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    الفصل األول
  املــسائل الــيت تتطلــب اختــاذ اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي إلجــراءات بــشأهنا     

  أو توجيه انتباهه إليها
  

  مشروع قرار معروض على اجمللس العتماده  -ألف   
ــصادي واالجتمــاعي باعتمــاد مــشروع      ت  - ١ ــة اجمللــس االقت ــة االجتماعي ــة التنمي وصــي جلن

  :القرار التايل
  

  *األبعاد االجتماعية للشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا    
  

  واالجتماعي، االقتصادي اجمللس إن  
 يف غنكوبنـها  يف قـد ُع الـذي  االجتماعية للتنمية العاملي القمة مؤمتر نتائج إىل يشري إذ 
ــرة ــن الفتـ ــارس/آذار ١٢ إىل ٦ مـ ــدورة وإىل ،)١(١٩٩٥ مـ ــتثنائية الـ ــة االسـ ــشرين الرابعـ  والعـ

ــة ــة العامــة للجمعي ــ’ املعنون ــة العــاملي القمــة ؤمترم ــة للتنمي ــة حتقيــق :بعــده ومــا االجتماعي  التنمي
 مــن الفتــرة يف جنيــف يف عقــدت الــيت ‘العوملــة إىل يتحــول عــامل ظــل يف للجميــع االجتماعيــة

  ،)٢(٢٠٠٠ يوليه/متوز ١ إىل يونيه/زيرانح ٢٦
 ســبتمرب/أيلــول ٨ املــؤرخ األلفيــة بــشأن املتحــدة األمــم إعــالن جديــد مــن يؤكــد وإذ 
 أفريقيـــا تنميـــة أجـــل مـــن اجلديـــدة بالـــشراكة املتعلـــق املتحـــدة األمـــم وإعـــالن )٣(٢٠٠٠
ــؤرخ ــول ١٦ املـ ــبتمرب/أيلـ ــرار ،)٤(٢٠٠٢ سـ ــة وقـ ــة اجلمعيـ ــؤرخ ٥٧/٧ العامـ ــشر ٤ املـ  ينتـ
 للتنميـة  اجلديد املتحدة األمم لربنامج النهائيني والتقييم االستعراض بشأن ٢٠٠٢ نوفمرب/الثاين
  ،)٥(أفريقيا تنمية أجل من اجلديدة للشراكة ودعمه التسعينيات يف أفريقيا يف

__________ 
  .٧-٤لالطالع على املناقشة، انظر الفصل الثاين، الفقرات   *  

منــشورات األمــم  (١٩٩٥مــارس / آذار١٢‐٦مــؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة االجتماعيــة، كوبنــهاغن،  تقريــر  )١(  
  ).A.96.IV.8املتحدة، رقم املبيع 

  .، املرفق٢٤/٢-إ د العامة اجلمعيةقرار انظر   )٢(  
  .٥٥/٢انظر قرار اجلمعية العامة   )٣(  
  .٥٧/٢انظر قرار اجلمعية العامة   )٤(  
  )٥(  A/57/304املرفق ،.  
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ــا  وإذ”  ــتنتاجاتب حيــيط علم ــيت االس ــا التوصــل مت ال ــؤمتر يف إليه ــة م ــتثنائي القم  االس
 يــومي واغــادوغو يف املعقــود أفريقيــا يف الفقــر حــدة وختفيــف بالعمالــة املعــين ياألفريقــ لالحتــاد

  ،٢٠٠٤ سبتمرب/أيلول ٩ و ٨
ــ وإذ”   مــؤمتر يف هاعنــ املعلــن ألفريقيــا اخلاصــة االحتياجــات بتلبيــة لتزامــاتالابــ سلّمي
  ويف اإلعـالن الـسياسي الـذي اعتمـده االجتمـاع الرفيـع املـستوى               )٦(٢٠٠٥ لعام العاملي القمة

