقةظروف  لجميع الفئات العمريةتضمن شاملة مبنية على األدلة،  سياسات

االجتماعية واالقتصادية  الالمساواة تقليص سياسات إدماج إلى الرامية األعضاء الدول جهود مدع )ز(
والفقر المتعدد األبعاد في الخطط والبرامج الوطنية للتنمية بما يتالءم مع أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز 

 ؛الالمساواة معالجةوتنفيذ سياسات هادفة إلى  لتصميمعلى الحوار كإحدى الوسائل 

 نشطتهألالدورات المعني باإلعاقة وتقديم تقييٍم  بين ماالعامل  الخبراءعقد اجتماعات فريق  مواصلة )ح(
 ؛أنشطته لتمويل س ب لٍ  إيجاد إلى والسعي للجنة، عشرة الثالثة الدورة إلى

مية االجتماعية اجتماعات فريق الخبراء المعني بالحماية االجتماعية المنبثق عن لجنة التن عقد )ط(

 خبراء ودعوة عشرة، الثالثة دورتها في اللجنة إلى ألنشطته تقييم وتقديموالعامل في الفترة ما بين دورات اللجنة، 

 .نشطتهأل تمويل سبل إيجاد إلى والسعي الفريق، اجتماعات إلى حكوميين غير
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ا   والنقاشمواضيع البحث   -ثانيا

 الحادية عشرة التقدم المحرز في مجال التنمية االجتماعية منذ الدورة   -ألف
 للجنة التنمية االجتماعية

 تنفيذ أنشطة برنامج عمل اإلسكوا والتوصيات الصادرة  
 الحادية عشرةتها دورلجنة التنمية االجتماعية في عن 

 عمال(من جدول األ 4)البند 

عن األنشطة  E/ESCWA/C.2/2019/3استناداً إلى الوثيقة  ندجتماعية في هذا البنظرت لجنة التنمية اال -4
ً استهله الحادية عشرة للّ  التي نفذتها اإلسكوا عمالً بتوصيات الدورة جنة. وقدم ممثل األمانة التنفيذية عرضا

تشمل ود المجاالت المواضيعية ذات األولوية، . وعد  اتنفيذه لب  س  ، وبرنامج عمل اإلسكواأهداف  إلى باإلشارة
والسكان الضعيفة والمهمشة في المجتمع، والحماية االجتماعية، لفئات فائدة الاإلدماج االجتماعي، ال سيما 

وتطرق إلى ما اضطلعت به اللجنة من أنشطة شملت كة. والتنمية، والهجرة الدولية، والعدالة االجتماعية والمشارَ 
اإلسكوا لنقل المبذولة من جهود الوركز على نشر المطبوعات، وعقد حلقات العمل واجتماعات فرق الخبراء. 

تقرير المنطقة كة في إصدار المشارَ ها منمحافل الدولية، ولقضايا الحضرية إلى الإزاء امنظور المنطقة العربية 
دخل مؤتمر األمم المتحدة لإلسكان والتنمية الحضرية المستدامة، وورقة فنية بشأن سياسات إسكان ذوي الالعربية ل

 المنخفض في المنطقة العربية.

 ين العدالة االجتماعيةبفي السابق لسياسات في بلده لم يربط وضع اأن إلى فلسطين دولة ممثل  وأشار -5
السياسات . غير أّن إمكانية زيادة معدالت الفقر بفعل الحماية االجتماعيةفي  التي ال تنحصر ،ومختلف مكوناتها

قد ب ذلت و. لتحقيق العدالة االجتماعيةيه علستخدام منهجية ترتكز حتّمت هذا الربط وحفّزت على ااالقتصادية 
تبادل كة مشار  اللب من الدول األعضاء األشخاص ذوي اإلعاقة وتحديثه. وط  مراجعة قانون حماية حقوق لجهود 

ة ة العربيّ لة الجمهوريّ تناولت ممثّ وتوفير الوقت والجهد والمال. ألهمية ذلك في  ،2030تجاربها في تنفيذ خطة عام 
اإلسكان أصبح أولوية  أنّ ة ؤكدأولويات التنمية االجتماعية، مفي ة ما أدى إليه النزاع في بلدها من تغيير السوريّ 

 تهجير.الدمار ولالحرب وابالنسبة إلى العديد من المواطنين نتيجة 

إلى مشروع القانون ووتطرقت ممثلة تونس إلى توجه بلدها نحو مأسسة برنامج المساعدات االجتماعية،  -6
. د النظر لدى مجلس النوابقيزال ي اللذي او ،لوضع برنامج األمان االجتماعي للنهوض بالفئات الفقيرةاألساسي 

 ن من إرساء أسس تطوير منظومة الضمان االجتماعي في تعدادٍ أن مركز البحوث االجتماعية تمكّ وأشارت إلى 
ية إلى الجهود المبذولة إلصدار بطاقات صحولفتت في المائة من المنخرطين في الضمان االجتماعي.  90شمل 

ن في تأميتحّمل كلفة العالج واألدوية. وتناول ممثل الكويت جهود بلده على مساعدة المحتاجين ل ،للفئات الضعيفة
فعت الميزانية المخصصة للمساعدات ، حيث ر  طار عمل وزارة الشؤون االجتماعيةإاالجتماعية في ات مساعدال
 ن الفئات.م ث دورياً ليشمل عدداً أكبرحد  أن القانون ي  مؤكداً المزيد من الفئات الضعيفة في المجتمع، شمل لت

ته وزارة الشؤون التنمية االجتماعية الذي أعدّ من مشروع  األوليةلنسخة إلى اممثلة لبنان  شارتأو -7
سم بالوضوح للحماية االجتماعية تتّ  ةدة على ضرورة وضع رؤية عدة، مشدّ مات دوليّ االجتماعية بالشراكة مع منظّ 

مساعدة الفئات الفقيرة التي تضررت  بشأنل اليمن إدراج توصية طلب ممثّ ووتتناول االحتياجات الخاصة بلبنان. 
قت ممثلة موريتانيا إلى جهود وزارة الشؤون االجتماعية في بلدها لتوفير المساعدة وتطرّ جراء النزاع في اليمن. 

تنفيذ  . ومن هذه الجهودحقوقها وحماية والمسنين، اإلعاقة ذوي كاألشخاص الضعيفة، الفئات لمختلفاالجتماعية 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/committee-social-development-12-implementation-activities-recommendations-ar.pdf
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تتيح له االستفادة من مختلف الخدمات الصحية والتعليمية، وكذلك االستفادة  التي "المعاق الشخص بطاقة" برنامج
 لألشخاص ذوي اإلعاقة في الوظائف. من حصةٍ 

 لألشخاص الوصول إتاحة موضوع كان إذاعما  اإلعاقة ذوي لألشخاص الدولية المنظمة ممثلةتساءلت و -8
عما إذا ؛ والمتعلقة بهذه األنشطة تشاوريةالليات ن اآلوعن؛ باإلسكا الدعم المتصلة شطةنأب مشموالً  اإلعاقة ذوي

من أجل التنسيق عزيز وجوب ت على مشددةً  دامجة، معايير تشملكانت أدوات التدريب التي وضعتها اإلسكوا 
 .خاص ذوي اإلعاقة وضمان مشاركتهمإدماج األش

، إدراج العدالة االجتماعية في الخطط الوطنيةحول  ةً التنفيذية أن اإلسكوا أعدت أدلّ أوضح ممثل األمانة و -9
إدماج الحماية االجتماعية يتطلب مشاركة كافة القطاعات  وأكد أنّ وأنها في صدد إعداد ورشة عمل في هذا الشأن. 

تقع  ، بينمامن منظور إقليمييا تتناول مختلف القضاة التي تصدرها اإلسكوا ي، وأن األدلّ كلّ  على صعيدٍ العمل و
كبيرة، أهمية اإلسكوا وليه بأن إعادة البناء موضوع ت أفادو. حكوماتالمسؤولية اختيار األولويات على عاتق 

ً مضيفالحضرية،  المتعلقة بالتنمية حيث تتعاون مع موئل األمم المتحدة في جميع المواضيع أن مسألة اإلسكان،  ا
تحديد مالمح المدن، من ركائز جهود الدعم التي تقدمها اللجنة للدول األعضاء. وأعرب عن أملها وكذلك مسألة 

وضع استراتيجيات لإلسكان االجتماعي ليس فقط تتولى الدول األعضاء  اإلسكان فيوزارات شبكة من إنشاء في 
ً  لطبقات الوسطىصالح الفقراء، بل لصالح ال لألشخاص  الدوليةممثلة المنظمة  تناول ممثل األمانة مداخلة .أيضا

، بالعمل على المسائل شعبة سياسات التنمية المستدامةذوي اإلعاقة، مشيراً إلى اضطالع اإلسكوا، وال سيما 
الحضرية، بما في ذلك إتاحة الوصول. وشدد على أن التعاون مع المنظمات غير الحكومية المعنية بشؤون 

هماً من عمل اإلسكوا المتعلق بالتنمية االجتماعية. وخلص إلى أن اإلسكوا ل جزءاً ماألشخاص ذوي اإلعاقة يشكّ 
 تتناول هذه القضايا من منظور شامل حقوقي. 

