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  بالرباط شتنبر 9و 8 يومي لإلسكوا االجتماعية للجنة العاشرة الدورة تنظيم

 المغربية

 التي لإلسكوا، االجتماعية التنمية للجنة العاشرة الدورة أشغال األربعاء، وغدا الثالثاء اليوم الرباط تستضيف

 . آسيا لغرب واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم ولجنة المغرب بين التعاون إطار في تندرج

 من تتوخى اللجنة هذه أن االثنين، أمس االجتماعية، والتنمية واألسرة والمرأة التضامن لوزارة بالغ ذكر

 في العربية المنطقة في األولوية ذات القضايا األعضاء الدول فيه تناقش منتدى توفير االجتماع، هذا خالل

 بالمناسبة، اعدادها تم التي اريروالتق الوثائق على اعتمادا واالقتراحات الخبرات وتبادل االجتماعي، المجال

 حتى ،6102-6102 لفترة المقترح اإلسكوا عمل برنامج تطوير اجل من وتوصيات بمقترحات للخروج

 ذاته، المصدر يضيف الدورة، هذه وستتناول. االجتماعية التنمية مجال في األعضاء الدول وتطلعات يتماشى

 االجتماعية الحماية نطاق وتوسيع المستدامة، التنمية تحقيق في ودوره السكاني البعد تهم مواضيع ثالثة

 غير الفالحي القطاع في والعاملين إعاقة وضعية في األشخاص على التركيز مع الضعيفة الفئات لتشمل

 الدول عن ممثلون االجتماع، هذا في ويشارك. االجتماعية العدالة لتحقيق كنهج والمشاركة النظامي،

 هذه خالل المغرب وسيكون. مراقب بصفة المعنية والدولية اإلقليمية المنظمات وكذا اإلسكوا، في األعضاء

 يضم بوفد ممثال االجتماعية، والتنمية واألسرة والمرأة التضامن وزارة تنظيمها في تساهم التي الدورة،

 المعنية الحكومية القطاعات مختلف



 "اإلسكوا"ل االجتماعية التنمية للجنة العاشرة الدورة أشغال افتتاح..  الرباط

 أخبارنا المغربية

افتتحت صباح اليوم الثالثاء بالرباط أشغال الدورة العاشرة للجنة التنمية االجتماعية التابعة للجنة األمم 

، بمشاركة ممثلي الدول األعضاء وعدد من "اإلسكوا"المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

 . والدولية المعنية بصفة مراقب المنظمات االقليمية

 

وتهدف لجنة التنمية االجتماعية في هذه الدورة، التي تستمر أشغالها على مدى يومين، إلى توفير منتدى 

تناقش فيه الدول األعضاء القضايا ذات األولوية في المنطقة العربية في المجال االجتماعي، وتبادل الخبرات 

الوثائق والتقارير التي أعدت لهذه الغاية، وذلك بغرض الخروج بمقترحات واالقتراحات اعتمادا على 

، ليتماشى وتطلعات الدول 6102/6102المقترح للفترة " اإلسكوا"وتوصيات من أجل تطوير برنامج عمل 

 .األعضاء في مجال التنمية االجتماعية

 

كاني ودوره في تحقيق التنمية البعد الس" ويناقش ممثلو الدول األعضاء باإلسكوا خالل هذه الدورة

لتشمل الفئات الضعيفة واألشخاص في وضعية إعاقة " توسيع نطاق الحماية االجتماعية"، و"المستدامة

 ."المشاركة كنهج لتحقيق العدالة االجتماعية"والعاملين في القطاع الفالحي غير النظامي، إضافة إلى 

 

سرة والتنمية واالجتماعية، السيدة بسيمة الحقاوي، في كلمة وبالمناسبة ، دعت وزيرة التضامن والمرأة واأل

افتتاحية ، إلى تنسيق السياسات االجتماعية المعتمدة بمختلف أقطار غرب آسيا، بما يخدم ترسيخ العدالة 

 .االجتماعية والتكامل القطري واإلقليمي

 

كن من األخذ بعين وأوضحت السيدة الحقاوي أن المغرب يسعى إلى وضع خطط ومناهج مشتركة تم