   للنظر يف احتياجات أفريقيا اإلمنائية،٢٠٠٨سبتمرب /أيلول ٢٢املعقود يف 
 إىل طريقهــا يف ليــست الــيت الوحيــدة القــارة اآلن هــي أفريقيــا أن يقلقــه زال مــا وإذ” 
ــق ــواردة هــدافاأل مــن أي حتقي ــةا إعــالن يف ال ــشدد وإذ ،٢٠١٥ عــام حبلــول أللفي  هــذا يف ي
 بااللتزامـات  الوفـاء  أجـل  مـن  الـدعم  تقـدمي  ومواصلة فرةمتضا جهود بذل يلزم أنه على الصدد
  ألفريقيا، اخلاصة االحتياجات بتلبية املتعلقة

 بـسبب  عرقـل ي قد االجتماعية التنمية أهداف حتقيق ألن العميق قلقه عن يعرب وإذ”  
  ،احلالية والطاقة الغذاء أزمة عن النامجة التحدياتو املالية األزمة

 منـها  بـد  ال أمـور  املمارسـات  وأفـضل  املعـارف  وتبـادل  لقدراتا بناء أنب سلّمي وإذ” 
 اسـتمرار  إىل احلاجـة  أيـضا  يـدرك  إذو أفريقيا، تنمية أجل من اجلديدة للشراكة الناجح لتنفيذل

  الدويل، اجملتمع من الدعم
ــسلم وإذ”  ــسؤولية نبــأ ي ــسية امل ــن الرئي ــة ع ــصادية التنمي ــة االقت  للبلــدان واالجتماعي
ــة ــدان هــذه عــاتق لــىع تقــع األفريقي ــه أنفــسها، البل ــد يف املبالغــة ميكــن ال وأن ــة تأكي  دور أمهي
 تبـذهلا  الـيت  اإلمنائيـة  اجلهـود  أنبـ و ،اجملـال  هـذا  يف الوطنيـة  اإلمنائيـة  واالستراتيجيات السياسات

 هـذا  يف يـشري  وإذ اتيـة، وم دوليـة  اقتـصادية  بيئـة  هتيئـة  طريـق  عـن  الـدعم  إىل حتتـاج  البلدان هذه
  ،اجلديدة الشراكة إىل )٧(التنمية لتمويل الدويل املؤمتر من املقدم الدعم إىل الصدد

  ؛)٨( بتقرير األمني العامحييط علما  - ١  
 تنفيـذ  يف بالتزاماهتـا  الوفـاء  يف األفريقيـة  البلـدان  أحرزتـه  الذي بالتقدم يرحب  - ٢  
 واحلكــم نــساناإل وحقــوق الدميقراطيــة ترســيخل )٥(أفريقيــا تنميــة أجــل مــن اجلديــدة الــشراكة
 مبــشاركة تواصــل، أن علــى األفريقيــة البلــدان ويــشجع الــسليمة، االقتــصادية واإلدارة الرشــيد

__________ 
  .٦٠/١انظر قرار اجلمعية العامة   )٦(  
منشورات ( ٢٠٠٢ مارس/آذار ٢٢‐١٨ املكسيك، مونتريي، التنمية، بتمويل املعين يلالدو املنتدى تقريرانظر    )٧(  

  .، املرفق١، الفصل األول، القرار )A.02.II.A.7 األمم املتحدة، رقم املبيع
  )٨(  E/CN.5/2009/L.3.  
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 هــذا يف جهودهــا تكثيــف اخلــاص، والقطــاع املــدين اجملتمــع ذلــك يف مبــا املــصلحة، أصــحاب
 االسـتثمار  الجتـذاب  اتيـة وم بيئـة  وهتيئـة  ،هـا وتعزيز احلكـم  مؤسـسات  إرساء طريق عن الصدد
  املنطقة؛ يف التنمية حتقيق أجل من املباشر األجنيب

 السـتعراض  األفريقيـة  اآلليـة  تنفيـذ  يف حـرز أُ الـذي  اجليد بالتقدم أيضا يرحب  - ٣  
 توصـيات  تنفيـذ  يف والتقـدم  البلـدان،  بعـض  يف األقـران  استعراض عملية إجناز وخاصة األقران،