 أنشطة التعاون الفنّي 
 من جدول االعمال( 5)البند 

أنشطة بشأن  E/ESCWA/C.2/2019/4نظرت لجنة التنمية االجتماعية في هذا البند استناداً إلى الوثيقة  -10
عرضاً أكد التنفيذية ألمانة التعاون الفني التي نفذتها األمانة التنفيذية منذ الدورة الحادية عشرة للجنة. وقدم ممثل ا

فيه على أن الهدف النهائي لهذه األنشطة هو تعزيز قدرة الدول األعضاء على وضع سياسات اجتماعية في 
من متنوعة مجموعة تتضمن المجاالت االجتماعية ذات األولوية. واستعرض أشكال التعاون الفني وتمويلها، و

 ن والتنمية والشيخوخة والمساواة.اء في مجاالت منها اإلعاقة والسكالعشر دول أعضالمقّدمة الخدمات االستشارية 
وأضاف أن األنشطة تضمنت العديد من حلقات العمل اإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية في مجاالت العدالة 

ج قضايا ومشاركة الشباب وتمكينهم، وإدما المساواة، نحو الموجهة والسياساتاالجتماعية، والحماية االجتماعية، 
وخصوصاً إذا ما كانت تلبي  الفني،الدول األعضاء إلى إبداء المالحظات بشأن خدمات التعاون  ودعااإلعاقة. 

 احتياجاتهم الوطنية. 

عن أشاد ممثلو الدول األعضاء بأنشطة التعاون الفني. واستفسرت ممثلة الجمهورية العربية السورية  -11
تالفياً لإلرباك الناتج من ل األعضاء وكيفية تحديد والياتها وصالحياتها، آليات التعاون الفني بين اإلسكوا والدو

عن مفهوم التماسك االجتماعي  بلدها. واستوضحتالعمل اإلنمائي في واحدة في أكثر من منظمة دولية انخراط 
بأن  فلسطيندولة حساسيات في بلدها. وأفاد ممثل الإلى إثارة من منظور غير مناسب تؤدي مقاربته الذي قد 

هي التي ينبغي عليها تحديد ما يناسب احتياجاتها، بأّن الدول مسؤولية الدول، و ياالستفادة من الدعم الفني ه
على الدول األعضاء تفق واقترح أن تدولة بعينها. للمنطقة بأكملها وليس لأن اإلسكوا تقدم خدمات سيما و ال

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/committee-social-development-12-technical-cooperation-ar.pdf
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أنشطة ؤدي تكي  ،التحديات المتشابهة التي تواجههاأن تحدد ، وهابالنسبة إليالمواضيع المشتركة ذات األولوية 
 ع معايير للفقر المتعدد األبعاد.لدعم الفني الذي قدمته في وضا، مشيداً بنتائج أفضلإلى الدعم الفني 

عد إقليمي يرتكز على معايير وتوجيهات على ب  نطوي وشدد ممثل األمانة التنفيذية على أن عمل اإلسكوا ي -12
الضرورة. وأفاد، رداً على عند  فرادى الدوللي يلبي االحتياجات الخاصة عد وطنب  على الدول األعضاء، وبمتعلقة 

طلب من بلدها، على  بناءً االجتماعي التماسك موضوع اللجنة تتناول مداخلة ممثلة الجمهورية العربية السورية، بأن 
خدمات التعاون الفني التي  يساهم في توجيه احتياجاتهامراجع اإلسناد التي توضح بإصدار الدول قيام مؤكداً أن 

ألنه يتسم بالمشاركة والشفافية والمساءلة،  ،أن نموذج التعاون الفني ناجحوأشار إلى تقدمها اإلسكوا على نحو أفضل. 
ات من خالل إسقاط الطلبفي العمل، أن اإلسكوا تتفادى االزدواجية ضاف النموذج السوري نفسه. وأبيّنه كما ي

 وجود منظومة إلكترونية لتلقي الطلبات تشتمل أهدافها على تفادي االزدواجية.مشيراً إلى ، المتشابهة

 أنشطة فريق الخبراء العامل ما بين الدورات المعني باإلعاقة 
 عمال(جدول األ من 6)البند 

أنشطة حول  E/ESCWA/C.2/2019/5نظرت لجنة التنمية االجتماعية في هذا البند استناداً إلى الوثيقة  -13
دولة من الدول  17انة التنفيذية بأن فريق الخبراء العامل ما بين الدورات المعني باإلعاقة. وأفادت ممثلة األم

ما يعني أن كافة هذا الفريق، م ممثالً لها فيعيّنت ليبيا وأّن األعضاء عيّنت جهات تنسيق مع فريق الخبراء، 
 أعضاءعشر دول  تهاحضر اجتماعات ستةالفريق عقد  أنّ  وأشارت إلىالدول األعضاء باتت تشارك في الفريق. 

العربي -في االجتماع األوروبي اإلسكوا مشاركة إلىالثة اجتماعات سنوية. وتطرقت ، إضافة إلى ثفي المتوسط
 إلىو، 2019أبريل /نيسان 25و 24 يومي امالطقد في الرفيع المستوى لدعم حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الذي ع  

 اإلعاقة ذوي األشخاص عن البيانات جمع وتحسين لإلعاقة عربية مؤشرات إطار وضع حول عمل ورشة تنظيم
الدول  من وطلبتبين شعبتي التنمية االجتماعية واإلحصاء.  تعاونالب( 2018سبتمبر /أيلول 21-19)القاهرة، 

 .عمله لمواصلة الخبراء فريق واليةاألعضاء تمديد 

ً  ، من شعبة اإلحصاء،التنفيذيةمت ممثلة األمانة قدّ و -14 تناول مخرجات ورشة العمل المذكورة  عرضا
صانعي السياسات واإلحصائيين نظراً  بين الفجوة لسد فرصة أتاحتإلى أن ورشة العمل  وأشارتسابقاً. 

، ما يؤدي إلى اختالف النتائج المتصلة بشأنها البيانات من حيث تعريف اإلعاقة ومصادربينهما القائم  لالختالف
شخاص من غير ذوي اإلعاقة. سيما مقارنة باأل الباألشخاص ذوي اإلعاقة، وتحديد المؤشرات المتصلة بهم 

الورشة، تناولتها ستعرضت بعض أهم النقاط التي واهج الطبي في تعريف اإلعاقة. على عدم كفاية النَأكدت و
ومنها تقييم توفر البيانات، وتجميعها، وتحليل المؤشرات وصوالً إلى وضع مجموعة كبيرة منها. وخلصت إلى 

استخدام المزيد من مصادر البيانات الستكمال وأن نقطة انطالق، هو أن اإلطار الذي خرجت به ورشة العمل 
 .ضروري أمرٌ  هذا الجهد

التوصيات تشكيل لجنة تضمن وطلبوا أن تواليته،  دوا تجديدوأيّ أشاد ممثلو الدول األعضاء بجهود الفريق و -15
ما أسماه  فلسطين إلىدولة نظيرة في الدوائر اإلحصائية في الدول األعضاء تتخصص باإلعاقة. وأشار ممثل 

 تعدد المرجعيات وتضارب المؤشرات إشكالية عن ةناجمالوالبيانات" المتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة، في "فوضى 
الجهود لتكامل ضرورة التعاون مع فريق الخبراء . وأكد على تسفر عن نتائج مضللة ال تتيح المشاركة الحقيقيةو

بشأن قضايا األشخاص طرية وطنية وق   شراكاتبناء في إطار  ،ال الوطنيةوعدم االكتفاء بالعمل مع نقاط االتص
 ذوي اإلعاقة.

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/committee-social-development-12-intersessional-group-experts-disability-ar.pdf
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ً مسحأجرى بلدها بأّن وأفادت ممثلة الجمهورية العربية السورية  -16 ً ديمغرافي ا ن تقييماً لإلعاقة على تضمّ  ا
وطلبت التعاون مع لتحليل كافة البيانات، الزمة القدرات الفي  في ظل نقٍص ، أساس أسئلة مجموعة واشنطن

دقيق لوضع اإلعاقة، ما يتطلب مسحاً أعمق  توصيفٍ لتوصل إلى البيانات ليست كافية لف اإلسكوا في هذا الصدد.
ً عن عريف هج الطبي في تستخدم النَ صصاً. وأكد ممثل الكويت أن بلده يوأكثر تخ حاالت اإلعاقة، مستوضحا

عرض يبرز في  الذيهت ممثلة لبنان بالتقاطع نوّ و. الصدد بذلها في هذايتوجب عليه تي الالجهود اإلضافية 
ذا كانت إعما وأهداف التنمية المستدامة، مستفسرة  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بيناألمانة التنفيذية 

جد، إن هرسالمعيّن إل في تقريرقد ن شرت البيانات   في لبنان المركزي اإلحصاء إدارة، بصورة رسمية إلى و 
 والدول األعضاء.

لألشخاص ذوي اإلعاقة عن منهجية تعريف اإلعاقة، ورأت أن غياب  الدوليةالمنظمة  ممثلةوسألت  -17
البيانات عن  في النقص وتناولت. معها للتعامل فعالة آليات وضع دون سيحولاإلعاقة  لتعريف المالئمة المنهجية
االكتفاء بجعل األشخاص ذوي اإلعاقة  عدم على ددتوش. والبطالة التعليم إحصاءات في اإلعاقة ذوي األشخاص

من منهجية  واالنطالق القائم الفكري المنظور تغييرضرورة قضية تتعامل معها وزارات الشؤون االجتماعية، بل 
 حقوقية ترتكز على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. 