االعتبار التحوالت الديمغرافية الراهنة والمستقبلية في تحقيق التنمية المستدامة، واالستفادة من التجارب 

 .الناجحة للدول األعضاء في ميدان التنمية االجتماعية

 

ة واستعرضت الوزيرة السياسات االجتماعية التي وضعتها المملكة بهدف النهوض باألوضاع االجتماعي

واالقتصادية للفئات الهشة، مشيرة على الخصوص إلى إطالق عدة أوراش مهيكلة في مقدمتها المبادرة 

الذي مكن من توفير التغطية الصحية " راميد"الوطنية للتنمية البشرية ونظام المساعدة الطبية للفئات الهشة 

ر الدعم المشروط بتمدرس الذي يوف" تيسير"مليون مواطن في وضعية هشة، وبرنامج  8,8لما يقارب 

أطفال األسر القاطنة بالمناطق التي تسجل معدالت مرتفعة من الهدر المدرسي، فضال عن برامج التعويض 

 .عن فقدان الشغل

 

ضافت أنه تم إحداث صناديق ومؤسسات وطنية وجهوية تضطلع كل منها بمهام محددة في هذا المجال، óوأ



 .من الوكاالت والفاعلين في مجال التنمية االجتماعيةتهم فضال عن القطب االجتماعي عددا 

 

وأكدت السيدة الحقاوي أن قطاع التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية ينخرط في تنزيل هذه 

السياسة االستهدافية للفئات الهشة من خالل وضع برامج متضمنة في استراتيجية القطب االجتماعي، تهم 

دعم المباشر للنساء األرامل، وبرنامج إحداث وتأهيل مؤسسات الرعاية على الخصوص برنامج ال

االجتماعية، وبرامج استهداف األشخاص في وضعية إعاقة، وبرامج حماية المسنين واألطفال بدون مأوى 

 .من التشرد

 

 المطروحة الجوهرية للقضايا بالنظر خاصة أهمية العاشرة للدورة: حقاوي

  األعضاء الدول في االجتماعية الحماية نطاق توسيع بالرباط تبحث' اإلسكوا'

 الصحراء المغربية

 للقضايا بالنظر خاصة أهمية تكتسي االجتماعية التنمية للجنة العاشرة الدورة" إن حقاوي، بسيمة قالت

 نطاق توسيع وأهمية المستدامة، التنمية تحقيق في السكاني البعد دور في والمتمثلة تتناولها، التي الجوهرية

 له كنهج المشاركة وكذا النظاميين، غير والعاملين إعاقة وضعية في األشخاص لتشمل االجتماعية الحماية

 ". جميعا ببلداننا راهنية ذات قضايا كلها وهي االجتماعية، العدالة تحقيق في فعاليته

 بين التعاون في الملموس بالتقدم االجتماعية، والتنمية واألسرة والمرأة التضامن وزيرة الحقاوي نوهت

 التنمية للجنة العاشرة الدورة افتتاح في  الوزيرة، ثمنت كما. األخيرة السنوات خالل" اإلسكوا"و المغرب

  بالرباط الثالثاء، أمس ،(اإلسكوا) آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم بلجنة االجتماعية

 التي األعضاء، الدول مختلف جهود مع المثمر، والتكامل اإليجابي والتبادل الشراكة بفرص الغنية الجهود"

 يخدم بما آسيا، غربي أقطار بمختلف المعتمدة االجتماعية السياسات بين التنسيق إلى خاللها من نسعى

 األخذ من تمكن مشتركة، ومناهج خطط ووضع واإلقليمي، القطري والتكامل االجتماعية العدالة ترسيخ

 من واالستفادة المستدامة، التنمية تحقيق في والمستقبلية الراهنة الديمغرافية التحوالت االعتبار بعين

 على دأب المغرب أن الوزيرة وأبرزت". االجتماعية التنمية ميدان في األعضاء للدول الناجحة التجارب

 مذكرة والفقيرة، الهشة للفئات واالقتصادية االجتماعية باألوضاع النهوض تستهدف اجتماعية سياسات وضع

 أطلقها التي البشرية للتنمية الوطنية المبادرة رأسها وعلى المهيكلة، االجتماعية األوراش من العديد بإطالق