 الـدعم  بعثـات  واستـضافة  ذايت،الـ  التقيـيم  عمليـة  وإجنـاز  البلـدان،  بعـض  يف االستعراضات تلك
 وحيــث أخــرى، بلــدان يف األقــران الســتعراض الوطنيــة التحــضريية العمليــة يف والبــدء القطريــة،

 سـبيل  علـى  ذلـك  تفعـل  أن علـى  األقـران  اسـتعراض  آليـة  إىل بعد تنضم مل اليت األفريقية دولال
  ا؛أدائه كفاءة تكفل حىت األقران استعراض عملية تعزز أن وعلى األولوية
 األفريقـي  االحتـاد  ملـؤمتر  األوىل الـدورة  بتنظـيم  يرحب علـى وجـه اخلـصوص        - ٤  
 املوحـد  األفريقـي  املوقـف ، ويشري يف هـذا الـصدد إىل         االجتماعية التنمية عن املسؤولني للوزراء
 رؤســاء بتأييــداللــذين حظيــا  ألفريقيــا االجتماعيــة الــسياسة وإطــار االجتمــاعي التكامــل بــشأن
  ة؛األفريقي الدول

 ودون اإلقليميـة  واملنظمـات  األفريقية البلدان تبذهلا اليت باجلهود  أيضا يرحب  - ٥  
 عنـد  املـرأة  ومتكـني  جنـساين  منظـور  مراعاة تعميم أجل من األفريقي، االحتاد فيها مبا اإلقليمية،
ــذ ــشراكة تنفي ــدة ال ــا ،اجلدي ــذ ذلــك يف مب ــاق امللحــق الربوتوكــول تنفي  حلقــوق األفريقــي بامليث
  ؛أفريقيا يف املرأة قوقسان والشعوب واملتعلق حباإلن

 حامسـا  دورا اإلقليميـة  االقتصادية واجلماعات األفريقي لالحتاد أن على يشدد  - ٦  
 مبـساعدة  تزيـد،  أن علـى  الـصدد  هـذا  يف األفريقيـة  البلـدان  ويشجع اجلديدة، الشراكة تنفيذ يف

 حنـو  علـى  تنـسقه  وأن املؤسـسات  هـذه  قـدرات  لتعزيز تقدمه الذي الدعم التنمية، يف شركائها
 وتعزيــز التكامــل االجتمــاعي واالقتــصادي يف اإلقليمــي التعــاون تعزيــز علــى تعمــل وأن ،فعــال
  ؛أفريقيا

مـن أجـل تنميـة       اجلديـدة  الـشراكة  تنفيـذ  يف تقدم إحراز أن على أيضا يشدد  - ٧  
 ذلـك  يف مبـا  وتنميتـها،  يـا أفريق لنمـو  اتيـة وم ودوليـة  وطنيـة  بيئـة  هتيئـة  علـى  أيضا يتوقفأفريقيا  
 القطـاع  تنميـة  علـى  تـساعد  العامـة  السياسات صعيد على اتيةوم بيئة هتيئة أجل من تدابري اختاذ

  احلرة؛ واملشاريع اخلاص
 واحلريـات  اإلنـسان  حقـوق  مجيـع  واحتـرام  الدميقراطية أن على كذلك يشدد  - ٨  

ــة، يف احلــق فيهــا مبــا األساســية، ــع وتنظــيم وإدارة التنمي  شــفافة بطريقــة قطاعــات اجملتمــع  مجي
 احلكوميـة  غـري  املنظماته  في مبا املدين جملتمعاواملشاركة الفعالة من جانب      ،للمساءلة وخاضعة
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 التنميـة  لتحقيـق  منـها  بـد  ال الـيت  الركـائز  مـن  هـي  اخلـاص،  والقطـاع وخاصة املنظمات احملليـة     
  اإلنسان؛ حول واملتمحورةاملستدامة  االجتماعية