، من خاللهم، أنهاو االتصال نقاط مع األول في المقام تتعاملاإلسكوا  أنالتنفيذية  ةاألمان ممثلة أجابتو -18
ذوي  ألشخاصابشأن إدماج التي نظمتها تدريبية العمل الورشة في تماماً كما مختلف الجهات المعنية، تعمل مع 
السياسات هو ما أظهر التباين في واضعي . وعمل شعبة اإلحصاء مع اإلحصائيين وفي سوق العمل اإلعاقة

ريفها. وبالنسبة إلى استفسار ممثل الكويت، شددت على وجوب عدم االكتفاء ااقة وتعبيانات األشخاص ذوي اإلع
تحديد القدرات الوظيفية لكل شخص من ذوي اإلعاقة إلتاحة وعلى ضرورة بالتشخيص الطبي لتعريف اإلعاقة، 

األشخاص إدماج  فيها تعزيزمزيد من الشمول. وخلصت إلى أن عمليات التقييم يجب أن تحدد المجاالت التي يمكن 
 .همعلى قدراتأن تركز و، ذوي اإلعاقة فيها

ال ينحصر ته اإلسكوا أاإلطار الذي أنش إلى أن ،اإلحصاء شعبةمن  ،التنفيذية األمانةوأشارت ممثلة  -19
 السياسات والمنظمات الهيئات المعنية بوضع شمل يدقيقة، بل البيانات الحوزون الذين يوهم باإلحصائيين، 
ن جمع مستخلصة م. وأفادت بأن المجموعة األولى من النتائج الاريفهاوتع اتتباين سجالتهالتي  غير الحكومية

هج اإلحصاءات لتوجيه الدول نحو توحيد نَالبيانات التي ولّدها اإلطار استخدمت جداول تحليلية غير تقليدية 
اإلحصائيين على جمع البيانات رة قدإلطار، وتقييم هذا اعلى ضرورة اعتماد الدول لت شدد. والمتصلة باإلعاقة

ً لذلكاجتماعٍ في ، وذلك الالزمة  ألنها  ،واألصابع إلى فئات اإلعاقة اليد قطع إضافة. واقترحت ي عقَد خصيصا
 التعليمالالزمة المتعلقة ببيانات المعظم أن في قائمة األسئلة القصيرة لمجموعة واشنطن. وأكدت  ةدغير موجو

ً المؤشرات واإلحصاءات استناد، إال أن إصدار متوفرة بيانات ال. ولفتت إلى غياب إليها يتطلب المزيد من الدقة ا
 القدرة على الوصول.بالمتصلة بالعنف و

 الجتماعيةاستجابة لتوصيات لجنة التنمية ا اإلجراءات المتخذة في الدول األعضاء 
 من جدول االعمال( 7)البند 

ً  البند،، في إطار هذا قدم ممثلو الدول األعضاء -20 تنفيذاً عن اإلجراءات التي اتخذتها دولهم  عروضا
واستهلت ممثلة الجمهورية العربية السورية المداخالت . عن اللجنة في دورتها الحادية عشرة الصادرة للتوصيات

 ،تنفيذ الخطة الوطنية لإلعاقةتطوير وبالتأكيد على اعتماد بلدها لتوصيات الدورة السابقة، وذلك من خالل 
لرامية إلى مواءمة متطلبات األشخاص ذوي اإلعاقة مع التشريعات والقوانين الوطنية. وأكدت على الشراكة او
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إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة، وعلى تفعيل المتعلقة بالمسؤولية االجتماعية لالضطالع بمع القطاع الخاص 
المؤسسات من األشخاص ذوي اإلعاقة، موظفي في المائة من  2أن يكون القاضية بشروط قانون العمل الوطني 

أن المسح الذي بأفادت في المقابل،  دفع لصندوق األشخاص ذوي اإلعاقة.تغريم المؤسسات المخالفة مبلغاً ي  بو
مسحاً يس ، ولفحسب لرضا عن الخدماتامدى تناول جري بشأن قضايا المسنين واألشخاص ذوي اإلعاقة يأ  

لبيانات الوطنية، اتحديث و، أشارت إلى إصدار تقرير التنمية المستدامة 2030إحصائياً. وبالنسبة إلى خطة عام 
زمة صدر باالستناد إلى إطار أهداف ة في أعقاب األسوريالجمهورية العربية الأعدته الذي  تقريرالأن وإلى 

ً وطلبت من اإلسكوا دعم. التنمية المستدامة وركز على العدالة االجتماعية لمناسبة لقياس في وضع المنهجيات ا ا
بلدها، على غرار استراتيجيات اإلسكان في استراتيجيات التنمية االجتماعية عن تحدثت العدالة االجتماعية. و

مختلف الفئات االجتماعية، واستراتيجية الطفولة المبكرة، واستراتيجية تمكين الشباب والمرأة، شمل التي ت
 المعنية بقضايا المسنين. ةواالستراتيجي

وتوقفت تحقيق التنمية االجتماعية، إلى الرامية وزارة الشؤون االجتماعية ة نشطأضت ممثلة لبنان واستعر -21
تشاركي، واستراتيجية حماية اجتماعية تستند إلى تجميع  هجٍ تقوم على نَ للمسنينوضع استراتيجية وطنية عند 
 واستراتيجية وطنية لحماية المرأة والطفل.واجية، دبغية تفادي االز ومات من الوزارات واإلدارات كافةالمعل

وزارة الشؤون االجتماعية في مجال الحماية  جهودلكويت إلى تجاوز بلده لخط الفقر ووأشار ممثل ا -22
االجتماعية الشاملة، كإصدار التراخيص لمنظمات المجتمع المدني ووضع القوانين كقانون العمل الخيري 

وال سيما قانون يضمن حقوق المسنين، ويتضمن  ،لمساعداتلين إدارية المعروض حالياً على البرلمان، وقوان
إقامة مراكز لرعاية شؤون المسنين في كل محافظة، وإتاحة الخدمات المجانية من أجل الدعم الفني واالجتماعي 

 مة.في منازل المسنين، حيث يضمن القانون رعاية المسنين تحت مظلة قانونية ملز

على وضع إرشادات  عملتاالجتماعية  للحمايةلجنة وزارية تشكيل عربية السعودية بوأفاد ممثل المملكة ال -23
 البرامجبين  التباين لمعالجةعمل للرعاية االجتماعية  ورشة عقدإلى  قوتطرّ . صلةال ذاتإلصالح السياسات 

ً بأن السياسات  األفراد،ب المتصلة وتلك األسرب متصلةال االجتماعي ودعم الضمان توفير  نحو تتجهمضيفا
أسباب اإلعاقة حسب األشخاص ذوي اإلعاقة، أشار إلى جمع بيانات بشأنهم مصنفة فيما يتعلق باإلعانات. و
منها  الهدف ، بلتنفيذيةليست الغاية منها  وأهاليهم، وإلى وجود هيئة مستقلة تتألف من ذوي اإلعاقة والمناطق

تحقيق هدف استراتيجي هو تمكين األشخاص ذوي اإلعاقة سعى ليأن بلده على . وأكد هموإيصال أصواتتهم توعي
 ذلك.، مستعرضاً برنامج "مواءمة" المخصص ل2020في سوق العمل بحلول عام 

التدابير وتطرقت ممثلة موريتانيا إلى االستراتيجية الوطنية للحماية االجتماعية في بلدها، مستعرضة  -24
عقد و ؛الخدماترسوم ألسر التي تعاني من الفقر والهشاشة من ااء إعفها. ومن هذه التدابير في إطارذة المنف  

إنشاء و ؛والتسرب المدرسي والزواج المبكرتشغيل لجهات المعنية لوضع سياسات تحمي األطفال من اللاجتماعات 
أشارت حماية األشخاص المسنين، بشأن مندوبية للحماية االجتماعية والتضامن الوطني، وهي بمستوى وزارة. و

. البشرية التنمية أبعادمختلف  راعيت مقاربةتخصيص برامج للكفالة االجتماعية لهذه الفئة العمرية تستند إلى إلى 
االجتماعي خدمات للمسنين، منها الرعاية الصحية المجانية، والضمان عدة وزارة الشؤون االجتماعية تقدم ف
ان يَ فاقدي السند العائلي، والتوعية والتأطير الرام  للمسنين وبرامج المساعدات االجتماعية  المتقاعدين،لمسنين ل

عمرية الرابعة ال لفئةل ةالصحي الرعاية تقديم بتكفلالتزام الدولة أكدت على قد و. إلى إعادة بناء التماسك االجتماعي
 سنة فما فوق(. 75)
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 تماعية وأهداف التنمية المستدامةالتنمية االج  -باء

 حلقة نقاش: إصالح ن ظ م الحماية االجتماعية في البلدان العربية  
 جدول األعمال(من  8 )البند