 في الفقر نسب تراجع في ساهمت إيجابية بحصيلة مشاريعها وتوجت 6118 سنة السادس محمد الملك جاللة

 المجالي استهدافها قاعدة وتوسيع جديدا، نفسا إعطائها على العمل إلى ىأد ما المستهدفة، الترابية الجماعات

 لحوالي الصحية التغطية توفير من مكن الذي ،"راميد" الطبية المساعدة نظام إلى إضافة الثانية، مرحلتها في

 بتمدرس المشروط الدعم يوفر الذي ،" تيسير" وبرنامج هشة، وضعية في ومواطنة مواطن ماليين 8.8

 برامج عن فضال المدرسي، الهدر من مرتفعة معدالت تسجل التي بالمناطق القاطنة لألسر األطفال

 صناديق خلق إلى تطرقت كما. وغيرها األساسية االستهالكية المواد ودعم الشغل، فقدان عن التعويض



 وأضافت. للتدخل الترابي المجال أو االختصاص حسب محددة، بمهام تضطلع وجهوية وطنية ومؤسسات

 على القطاعية والبرامج االستراتيجيات مختلف بين االلتقائية تكريس على يحرص المغرب أن الوزيرة

 تشاركية مقاربة وفق القرب، وسياسة الالمركزية البرامج هذه تنفيذ في معتمدا والجهوي، الوطني المستويين

 الصعيدين على المعنيين المؤسساتيين الفعلين بين وتجمع المجال، في الجهود مختلف تكثيف تستهدف ثالثية،

 التضامن قطاع تدخل بمجاالت ذكرت كمل. المدني المجتمع وجمعيات المستهدفة والفئات والمحلي الوطني

 مشاعر نوهت جهتها، من.  الهشة للفئات االستهدافية السياسة هذه تنزيل في االجتماعية والتنمية والمرأة

 االجتماعي، التنموي العمل في المغرب بتجربة بالسودان االجتماعي والضمان الرعاية وزيرة األمين، أحمد

 مناسبة ستكون الدورة هذه أن مبرزة ،"االجتماعي التنموي العمل مجال في كبيرة تجربة للمغرب" إن" قائلة

 الدول بين والخبرات التجارب لتبادل ومناسبة المجال، هذا في بالمغرب الرائدة التجارب على للتعرف

 خالل العربية لألقطار الداعمة أعمالها خالل من" اإلسكوا" بدور السودانية الوزيرة ونوهت.  األعضاء

 مجهود فيه ُبذل االجتماعية التنمية مجال في 6102-6102 لسنة العمل برنامج أن وأكدت. األخيرة السنوات

 على والقائم الشامل واالجتماعية االقتصادية للتنمية الكلي اإلطار تعزيز مواضيعه أهم بين ومن كبير،

 التنمية شعبة مدير نيتو، فريدريكو قال نفسه، السياق في. العربية الدول لجميع والمواطنة الحقوق

 تذخر لن اإلسكوا" إن آسيا، لغربي واالجتماعية االقتصادية للجنة التنفيذية األمانة عن نيابة االجتماعية،

 العدالة بين الترابط عالقة أن وأكد". اإلنمائية التحديات مواجهة في األعضاء للدول الدعم تقديم في جهدا

. اليوم عليه هي مما وضوحا أكثر تكن لم االقتصادي والتقدم والسياسية االجتماعية والتنمية االجتماعية

 لمواطنونا يواجهها التي االجتماعية التحديات دراسة ضرورة على نيتو شدد الترابط، هذا ضوء وعلى

. المنطقة في الممكنة الحلول ومناقشة خصوصا، للمخاطر المعرضة االجتماعية والفئات عموما، العرب

 ما األعضاء، الدول وانشغاالت األولوية ذات اإلنمائية االحتياجات على ستركز الدورة هذه أن إلى وأشار

 وتوسيع االجتماعية، للعدالة الداعمة االجتماعية السياسات صياغة توجه وعملية، حاسمة نتائج" إلى سيؤدي

 وعدم للمخاطر والتعرض الفقر وطأة تخفيف في يسهم بما الدول، جميع لتشمل االجتماعية الحماية نطاق