 مـستويات إىل   تزايـد  مـن  األفريقيـة  البلـدان  معظـم  تواجهـه  مـا  أن لـى ع يشدد  - ٩  
ــة يف   وتنفيــذ التنميــة جتــاه شــامل هنــج اتبــاع يــستلزم االجتمــاعي واالســتبعاد الفقــرغــري مقبول

 النـشاط  وتعزيـز  الفقر، من احلد إىل أمور، مجلة يف يهدف، واالقتصادية االجتماعية السياسات
 الالئـق  العمـل  وتـوفري  لالعمـ  فـرص  هتيئة وضمان املستدامة، نميةوالت النمو حتقيقو ،االقتصادي
 الـسياسي  االسـتقرار  وحتقيـق  االجتمـاعي،  اإلدمـاج  وتعزيـز وتعزيز التعلـيم والـصحة،       للجميع،

 ومحايتــها، األساســية واحلريــات اإلنــسان حقــوق وتعزيــز الرشــيد، واحلكــم الدميقراطيــة إقامــةو
  ألفريقيا؛ واالقتصادية اعيةاالجتم األهداف حتقيق كفالة أجل ومن

 املقـام  يف تقـع  االجتماعيـة  التنميـة  عـن  املسؤولية أن من الرغم على بأنه سلّمي  - ١٠  
 هـذا  لتحقيـق  أساسـيان  أمـران  الـدوليني  واملـساعدة  التعـاون  فـإن  احلكومـات،  عاتق على األول
  تاما؛ حتقيقا اهلدف

ــ - ١١   ــضا سلّمي ــدول مبــسامهة أي ــذ يف األعــضاء ال ــ تنفي ــدة شراكةال  ســياق يف اجلدي
 الدوليـة،  املاليـة  املؤسـسات  هفيـ  مبـا  الـدويل،  اجملتمـع  ويـشجع  اجلنـوب،  بلـدان  بـني  فيما التعاون
  األطراف؛ الثالثي التعاون هامن بوسائل األفريقية، البلدان تبذهلا اليت اجلهود دعم على

ــا تنميــة يف الــشركاء هبــا قــام الــيت اهلامــة املبــادرات مبختلــف يرحــب - ١٢    يف أفريقي
 ويؤكد يف هذا الصدد أمهية التنسيق يف إطار املبادرات املتـصلة بأفريقيـا مـن                األخرية، السنوات

  خالل ضمان التنفيذ الفعال لاللتزامات احلالية يف سياق هذه املبادرات؛
 يطرحهــا الــيت التحــديات واجهــةمل املتخــذة تــدابريال دعــم يف املــضي علــى حيــث - ١٣  
 مع التشديد بوجه خاص علـى األهـداف         أفريقيا يف املستدامة التنمية وحتقيق الفقر على القضاء

 االقتـضاء،  حـسب  تـشمل،  بوسـائل  ،اإلمنائية لأللفية املتعلقة بالـصحة والتعلـيم والفقـر واجلـوع      
 وتنظــيم اخلــاص القطــاع ودعــم األســواق، إىلالوصــول  فــرص وزيــادة الــديون، عــبء ختفيــف

 ونقـــل ،املباشـــر األجـــنيب االســـتثمار وزيـــادة الرمسيـــة، منائيـــةاإل املـــساعدة وتعزيـــز املـــشاريع،
وتعزيـز نظـم احلمايـة       للمـرأة،  االقتـصادي  الـتمكني  وتعزيـز  ، بـشروط متفـق عليهـا      التكنولوجيا

  االجتماعية، واختتام جولة منظمة التجارة العاملية؛
مــم األ عقــد خــالل احلكومــات هبــا تعهــدت الــيت االلتزامــات تنفيــذ بــأن يــسلّم - ١٤  
 اجلمعيــة بــإعالن ويرحــب التوقعــات، مــستوى إىل يــرق ملللقــضاء علــى الفقــر  األولاملتحــدة 
 املتحــدة األمــم عقــد ٢٠٠٧ديــسمرب / كــانون األول١٩املــؤرخ  ٦٢/٢٠٥ قرارهــا يف العامــة
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 عليهــا املتفــق اإلمنائيــة األهــداف دعــم أجــل مــن )٢٠١٧-٢٠٠٨( الفقــر علــى للقــضاء الثــاين
  ومنسقة؛ فعالة بطريقة ،لأللفية اإلمنائية األهداف هافي مبا الفقر، على ءبالقضا املتصلة دوليا