السيدة  نقاشوافتتحت ال. E/ESCWA/C.2/2019/CRP.1في الوثيقة  ،في إطار هذا البند ،نظرت اللجنة -25
جهود الرأت أن . وبة التنمية االجتماعية في اإلسكوافي شع رئيسة قسم التنمية االجتماعية الشاملة نوك، جيزيال

الحماية االجتماعية تزايدت في المنطقة العربية نتيجة لالضطرابات التي شهدتها المنطقة في المبذولة في مجال 
دون ظلّت وإلى نتائج ، سياساتجديدة للهيكلية التي وضعت أدى إلى نتائج جيدة في البلدان مما ، 2011عام 
 إعادة إلىاستندت  االجتماعية الحماية ن ظ م في ةكبير اتإصالح المنطقةشهدت في البلدان األخرى. ورجّو الم

 التحدي أن إلى وأشارت. وتفاصيلها بجملتها االجتماعية العدالة فكرة عليه ترتكز او موه العامة، األموال توزيع
ينبغي أن ترتكز ، وما إذا كان المعايير األساسية إلعادة التوزيع هذه تحديدهو  الحكومات تواجهه الذي األكبر
  فيتكمن وقالت إن اإلشكالية في هذا اإلطار  الحاجة إليها، أم الحق فيها، أم القدرة على االستفادة منها. على
 برنامج فكل. العدالة االجتماعية في المنطقة تحقيقمعنية بال الحكومية لبرامجفي ا" اإلدارية المرونة"قلة  تهسمّ  ما
 دول المنطقة أّن كما كلي شامل.  منظور من السياسات توجه شاملة مرجعية، وال توجد الخاصة إدارته لديه

ينبغي  ركائز الحماية االجتماعيةتنفيذ تقنية في تواجه مشاكل غير أنها ، المطلوبة إلى اإلرادة السياسيةال تفتقر 
 لجتها وتجاوزها.لمعا هاهمف

على مساهمات الذي يقوم حصراً  التأمين االجتماعيي وه ،هذه الركائز ىأول نوكالسيدة  واستعرضت -26
في منظومات جب معالجته ي خلالً ما يشكل أيضاً،  اتالمساهمتقديم ما يضطر الحكومات إلى ، نيجن المنت  يالعامل

 غير اقتصادي قطاع وجود األولى كبيرتين؛ مشكلتين تواجه الحكومات أن ورأت. المنطقةفي  التأمين االجتماعي
دول كاألردن تبذلها على االستدامة، مشيرة إلى جهود القائمة  المنظومات قدرة ضعف والثانية ،كبير نظامي

، هذه الركائز أولى نوكالسيدة  واستعرضت. ساهمةعلى الم الخاص مان لتشجيع العاملين لحسابهموتونس وع  
وهي التأمين االجتماعي، حيث يسدد العاملون المنتجون اليوم، من خالل مساهماتهم، ما يقدم للمتقاعدين من 
معاشات. إال أن مساهماتهم ليست كافية، ما يضطر الحكومات إلى المساهمة أيضاً، وهذا الخلل يتطلب إصالحاً 

في هذا اإلطار  كبيرتين مشكلتين تواجه لحكوماتا أن ورأت. المنطقةكبيراً في منظومات التأمين االجتماعي في 
 ً  المنظومات تلك قدرةمدى  والثانية المنظومات،ال يساهم في  كبير نظامي غير اقتصادي قطاع وجود األولى ؛أيضا

 الخاص على االستدامة، مشيرة إلى الجهود التي بذلتها دول كاألردن وتونس وعمان لتشجيع العاملين لحسابهم
، أفادت بأن الحكومات كثيراً ما تلجأ إلى ضم الرعاية الصحيةوبالنسبة إلى الركيزة الثانية، وهي على المشاركة. 

 كة، إال أن تدني جودة الخدمات الصحية العامة وشدة الطلب عليها الضمان الصحي إلى التقاعد لتشجيع المشارَ 
هم ذلك وكثيراً ما يضطر. ماعية أفضل في مجال الصحةالفقراء ومتوسطي الحال على نيل حماية اجت انال يساعد

إلى اإلنفاق من أموالهم الخاصة الستكمال متطلبات العالج والدواء وبتكلفة مرتفعة قد ال تكون بمتناول الكثيرين 
االجتماعية، وتتضمن  المساعداتانتقلت إلى الركيزة الثالثة، وهي ثم منهم، كما هو الحال في األردن ومصر. 

الدعم الذي تحتاج إليه كل فئة، ومستوى الدعم الذي ينبغي تقديمه  وبنوع، ةريتحديد الفئات الفقتتعلق بات تحدي
 على التقييمين السابقين. رة بناءً لكل أس

 قيتنس عليهاالرابعة من ركائز الحماية االجتماعية، وهي الحكومات، التي  الركيزة نوك السيدةوتناولت  -27
أعظم فوائدها  نم  تك  فالوطنية،  السجالتوهي  ،الخامسة الركيزة أمافيها.  االزدواجيةدون  ولةليحالو الحماية جهود

سيما في القطاع غير النظامي، وربط تلك المالمح  في رسم المالمح االجتماعية في كل أسرة معيشية، وال
أن وشائها وتحديثها، كلفة إن هي السجالتلهذه كما في مصر. ورأت أن المشكلة األكبر  ،السجالت الضريبيةب

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/committee-social-development-12-round-table-social-protection-reforms-ar.pdf
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وجوب وضع معايير ، وأوجه التضارب بين مختلف الركائزتناولت كبير. و الحصول على سجالت شاملة تحد
صحاب أيزيد  ، حيثالعمل والموظفينصحاب في العالقة بين أالسائد توجه لرورة التصدي لوض لكل ركيزة،

كثيرين إلى دفع آليات الحماية االجتماعية، ما يولكن دون شمولهم في زيادة بسيطة، العمل معاشات الموظفين 
 القطاع االقتصادي غير النظامي.االنتقال إلى 

بين منظومة  تفرقةالوجوب  لىشدد عو ،بلده تجربة فلسطين، دولةالديك، ممثل  داود السيد استعرضو -28
 تجزئة إلى يؤدي شاملة محددة منظومة دون البرامج اعتمادفالحماية االجتماعية، وبرامج الحماية االجتماعية. 

بينما يؤدي وجود المنظومة المذكورة إلى الحوكمة والشفافية والمساءلة، داعياً  االجتماعية، الحماية قطاعات
 على أوصياء ليسوا الخبراء أن على وشدد. واحتياجاتهاالدول كافة إلى اعتماد منظومة تراعي خصوصياتها 

 مستوى على الناس إلى التوجه ضرورة يؤكد ما أنفسهم، الفقراء من أفضل بصورة الفقر تعريف يمكنهم وال الناس
، والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني، همالحقيقية وأوجه فقر احتياجاتهم لمعرفة فوق وما يةالمحل اتالمجتمع
 .العمل ذابه اقتنعوا إذا زيدستتهم األن مساهم، لناسدى اسات الحكومية لتضطلع به المؤسالعمل الذي وتسويق 

الهدف  ةفي بلده لتخطيط الخدمات االجتماعيبين الوزارات مشترك تشكيل مجلس  إلى الديك السيدوأشار   -29
أن الحماية االجتماعية ليست على وضع دليل لجودة الخدمات، مؤكداً إلى ، وأولويات المحافظاتمنه مراعاة 

فلسطين يساهم البنك الدولي دولة في جتماعية للحماية االفرغم وجود برنامج . خصصاتممجرد مساعدات نقدية و
منهجية الحماية االجتماعية وعدم انتظام الدفعات ال يعين األسر المحتاجة كثيراً. فواالتحاد األوروبي في تمويله، 
إلى لفت و .عمل مسحي إحصائي بدالً من عمل يتناول احتياجات األسر المعيشيةحولت العمل االجتماعي إلى 

 أوجهه. ةاإلسكوا في وضع منهجية للفقر المتعدد األبعاد لمكافحة الفقر بكافالتعاون مع 

أظهره استهداف األسر  ماالمملكة العربية السعودية،  ممثلالسيد إبراهيم بن يوسف المبارك، ناول وت -30
االجتماعية  م الحمايةظ  العديد من ن   في اإلشكاليةفي الجهود. ورأى أن  تشرذم منالمعيشية بالحماية االجتماعية 

ال سيما وأن سلوكيات الناس لمعايير محددة ربما ال تتيح لهم ظروفهم المعيشية اتباعها، ل ث  تَ م  أن تَ هي أنها تتوقع 
سبب ما يمنظور الفئات الفقيرة بالنسبة إلى المستقبل يختلف كثيراً عن منظور الفئات الميسورة والغنية، وهذا 

 م.ظ  إخفاق هذه الن  

مع ممثل دولة فلسطين بشأن المقاربة القائمة على نظم الحماية يب نعمة، الباحث المختص، السيد أداتفق و -31
ال البرامج.  ،مظ  ن  ، يقوم على العلى وجوب اعتماد منظور إنمائي حقوقي للتنمية االجتماعيةال البرامج، مشدداً 

ألنها ترمي إلى التخفيف  ،سليمةيست ل، وإن كانت الغاية منها تصحيح االستهداف، فهي ورأى أن اإلصالحات
ألن سياسة التوفير  ،وخلص إلى وجوب اعتماد سياسات تطابق الواقع. تحسين أوضاع الناسإلى من النفقات ال 