 ". واستقرارا وتماسكا اندماجا أكثر مجتمعات بناء بهدف والظلم، المساواة

 

 "اإلسكوا"لـ االجتماعية التنمية للجنة العاشرة الدورة أشغال افتتاح

 وكالة األنباء الليبية

افتتحت صباح اليوم الثالثاء بالرباط أشغال الدورة العاشرة للجنة التنمية االجتماعية التابعة للجنة األمم 

، بمشاركة ممثلي الدول األعضاء وعدد من "اإلسكوا"المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

وتهدف لجنة التنمية االجتماعية في هذه الدورة، التي . والدولية المعنية بصفة مراقب  المنظمات االقليمية

تستمر أشغالها على مدى يومين، إلى توفير منتدى تناقش فيه الدول األعضاء القضايا ذات األولوية في 

ق والتقارير التي المنطقة العربية في المجال االجتماعي، وتبادل الخبرات واالقتراحات اعتمادا على الوثائ

" اإلسكوا"أعدت لهذه الغاية، وذلك بغرض الخروج بمقترحات وتوصيات من أجل تطوير برنامج عمل 

ويناقش . ، ليتماشى وتطلعات الدول األعضاء في مجال التنمية االجتماعية6102/6102المقترح للفترة 



، "وره في تحقيق التنمية المستدامةالبعد السكاني ود" ممثلو الدول األعضاء باإلسكوا خالل هذه الدورة

لتشمل الفئات الضعيفة واألشخاص في وضعية إعاقة والعاملين في " توسيع نطاق الحماية االجتماعية"و

 ."المشاركة كنهج لتحقيق العدالة االجتماعية"القطاع الفالحي غير النظامي، إضافة إلى 

 

 اإلسكوا:ل يةاالجتماع التنمية للجنة العاشرة الدورة أشغال افتتاح

 62الوطن 

افتتحت صباح يوم الثالثاء بالرباط أشغال الدورة العاشرة للجنة التنمية االجتماعية التابعة للجنة األمم 
المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا “اإلسكوا”، بمشاركة ممثلي الدول األعضاء وعدد من 

 المنظمات اإلقليمية والدولية المعنية بصفة مراقب.
ويناقش ممثلو الدول األعضاء باإلسكوا خالل هذه الدورة” البعد السكاني ودوره في تحقيق التنمية 
المستدامة”، و”توسيع نطاق الحماية االجتماعية” لتشمل الفئات الضعيفة واألشخاص في وضعية 

 إعاقة.

 

 .”اإلسكوا”لـ االجتماعية التنمية للجنة العاشرة الدورة أشغال افتتاح

 بكرا أخبار

  بالرباط الثالثاء اليوم صباح افتتحت

  األمم للجنة التابعة االجتماعية التنمية للجنة العاشرة الدورة أشغال

  ممثلي بمشاركة ،”اإلسكوا“ آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية المتحدة

 . مراقب بصفة المعنية والدولية االقليمية المنظمات من وعدد األعضاء الدول

  أشغالها تستمر التي الدورة، هذه في االجتماعية التنمية لجنة وتهدف 

  ذات القضايا األعضاء الدول فيه تناقش منتدى توفير إلى يومين، مدى على

  الخبرات وتبادل االجتماعي، المجال في العربية المنطقة في األولوية

  وذلك الغاية، لهذه أعدت التي والتقارير الوثائق على اعتمادا واالقتراحات

 المقترح ”اإلسكوا“ عمل برنامج تطوير أجل من وتوصيات بمقترحات الخروج بغرض

  التنمية مجال في األعضاء الدول وتطلعات ليتماشى ،6102/6102 للفترة

 . االجتماعية

  السكاني البعد ”الدورة هذه خالل باإلسكوا األعضاء الدول ممثلو ويناقش 

  ”االجتماعية الحماية نطاق توسيع”و ،”المستدامة التنمية تحقيق في ودوره

  القطاع في والعاملين إعاقة وضعية في واألشخاص الضعيفة الفئات لتشمل



  العدالة لتحقيق كنهج المشاركة“ إلى إضافة النظامي، غير الفالحي

 .”االجتماعية
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