تنفيـذ املبــادئ املتعلقــة بفعاليــة املعونــة كمــا   علــى التنميــة شــركاء مجيــع يـشجع  - ١٥  
  ؛٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٢ املعتمد يف التنمية لتمويل الدوحة إعالنأشري إليها يف 

 متواصـلة  جهـود  بـذل  الـدويل  واجملتمـع  الوطنيـة  وماتاحلك على يتعني بأنه يقر - ١٦  
ــادة ــ تــدفقات لزي ــها امــةلعا املــصادر، مجيــع مــن التنميــة لتمويــل ضــافيةاإلو ديــدةاجل واردامل  من

  ؛األفريقية البلدان تنمية لدعم واألجنبية، منها احمللية واخلاصة،
 والـتقين  املـايل  مدعمهـ  مواءمـة  لزيادة التنمية شركاء يبذهلا اليت باجلهود يرحب - ١٧  
 الفقـر  مـن  لحـد الوطنيـة ل   السـتراتيجيات ل وفقا اجلديدة الشراكة أولويات مع أفريقيا إىل املقدم
  الصدد؛ هذا يف جهودهم تكثيف على التنمية شركاء ويشجع املشاهبة، االستراتيجيات أو

ــة ومــصرف وودز بريتــون مؤســسات هبــا تقــوم الــيت باألنــشطة يعتــرف - ١٨    التنمي
 أولويــات لتنفيــذ دعمهــا مواصــلة إىل املؤســسات هــذه ويــدعو األفريقيــة، البلــدان يف قــياألفري

  ؛وأهدافها اجلديدة الشراكة
 دعمـا  املتحـدة  األمـم  منظومـة  كيانـات  بـني  فيمـا  املتزايـد  التعـاون ب يط علمـا  حي - ١٩  
 هبـا  قـوم ت الـيت  األعمـال  اتساق زيادة على يعمل أن العام األمني إىل ويطلب اجلديدة، للشراكة
  ؛عليها املتفق موعاتعلى أساس اجمل اجلديدة، للشراكة دعما املنظومة
مـن أجـل     والتوعيـة  والـدعوة  االتصال جمال يف تعمل اليتمهية اجملموعة   أيؤكد   - ٢٠  
 مــن املزيــد تقــدمي علــى املتحــدة األمــم منظومــة وحيــث اجلديــدة للــشراكة الــدويل الــدعم حــشد
 لتخطـيط  املتعاقبـة  املراحـل  بـشأن  شـامل  هنـج  اتبـاع  لتـشجيع  تالقطاعـا  بـني  التآزر على األدلة
  أفريقيا؛ يف االجتماعية التنمية برامج وتنفيذ

 االحتـاد  أمانـة  إىل املـساعدة  تقـدمي  تواصـل  أن املتحـدة  األمم منظومة إىل يطلب - ٢١  
ــة األفريقــي ــشراكة وأمان ــدة ال ــة أجــل مــن اجلدي ــا تنمي ــدان وإىل أفريقي ــة البل  عــدادإ يف األفريقي
    اجلديدة؛ الشراكة أولويات نطاق ضمن والربامج املشاريع
 ،٢٠٠٥ لعـام  العـاملي  القمة مؤمتر نتائجل تابعةعلى سبيل امل   العام، األمني يدعو - ٢٢  