اعتماد وتسبب بالضرر للناس والحكومات، يقد  مبدأ ، بحد ذاته، هواالستهدافففي النفقات االجتماعية فشلت. 
ى نتائج أفضل. وقال إن الخلل القائم ال ينحصر في انقسام الناس بين قطاعين ج في التوزيع قد يؤدي إلالتدر  

دخل في اقتصاديين أحدهما نظامي واآلخر غير نظامي، بل في الفرق بين كلفة المعيشة المتزايدة مقابل محدودية 
زام بقانون العمل وبالتالي االلت عدم يعني منظ  المغير  العملص قدرتهم الشرائية، مشدداً على أن تشجيع الناس وتقل  

 ومؤكداً على وجوب تغيير في المقاربة. ،نتقاص من حقوق العامليناال

السيد دايفد روبالينو، الباحث المختص، بأن الحماية االجتماعية مفهوم شامل ال ينحصر في الفقراء،  وردّ  -32
الحماية المتنوعة في منظومة واحدة  مظ  بل يشمل الطبقة الوسطى أيضاً. ورأى أن المقاربة الحقوقية تقتضي جمع ن  

متكاملة ال تفرق بين المساعدة االجتماعية والضمان االجتماعي. وشدد على وجوب مراعاة العدالة االجتماعية 
م الحماية، من خالل البحث في تكاليف االستهداف وفوائده، ظ  في مقاربة ن   ،ال المواقف األيديولوجية ،الشاملة
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ثم تشمل الجميع. وبالنسبة إلى القطاع  اإلعاناتوحساب تكاليف منظومة مستدامة للحماية االجتماعية تنطلق من 
غير النظامي، أكد أن ضم الناس إلى منظومة الحماية سهل، إال أن دفعهم لتسديد المساهمات المتوجبة عليهم 

كة . وخلص إلى ضرورة التفكير المبتكر وجعل المشارَ ذلك، وأن علم االقتصاد السلوكي لربما يساعد في صعب
 استطاعته. قدرَ  كل   ،لجميعلبرامج والمساهمة فيها إلزامياً على افي ا

على أن االستهداف المشروط وشددت السيدة ميساء الميداني، ممثلة الجمهورية العربية السورية،  -33
بدرجة أكبر من الفقراء. وأعربت من االستهداف الشامل تجربة بلدها تشير إلى استفادة األغنياء  ألن ضروري

تنتقص من كرامة المستفيدين منها، حيث إن نها أل ،عن عدم رضاها عن اعتماد عبارة "المساعدة االجتماعية"
اإلسكوا  أن نوك السيدةوأجابت .  المطلوب هو توفير شبكة األمان االجتماعي، وتلك مسؤولية تتحملها الدولة

أشارت وم الحماية االجتماعية، ال مفهوم شبكات األمان االجتماعي الذي يعتمده البنك الدولي. ظ  تعتمد مقاربة ن  
السياسات واضعي ، وأن هالئم قدراتي تلك التي تبلدها هسعى إليها يإن الحماية االجتماعية التي إلى السيدة الميداني 

من المنظومة االنتقال أن بلدها في صدد . ولفتت إلى تعريف البنك الدولي لشبكات األمان االجتماعيم يعتمدوا ل
، ولكن بحسب موارد الدولة وقدراتها، هج البلدان المتقدمةالقديمة إلى منظومة مجتمعية تعتمد نَ  االشتراكيةالريعية 

 فقاً لالستهالك.  مشددة على أن تخفيض الدعم عن الخدمات إنما يستهدف الشرائح و

وأكد السيد زياد عبد الصمد، المدير التنفيذي لشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، على ضرورة  -34
وضع نظم الحماية االجتماعية في جميع البرامج اإلنمائية في البلدان العربية، وأن نجاح تلك النظم يتوقف على 

السياسية. وخلص إلى وجوب حدوث تحول فكري ومفاهيمي من أجل الجانب المالي، المرتبط بدوره باإلرادة 
تحقيق ذلك النجاح. وشدد على الفرق بين مقاربات ترى في الحماية االجتماعية مجموعة "خدمات"، وأخرى 
تعتبرها حقوقاً، وأن تلك األخيرة تتطلب التزاماً من الحكومات عمل تلك الحقوق، مشيراً إلى أن نظم الحماية في 

دان العربية لم تصل إلى هذا المستوى من النضج بعد، وأن مفهوم "الشمول" لم يعّرف بصورة واضحة في البل
 . كافة الناس تشمل أن يجب االجتماعية الحماية برامج أن إلى روبالينو السيدشار أو  معظم هذه البلدان بعد.

تنتفي  الدعم ضرورة أنّ  نعمة ديبأ السيد رأىو. فقط إليها يحتاج منالتغطية ستنال الجميع، بل  أن ذلكيعني  الو
إلى منظومة تأخذ بالحسبان خصوصيات  االنتقال الضروري من وأنه المعيشة، تكاليف بحسب الناس دخل لّد  ع   إذا

فستبقى اإلرادة ، نهجية حقوقيةمالحكومات  تتبنّ لم معايير البنك الدولي. وأكد السيد عبد الصمد أنه ما ال ، البلدان
 السياسية مفقودة.

أشارت إلى . وحكومة بلدها في الحماية االجتماعيةأنشطة وتناولت السيدة دنيز دحروج، ممثلة لبنان،  -35
وضع استراتيجية لمستمرة جهود ال، وغطي جميع شرائح المجتمعال تولكنها لضمان االجتماعي، ل مؤسسة وجود

ية. وتطرقت إلى الترابط بين وزارتي العمل والشؤون بالتعاون مع المنظمات الدول ،موحدة للحماية االجتماعية
جميع الجهات المعنية لتحقيق الدعم المطلوب تعاون م الحماية القائمة، وإلى ضرورة ظ  االجتماعية في إصالح ن  

 .بكلفة أقل وضمان استمراريته

المستحقة للحماية  الفئاتفي ضوئها د وتطرقت السيدة عائشة مخلوف، ممثلة تونس، إلى المعايير التي تحد   -36
 مكافحةلمن موارد الدولة  الكثير تخصيص بسبب عطلتت االجتماعيةالحماية ة نشطأ. وأفادت بأن االجتماعية
أن اإلقرار بضرورة مكافحة الفساد يدل على  ما أثر سلباً على تطوير قطاعي التعليم والصحة. ورأت ،اإلرهاب

 ً لى تآكل الطبقة الوسطى التي لفتت إكما قائماً بذاته.  وجود فساد كبير يعطل جهود التنمية االجتماعية ويمثل تحديا
إلى وجوب شمول الطبقة الوسطى بالحماية  نوك جيزيالوأشارت السيدة  .عامل توازن في المجتمع تشكلكانت 

 ربط الضمان االجتماعي بالحماية االجتماعية للحفاظ على هذه الطبقة. واالجتماعية 
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على أن الحماية االجتماعية  ،اإلعاقة ذوي لألشخاص الدوليةالمنظمة  ممثلة ،لقيس سيلفانا السيدة وأكدت -37
من أن كافة األشكال المطروحة لإلصالح تؤدي إلى اتجاه بةً ستغرمهي ما يمهد السبيل أمام العيش بكرامة، 

معاكس. ورأت أن استخدام كلمة "إصالح" تفيد التوجه نحو األفضل، ال اتباع طرق تفاقم التشرذم في جهود 
 والمسنين اإلعاقة ذوي كاألشخاص والمهمشة،الحماية االجتماعية. وشددت على أن العزل بين الفئات الضعيفة 

 كافة وأن سيما، ال هج الحقوق ومنطقهاعن نَ بعيدو ،الفئات لكافة مؤذ المجتمع شرائح بقية وبين قات،والمطلّ 
ً  الناس إن تقول الوطنية الدساتير إلى  انيؤدي المشتركةالثقافة  وبناء الدمجإلى أن  صتوخل. متساوون جميعا
 .الفقر تتقبل ثقافة تنتج ةالمجتزأ المبادراتوأن  ،دامجة واجتماعية اقتصادية سياسات

فلسطين، رئيس الدورة الحالية للجنة، على أن الحماية االجتماعية حق يقتضي وضع دولة ممثل أكد و -38
م البيروقراطية القائمة. وشدد على ظ  م تتسم بالكفاءة وسرعة االستجابة الحتياجات الناس، وهو ما تفتقر إليه الن  ظ  ن  

 .بهاقة المواطنين نتيجة لثغني عن الشرعية التي تنالها المؤسسات أن المأسسة ووضع القوانين، على أهميتها، ال ت  

 إدماج المسنين: اإلجراءات على مستوى السياسات في المنطقة العربية 
 جدول األعمال(من  9)البند 

 مسألة في ،E/ESCWA/C.2/2019/6استناداً إلى الوثيقة  ،لجنة التنمية االجتماعية في هذا البندنظرت  -39
 التنفيذية ممثلة األمانة وقّدمت. العربية المنطقة في السياسات مستوى على المتخذة واإلجراءات المسنين إدماج
ً عرض العقود الماضية،  خالل ةتحققالمالناشئة في المنطقة نتيجة المكاسب االنمائية  الديمغرافيةحول االتجاهات  ا