ــات مؤســسات حيــث أن إىل ــة وهيئ ــم منظوم ــى املتحــدة األم ــدمي عل ــساعدة تق ــدان إىل امل  البل
 الوطنيـة،  اإلمنائيـة  واسـتراتيجياهتا  أولوياهتـا  إىل ستندتـ  األثـر  سـريعة  مبـادرات  تنفيذ يف األفريقية
 الـيت  بااللتزامـات  الـصدد  هذا يف ويعترف لأللفية، اإلمنائية األهداف حتقيق من لتمكينها وذلك
  ؛مؤخرا املاحنة البلدان بعض أعلنتها
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 اخلـاص  املستـشار  مكتـب  لتعزيز تدابري اختاذ يواصل أن العام األمني إىل يطلب - ٢٣  
 واالجتماعيــة االقتــصادية الــشؤون إدارة مــع يتعــاون أن املكتــب إىل ويطلــب ،أفريقيــا نلــشؤو

ــةبا ــة األبعــاد يــدرج وأنلألمــم املتحــدة  العامــة ألمان  تقــاريره يف اجلديــدة للــشراكة االجتماعي
  والستني؛ الرابعة دورهتا يف العامة اجلمعية إىل سيقدمها اليت الشاملة

 الـــسنوي عملـــها برنـــامج يف تنـــاقش أن االجتماعيـــة التنميـــة جلنـــة إىل يطلـــب - ٢٤  
 بـادل ت مـن  املنـاطق  مجيـع  متكـني  أجـل  مـن  االجتماعية التنمية تعزيز إىل الرامية اإلقليمية الربامج
 بتـضمني   الـصدد  هـذا  يفأن تقـوم    و ،املعنيـة  البلـدان باالتفـاق مـع      املمارسات، وأفضل اخلربات
  ؛ حسبما يكون مناسبااجلديدة ةللشراك األولوية جماالت اللجنة عمل برامج

 للــشراكة االجتماعيــة األبعــاد إبــراز االجتماعيــة التنميــة جلنــة تواصــل أن يقــرر - ٢٥  
  واألربعني؛ الثامنة دورهتا خالل هبا التوعيةو اجلديدة

 اجلديـدة  للشراكة االجتماعية األبعاد عن تقريرا عدي أن العام األمني إىل يطلب - ٢٦  
 خــالل لتقدميــه بأفريقيــا املعــين اخلــاص املستــشار مكتــب مــع بالتعــاون يــاأفريق تنميــة أجــل مــن

 اجلمعيــة قــرار كــذلك اعتبــاره يف آخــذا االجتماعيــة، التنميــة للجنــة واألربعــني الثامنــة الــدورة
 مــن اجلديــدة الــشراكة” املعنــون ٢٠٠٧ ديــسمرب/األول كــانون ١٩ املــؤرخ ٦٢/١٧٩ العامــة
  “.الدويل والدعم التنفيذ جمال يف زاحملر التقدم :أفريقيا تنمية أجل

  
  مشروع مقرر معروض على اجمللس العتماده  -باء   

ــة     - ٢ ــة االجتماعي ــة التنمي ــصادي واالجتمــاعي  توصــي جلن باعتمــاد مــشروع  اجمللــس االقت
  :املقرر التايل

تقرير جلنة التنمية االجتماعية عـن دورهتـا الـسابعة واألربعـني وجـدول األعمـال املؤقـت                    
   الدورة الثامنة واألربعنيووثائق

  :إن اجمللس االقتصادي واالجتماعي  
  ؛)٩( عن دورهتا السابعة واألربعنيحييط علما بتقرير جلنة التنمية االجتماعية  )أ(  
يوافــق علــى جــدول األعمــال املؤقــت وعلــى وثــائق الــدورة الثامنــة واألربعــني   )ب(  

  :للجنة كما ترد أدناه
  

__________ 
  ).E/2009/26 (٦، امللحق رقم ٢٠٠٩، الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي  )٩(  
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  ئق الدورة الثامنة واألربعني للجنة التنمية االجتماعيةجدول األعمال املؤقت ووثا    
  .انتخاب أعضاء املكتب  - ١  
  .إقرار جدول أعمال ومسائل تنظيمية أخرى  - ٢  
متابعة نتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعية والدورة االستثنائية الرابعـة             - ٣  