. وأشارت الى أّن معظم المسنين في المنطقة العربية معّرضون للفقر واالعتالل وتحديات فرصعلى  والمنطوية
تتزايد أن توقع ي  كلما تقّدم الناس في السن، والمعاشات التقاعدية. ال تشملهم في المائة منهم  75وأّن نسبة  ،والعزلة
ً يؤثر ارتفاع نسب المسنين ايجابي ،وبالتالي؛ إيراداتهم أكدت على ضرورة إدماج المسنين على وعلى االقتصاد.  ا

كتأمين هذا اإلدماج،  ر النجاح في تطبيقعلى بعض العوامل التي تيّس  ود االجتماعية واالقتصادية والسياسية، ع  الص  
فرص التعليم والتعلّم مدى الحياة  وتوفيرقوة المسنين الشرائية،  على يقوم فضي اقتصاد إقامةو لهم،اعد الكريم التق

الثقافية والترفيهية لهم،  الخدماتوبين األجيال، وتأمين فرص العمل التطّوعي والمجتمعي  التبادللهم، وتشجيع 
أفادت بأّن عملية اإلدماج تواجه عقبات ولسياسات. ا ووضع في التصويت حقهم لممارسة تيةواموتهيئة بيئة 
 أة وغير الشاملة في المنطقة.م الحماية االجتماعية المجزّ ظ  ن  بفعل تتعاظم  هيكلية وثقافية

التحديات التي ومواجهة  لى ضرورة مواكبة اإلنسان قبل بلوغه سن الشيخوخةإ فلسطين دولة ممثلأشار و -40
ً اجتماعي هموصممنها تواجه رعاية المسنين،  . وتطرق إلى تنوع التحديات مثالً  زواج بين المسنينال حاالتفي ، ا

استهدافهم بتدخالت تراعي وإلى وجوب الفقر، تحت وطأة سيما  الو ،المسنون، كالمرض أو اإلعاقة يواجههاالتي 
 .أكثر من التركيز على بعدها الفني هذه التدخالتل عد اإلنسانيعلى الب  التركيز و، لبّيهااحتياجاتهم وت

 تزايد عدد المسنين يتطلب ضمان مشاركتهم في الحياة االقتصادية واالجتماعية أن لبنان ممثلة وأكدت -41
ي خانة إعانات م تصب عادة فهات المقدمة لضافت أن المساعدوأاالجتماعية واالقتصادية.  همدراسة احتياجاتو

إعداد دورات إنشاء روابط بين المتقاعدين ولعمل على منها ا ،بالمسنين تتعلقمبادرات الحكومة األسر. واتخذت 
 المسنينحول استخدام التكنولوجيات ووسائل التواصل االجتماعي، ووضع معايير خاصة لمؤسسات هم لتدريبية 

أيار/مايو يوم وفاء للمتقاعد، وبدء العمل على استراتيجية  27لضمان صحتهم الجسدية والنفسية، وإعالن يوم 
 . يسددونهارسوم رمزية مقابل وأعربت عن أملها في أنشاء صندوق للتقاعد لهم   .باأللزهايمر متعلّقة

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/committee-social-development-12-inclusion-older-persons-ar.pdf
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بغض النظر عن نوع  ،حرص حكومة بلده على إدماج كافة الفئات االجتماعيةعلى ممثل الكويت  وشدد -42
األولوية هم ؤوإيال ،إنشاء النوادي لهممنها عاقة. وأكد تحقيق إنجازات عديدة للمسنين، االووضع سن والالجنس 

 وتطوير تطبيقات هاتفية لخدمتهم. وتخصيص مواقف سيارات لهم، ،في إنجاز المعامالت الحكومية

 ، فيهعتبر "فتياً" بسبب ارتفاع نسبة الشباب ي  أن بلدها إلى ممثلة الجمهورية العربية السورية أشارت و -43
 .نسب التسول والتشردو إال أن الحرب شكلت نقطة تحول تزايد بعدها كثيراً عدد المسنين الفاقدين للرعاية األسرية

هذه البرامج و عم النفسي وتخصيص مرافقين لهم.الدتقديم عنى بلى وضع برامج لهذه الفئة الضعيفة ت  لفتت إو
 لهم مسحٌ جري أ  ، ولمسنينوضع استراتيجية كما ها بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني. مكن إدارتي

لرفد األجيال الجديدة المسنين تعمل الدوائر المختصة على تحليله، وأكدت على ضرورة االستفادة من قدرات 
م ظ  ليسوا مشمولين بن  إلى أنهم و، في الزراعة، التي تعتبر قطاعاً غير نظاميالعاملين ة فئلفتت إلى و. بالخبرة

 ولة لتأمين الدعم االجتماعي لهم.تخصيص جزء من موازنة الدأكدت . والرعاية االجتماعية

أوسع  البطالةن ، وإور اإليواء للمسنين فاقدي الرعايةوقالت ممثلة تونس إن الدولة تقدم الرعاية الصحية ود   -44
 االقتراض تستدعيو التقاعددفع معاشات عّوق تعديدة مصاعب ، والمسنينانتشاراً بين الشباب المؤهلين منها بين 

من البنك الدولي. وأشارت إلى تمكين المؤسسات الخاصة ذات الصبغة اإلدارية من إعطاء عطٍل مرنة لموظفيها 
 لضمان لةالمبذو الجهود وإلى ،أو باركنسون زهايمرلاأل غرارلرعاية المسنين الذين يعانون من أمراض مزمنة على 

 معاشات الموظفين. من اقتطاعات خالل من المسنين لخدمة المخصصة للصناديق المالية االستدامة

رت في بلدها، ما دفع الحكومة إلى بذل مساعٍ جدية ممثلة موريتانيا أن األنماط األسرية تغي  كدت وأ -45
كالتكفّل بتكاليف عالجهم داخل موريتانيا أو خارجها، وإعداد برامج المساعدات االجتماعية،  ،لمساعدة المسنين

 في واستضافة المسنين الوحيدين، وشراء األدوية للمسنين المصابين باألمراض المزمنة، وضمان حقوقهم
 التشريعات الوطنية.

 منطقة العربيةفي ال 2030مة لعام هج الترابط في تنفيذ خطة التنمية المستدانَ 
 جدول األعمال(من  10 )البند

هج الترابط عن نَ E/ESCWA/C.2/2019/7استناداً إلى الوثيقة  ،نظرت لجنة التنمية االجتماعية في هذا البند -46
الدروس المستفادة من آلية  ن فيهبي  في المنطقة العربية. وقدم ممثل األمانة التنفيذية عرضاً  2030في تنفيذ خطة عام 

تنفيذ األهداف اإلنمائية لأللفية، والتي تشمل مضافرة الجهود، وترسيخ اإلرادة السياسية، واتباع أسلوب أكثر شموالً 
وتطرق إلى مختلف أوجه مصطلح الترابط وما يؤدي إليه من تكامل في اإلدارة بين . وتكامالً في التخطيط والتنفيذ

استخدام مؤشرات إحصائية ووسائل ، وضرورة قات التآزر، واالنتقال إلى االقتصاد األخضرالقطاعات، وبناء عال
هج الترابط عملية مستمرة تستلزم تصنيف أهداف التنمية المستدامة بحسب نَفمستدامة لجمع البيانات الموثوقة. 

يم سياساتها واستراتيجياتها، وتقيوتكاملها، وإيجاد محاور مشتركة بينها تساعد الدول في صياغة وترابطها تفاعلها 
 نهج النظمي في تحقيق هذا الترابط.، مشدداً على ضرورة اعتماد المية والسياقيةظ  التفاعالت الن  

مجموعات الترابط المواضيعية الثالث، وهي أمن المياه والطاقة ممثل األمانة التنفيذية واستعرض  -47
، مبيناً كيف واإلدماج والعدالة المستدام، والمساواةتحقيق النمو والغذاء، والحد من الفقر وتوفير العمل الالئق و

. وركز على الترابط بين يساعد نهج الترابط على تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتصلة بكّلٍ من هذه المجاالت
 أنه، ورغم إحراز المنطقة تقدماً هاماً في مجاالت عدة، وعلى  المساواة واإلدماج والعدالة في المنطقة العربية،
حالت دون الحروب وحاالت التدهور االقتصادي . وأضاف أن ما زال الظلم واالستبعاد يطال العديد من الناس

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/committee-social-development-12-nexus-approach-implementing-a2030-ar.pdf
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انتشار البطالة المزمنة وتزايد الفقر الذي أدى إلى بع النموذج االقتصادي المتّ إضافة إلى تحقيق هذا الترابط، 
نتائج إحصائية متعددة وتعكسها التحديات التي تواجهها المنطقة وقف عند تعدد األبعاد وانعدام المساواة. وتالم

وأشار إلى أن مراعاة الترابط بين المساواة واإلدماج والعدالة في آليات وضع تتصل بالفقر وانعدام المساواة. 
ئمة على الشمول واإلنصاف. وقدم عدداً من السياسات ستتيح للحكومات العربية تنفيذ سياسات مبتكرة قا

ل متعددة القطاعات، هي خ  دَ هج الترابط بين المساواة واإلدماج والعدالة في محاور تَ تطبيق نَالتوصيات، منها 
محور التعليم والناس والتشغيل، ومحور النمو االقتصادي والتشغيل والحماية االجتماعية والعدالة االجتماعية، 

 ح المؤسسي والشراكة والمشاركة.الومحور اإلص

 2030العربية يتمثل في دمج خطة عام  البلدانفلسطين أن التحدي الكبير الذي تواجهه دولة ورأى ممثل  -48
في نظام التعليم وأماكن  المرونة تحقيق واقترح. بعضهابفي خططها الوطنية على نحو يربط مختلف القطاعات 

حقيقه، تلبية الحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة وتسهيالً لدمجهم. وتناولت ينبغي العمل لت اً عدب  ذلك  بوصفالعمل 
 بين لتكاملتحقيق ال األمثل الوسيلة عن مستفسرة ،الشامل االستهداف مسألة السورية العربية الجمهورية ممثلة
وعن أي البرنامجين هو األشمل، وعن كيفية توصيف البرامج الفرعية  االجتماعية، والحماية االجتماعية التنمية

ممثل منتدى البدائل العربي عن سبب استخدام مصطلح الترابط بدالً من التكامل، وعن سبب  تساءلوضمنهما. 
 هج الترابط.نَ تحقيقلالسياسية  اإلرادة ضرورةعدم التطرق إلى 

وزراء كجهة حكومية مركزية تضطلع بالتنسيق بين وأكدت ممثلة لبنان على أهمية دور مجلس ال -49
من األهداف، فقط محدود  عددٍ العمل على أن كل وزارة يمكنها المرجو. وأشارت إلى  الترابطيحقق بما  ،الوزارات

إذ انحصرت حتى اآلن في تنسيق إعداد االستعراض الوطني الطوعي.  ،الجهود في لبنان ما زالت غير كافية وأنّ 
تشكل صيغة أولية قابلة للتحسين في المستقبل. واتفق ، التي وزارة العمل أقرت سياسة العمل الالئقأفادت بأن و

معها ممثل المملكة العربية السعودية، مضيفاً أن التنمية االجتماعية ليست مسؤولية أي من الوزارات بحد ذاتها، 
الوزارية الضيقة إلى مفهوم الحراك التحول من مفهوم المسؤوليات وأن وطني، تآزر بل يجب أن تنبثق عن 

ممثلة أشارت هج الترابط ويؤدي إلى بلوغ أهداف التنمية المستدامة. ونَالعمل بيتيح ضروري ألنه الوطني الشامل 
 تحقيق أهداف التنمية المستدامة. موريتانيا إلى غياب التنسيق بين الوزارات في بعض األحيان، ما يعيق

من شأنها أن أن اإلرادة السياسية ، وية أن مصطلح الترابط أوسع من التكاملوأكد ممثل األمانة التنفيذ -50
ً إذا ما تولى المتخصصون إدارة المجاالت.   اإلرادة السياسية هي مضمونٌ فتتوفر بصورة أكبر وأشد رسوخا

األهداف حالة لبنان الذي أجرى حواراً بشأن تنفيذ  تناول. وأيضاً، وأفضل أشكالها هو الحوار الوطني وشكلٌ 
مؤكداً على أن الحماية االجتماعية  ،الوطني"التآزر مفهوم "عرب عن تأييده ل. وأ2008اإلنمائية لأللفية في عام 

، وأن توصيف البرامج ضمنها رهن من التنمية االجتماعية، إال أنها ال تشمل كافة األبعاد ، جزءٌ بال شكهي، 
 بالسياق الوطني. 

 في مجال التنمية االجتماعية 2020البرنامجية المقترحة لعام  الخطة  -جيم
 من جدول األعمال( 11)البند 

الخطة حول  E/ESCWA/C.2/2019/8نظرت لجنة التنمية االجتماعية في هذا البند استناداً إلى الوثيقة  -51
ً قّدم ممثل األمانة التنفيذية عرضو. في مجال التنمية االجتماعية 2020حة لعام البرنامجية المقترَ  تطرق فيه إلى  ا

عامة قائمة على طريق إقليمية لسياسات خارطة تضمن وضع حة للخطة البرنامجية، وتمسارات العمل المقترَ 
للحماية  مٍ ظ  المساواة، وسياسات وبرامج اجتماعية قائمة على الحقوق تركز على اإلدماج االجتماعي، ون  

االجتماعية، ومواءمة السياسات الوطنية مع أهداف االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية، 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/committee-social-development-12-proposed-programme-plan-2020-ar.pdf
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وبعد ذلك، استعرض ممثل األمانة التنفيذية التصور العام  .2030ودعم تنفيذ ومتابعة واستعراض خطة عام 
 ألنشطة اإلسكوا ضمن كّلٍ من هذه المسارات. 

. وأبدت ممثلة لبنان اهم إلى التعاون في تنفيذهع  عن تطل   بينمعر  ، مسارات العمل هذهورحب المشاركون ب -52
وتطرقت إلى قضية . "البلد األم"مصطلح  استخدام مفضلةاالتفاق،  فيالمنشأ"  بلدتحفظاً على استخدام عبارة "

التي تشكل تحدياً كبيراً في لبنان، مفيدة بأن الحكومة تعمل على تنظيمها وتعديل القوانين اليد العاملة المهاجرة 
لتوعية المواطنين أنشطة يضمن حقوق المواطنين والعمال المهاجرين، وبإجراء متعلقة بها، بما والممارسات ال
وطلبت مساعدة اإلسكوا في معالجة هذه المسألة بما يوائم  حقوق والقوانين المرعية في البلد.ن الوالوافدين بشأ

 انين الوطنية مع الصكوك الدولية.القو

ج ادمإفي  إمكانية مساهمة الخطةاإلعاقة عن  ذوي لألشخاص الدولية المنظمةواستفسرت ممثلة  -53
ً في اإلسكوا ذات ميزانية محدودة. وطلبت دعمقضية المعنية بهذه السيما وأن الوحدة ال األشخاص ذوي اإلعاقة،   ا

ً فني  سائل إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة.لبناء قدرات متخصصة في م ا

أنجزت ن الوحدة المعنية باإلعاقة في اإلسكوا، على محدودية إمكاناتها، أ وأكد ممثل األمانة التنفيذية -54
باحتياجات كّل دولة وتوليها  د على أن اإلسكوا تهتم  شد  وفي هذا الصدد.  أساسيالكثير، وأن التواصل مع الشركاء 

 ً التوجه إلى أي المعني  اإلقليميوأّن منظومة التواصل التشاركي بشأن التنمية تتيح لمستشارها  ،اهتماماً خاصا
 اتها والمبادرات التي قد تفيدها.دولة تطلب حضوره لتقييم احتياج

 عشرة للجنة التنمية االجتماعية الثالثةاد الدورة موعد ومكان انعق  -دال
 من جدول األعمال( 12)البند 

 ، في في مقر اإلسكوا في بيروت عشرة الثالثةفي إطار هذا البند، قررت اللجنة عقد دورتها  -55
 .2021شباط/فبراير 

 يستجد من أعمالما   -هاء
 من جدول األعمال( 13)البند 

 .هذا البندلم يتم إدراج أي موضوع تحت  -56

ا   عشرة الثانيةاعتماد توصيات لجنة التنمية االجتماعية في دورتها   -ثالثا
 من جدول األعمال( 14)البند 

 لختامية المعقودة في في الجلسة ا عن هذه الدورة الصادرةالتوصيات ت لجنة التنمية االجتماعية اعتمد -57
 .2019كتوبر أول/تشرين األ 9
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ا   تنظيم الدورة  -رابعا

 مكان الدورة وتاريخ انعقادها  -ألف

للجنة التنمية االجتماعية في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا عشرة  الثانيةع قدت الدورة  -58
 .2019تشرين األول/أكتوبر  9و 8 بيت األمم المتحدة في بيروت يوميفي ( سكوا)اإل

 االفتتاح  -باء

سلطنة  ممثلة الشرجية، صالح بنت هدى السيدة عشرة للجنة التنمية االجتماعية الثانيةالدورة  تافتتح -59
أثنت فيها على اإلنجازات التي حققتها لجنة التنمية االجتماعية خالل ومان، بإلقاء كلمة رحبت فيها بالحضور ع  

آلراء حول قضايا أن يمثل االجتماع فرصة لمزيد من تبادل األفكار وتوحيد افي وأعربت عن أملها . مسيرتها
في مجاالت  أثناء الدورة الحادية عشرة للجنة لتقدم المحرزناولت االتنمية االجتماعية ذات االهتمام المشترك. وت

مان والتنمية الحضرية الشاملة. وختمت بالتأكيد على دعم ع   ،التحوالت في التركيبة العمرية، والعدالة بين األجيال
 تها.لجنة وحرصها على تنفيذ توصيال

الدول األعضاء  رشكوألقى السيد فريدريكو نيتو، رئيس شعبة التنمية االجتماعية، كلمة اإلسكوا. ثم  -60
في مل أثناء الدورة الحادية عشرة للجنة برغم ما تمر به المنطقة العربية من مصاعب. وأ هموالشركاء على دعم

في  تحوالت إنمائية عديدةفي ظل عقد الدورة ت   سيما وأن الفضي هذه الدورة إلى اقتراحات محددة وملموسة، أن ت  
، مقرونة بتحديات اجتماعية واقتصادية وسياسية كبيرة تعيق إحراز التنمية البشرية والنمو المنطقة العربية

، 2030واختتم باإلشارة ضرورة تضافر الجهود اإلقليمية والدولية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  .االقتصادي
 وبلوغ أهدافها. 

 الحضور  -جيم

 والجمهورية تونس،هي  ،من أصل ثماني عشرة دولة عضواً في اإلسكوا دولٍ  تسع  في الدورة  تشارك -61
فضالً  واليمن، ،وموريتانيا السعودية، العربية والمملكة ولبنان، والكويت، فلسطين، دولةو مان،وع   السورية، العربية
 .)قائمة المشاركين في المرفق األول( المدني المجتمع ومنظمات دوليةال هيئاتالوممثلي  الخبراءمن  عددٍ عن 

 انتخاب أعضاء المكتب  -دال

ً للقرار  -62  سكوابشأن انتخاب أعضاء مكاتب دورات اإل 2001أيار/مايو  11المؤرخ  (21-)د 226وفقا
وهيئاتها الفرعية، "تتولى الدول األعضاء رئاسة دورات اللجنة وهيئاتها الفرعية بالتناوب وحسب الترتيب 

ن للرئيس ومقرراً من ي  ، تنتخب اللجنة نائبَ سكوامن النظام الداخلي لإل 12. ووفقاً ألحكام المادة )*(األبجدي بالعربية

                                                
الدول األعضاء بحسب الترتيب األبجدي باللغة العربية: المملكة األردنية الهاشمية، واإلمارات العربية المتحدة، ومملكة  )*(

فلسطين، ودولة دولة البحرين، والجمهورية التونسية، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية السودان، وجمهورية العراق، وسلطنة ع مان، و
 والجمهورية السعودية، العربية والمملكة المغربية، والمملكة العربية، مصر وجمهوريةقطر، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، وليبيا، 

 .اليمنية والجمهورية الموريتانية، إلسالميةا
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يكون أعضاء المكتب للدورة  تم االتفاق على أنذه المادة، وعمالً به بين ممثلي أعضائها في بداية كل دورة".
 :كما يلي التنمية االجتماعيةللجنة  عشرةالثانية 

 فلسطين دولة    داود الديكالسيد   الرئيس: 
 مانسلطنة ع    السيدة هدى بنت صالح الشرجية الرئيس: ةنائب 
 دولة الكويت  السيد عبد العزيز ساري المطيري  المقرر: 

 جدول األعمال وتنظيم األعمال  -هاء

ة في جلستها األولى جدول األعمال على النحو الوارد في الوثيق التنمية االجتماعيةاعتمدت لجنة  -63
E/ESCWA/C.2/2019/L.1 .  ح المعروض عليها في رَ تَ ق  وفي الجلسة ذاتها، وافقت اللجنة على تنظيم األعمال الم

 .E/ESCWA/C.2/2019/L.2الوثيقة 

 الوثائق  -واو

 الثانيةفي دورتها نة التنمية االجتماعية التقرير الوثائق التي ع رضت على لجهذا لفي المرفق الثاني  د  ر  تَ  -64
  :لكترونيةاإل سكواعلى صفحة اإل يهايمكن االطالع علو. عشرة

https://www.unescwa.org/events/committee-social-development-12th-session. 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/committee-social-development-12-provisional-agenda-annotations-ar.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/committee-social-development-12-organization-work-ar.pdf
https://www.unescwa.org/events/committee-social-development-12th-session
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 المرفق األول

 قائمة المشاركين

 الدول األعضاء في اإلسكوا  -ألف

 

 الجمهورية التونسية

 

 السيدة عائشة مخلوف

 مصلحة بمكتب الدراسات والتخطيط والبرمجة ةرئيس

 وزارة الشؤون االجتماعية

 

 الجمهورة العربية السورية

 

 السيدة ميساء الميداني

 مديرة الخدمات االجتماعية

 وزارة الشؤون االجتماعية والعمل

 

 سلطنة ع مان

 

 السيدة هدى بنت صالح الشرجية

 إحصائية

 ديرية العامة للقطاعات االجتماعيةالم

 نة العامة للمجلس األعلى للتخطيطاألما

 

 فلسطيندولة 

 

 السيد داود الديك

 االجتماعيةوكيل وزارة التنمية 

 وزارة التنمية االجتماعية

 

 دولة الكويت

 

 السيد عبد العزيز ساري المطيري

 الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتطوير اإلداري

 وزارة الشؤون االجتماعية

 

 السيدة ناديا حسين حمزة الكوت

 مديرة إدارة العالقات الخارجية

 وزارة الشؤون االجتماعية

 

 اريالسيد أنور أحمد األنص

 نائب المدير العام للخدمات التعليمية والتأهيلية 

الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة

 السيد جاسم علي محمد الدالوي

 مساعد مدير

 وزارة الشؤون االجتماعية

 

 الجمهورية اللبنانية

 

 السيدة دنيز دحروج

 رئيسة قسم العالقات الخارجية

 وزارة العمل

 

 السيدة ندى فواز

 الرعاية االجتماعيةرئيسة قسم 

 وزارة الشؤون االجتماعية

 

 المملكة العربية السعودية

 

 السيد إبراهيم بن يوسف المبارك

 وكيل الوزارة للتمكين والضمان االجتماعي

 وزارة العمل والتنمية االجتماعية

 

 الدكتور هشام بن محمد الحيدري

 الرئيس التنفيذي 

 هيئة رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة

 

 رية اإلسالمية الموريتانيةالجمهو

 

 السيدة أمباركه بنت عبد الجليل

 المديرة المساعدة إلدارة العمل االجتماعي والتضامن الوطني

 وزارة الشؤون االجتماعية والطفولة واألسرة

 

 الجمهورية اليمنية

 

 السيد مهدي صالح يسلم باطويل

 مستشار الوزير للتنمية االجتماعية

 عية والعملوزارة الشؤون االجتما
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 منظمات األمم المتحدة  -باء
 

 برنامج األغذية العالمي
 

 السيدة فوز قبيسي
 مسؤولة برنامج شبكات الحماية االجتماعية

 بيروت، الجمهورية اللبنانية
 

 مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان
 

 الحاجالسيدة رويدا 
 الممثل اإلقليمي

 المكتب اإلقليمي للشرق األوسط وشمال أفريقيا
 بيروت، الجمهورية اللبنانية

 منظمة العمل الدولية
 

 السيد لوكا بيلليرانو
 مستشار لشؤون الحماية االجتماعية

 
 المنظمة الدولية للهجرة

 
 السيدة تاال الخطيب

 مساعدة للدعم في حاالت الطوارئ
 بيروت، لبنان

 

 منظمات عربية وإقليمية  -جيم
 

 لألشخاص ذوي اإلعاقة الدوليةالمنظمة 
 

 السيدة سيلفانا لقيس
 نائبة الرئيس الثاني

 بيروت، الجمهورية اللبنانية
 

 شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية
 

 الصمدالسيد زياد عبد 
 المدير التنفيذي

 الجمهورية اللبنانيةبيروت، 
 

 ً  االتحاد اللبناني لألشخاص المعّوقين حركيا
 

 السيدة رونا دبيسي
 مديرة مشروع

بيروت، الجمهورية اللبنانية

 السيد سامي سليمان
 باحث

 بيروت، الجمهورية اللبنانية
 

 منتدى البدائل العربي للدراسات
 

 السيد محمد العجاتي
 باحث ومدير المنتدى 

 بيروت، الجمهورية اللبنانية

 
 الخبراء  -دال

 
 السيد أديب نعمة

 مستشار في شؤون التنمية
 

 السيد دايفد روبالينو
 مستشار

 ركية في بيروتيالجامعة األم
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 المرفق الثاني

 قائمة بالوثائق

 الرمز البند العنوان

 E/ESCWA/C.2/2019/INF.1  معلومات للمشاركين

 E/ESCWA/C.2/2019/L.1 3 جدول األعمال المؤقت والشروح

 E/ESCWA/C.2/2019/L.2 3 تنظيم األعمال

برنامج عمل اإلسكوا والتوصيات الصادرة عن تنفيذ أنشطة 
 لجنة التنمية االجتماعية في دورتها الحادية عشرة

4 E/ESCWA/C.2/2019/3 

 E/ESCWA/C.2/2019/4 5 أنشطة التعاون الفني

 E/ESCWA/C.2/2019/5 6 نشطة فريق الخبراء العامل ما بين الدورات المعني باإلعاقةأ

 E/ESCWA/C.2/2019/CRP.1 8 الحماية االجتماعية في البلدان العربيةحلقة نقاش: إصالح ن ظ م 

 إدماج المسنين: اإلجراءات على مستوى السياسات 
 في المنطقة العربية

9 E/ESCWA/C.2/2019/6 

  2030نَهج الترابط في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 
 في المنطقة العربية

10 E/ESCWA/C.2/2019/7 

في مجال التنمية  2020الخطة البرنامجية المقترحة لعام 
 االجتماعية

11 E/ESCWA/C.2/2019/8 

 E/ESCWA/C.2/2019/INF.2  قائمة بالوثائق

----- 
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