  :والعشرين للجمعية العامة
  

  الوثائق    
  ة اجلديدة من أجل تنمية أفريقياالعام عن األبعاد االجتماعية للشراكتقرير األمني 

الــروابط بــني : تقريـر األمــني العــام عــن تــشجيع العمالــة الكاملــة وتــوفري العمــل الالئــق للجميــع 
  العمالة الكاملة والعمل الالئق للجميع واإلدماج االجتماعي

  اإلدماج االجتماعي: املوضوع ذو األولوية  )أ(  
  

  ائقالوث    
  تقرير األمني العام عن تعزيز اإلدماج االجتماعي

  : استعراض خطط األمم املتحدة وبرامج عملها املتصلة حبالة فئات اجتماعية  )ب(  
  برنامج العمل العاملي املتعلق باملعوقني؛   ‘١’  
   وما بعدها؛ ٢٠٠٠برنامج العمل العاملي للشباب حىت سنة   ‘٢’  
  ؛ ٢٠٠٢ملتعلقة بالشيخوخة لعام خطة عمل مدريد الدولية ا  ‘٣’  
  القضايا والسياسات والربامج املتعلقة باألسرة؛   ‘٤’  

  
  الوثائق    

 التابعـة للجنـة التنميـة       باإلعاقـة مذكرة مـن األمـني العـام حييـل هبـا تقريـر املقـررة اخلاصـة املعنيـة                    
  االجتماعية

   التنمية تقرير األمني العام عن تعميم مراعاة مسائل اإلعاقة يف جدول أعمال
   ٢٠٠٢تقرير األمني العام عن أول استعراض وتقييم خلطة عمل مدريد الدولية لعام 

  :املسائل املستجدة  )ج(  
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  الوثائق    
  . ملسائل الربناجمية ومسائل أخرىا  - ٤  

  الوثائق    
: ٢٠١٣-٢٠١٢: مذكرة من األمني العام بـشأن اإلطـار االسـتراتيجي املقتـرح لفتـرة الـسنتني               

  ، السياسة االجتماعية والتنمية ٣الفرعي الربنامج 
  . جدول األعمال املؤقت للدورة التاسعة واألربعني للجنة  - ٥  
  .اعتماد تقرير اللجنة عن دورهتا الثامنة واألربعني  - ٦  

  
  مقرر يتطلب اختاذ اجمللس إلجراء  -جيم   

دي واالجتمــاعي يف املقــرر التــايل الــذي اعتمدتــه اللجنــة، ُيطلــب إىل اجمللــس االقتــصا     - ٣
  :إقرار تسمية مخسة مرشحني جمللس معهد األمم املتحدة لبحوث التنمية االجتماعية

  ٤٧/١٠١املقرر     
  تسمية أعضاء جمللس معهد األمم املتحدة لبحوث التنمية االجتماعية    

تقرر جلنة التنمية االجتماعية تسمية املرشحني اخلمسة التاليـة أمسـاؤهم لعـضوية جملـس                 
  :رهة وتعرض ترشيحهم على اجمللس إلقرامم املتحدة لبحوث التنمية االجتماعيمعهد األ
 وتنتـهي   ٢٠٠٩يوليـه   /متوز ١ملدة سنتني تبدأ يف     ) فرنسا(كريستيان كوميليو     )أ(  

  ؛٢٠١١يونيه /حزيران ٣٠يف 
ــا أغــاروال    )ب(   ــد(بين ــا(، وياســيم آرات )اهلن ــو  )تركي ــا داغنين ــل(، وإفلين ، )الربازي

ــا(الي وجوليـــا ســـزا ار اجمللـــس لترشـــيحهم وتنتـــهي يف  لفتـــرة تبـــدأ مـــن تـــاريخ إقـــر ) هنغاريـ
 .٢٠١٣يونيه /حزيران ٣٠

 
  قرارات ومقرر يوجه إليها انتباه اجمللس  -دال  

  :إىل القرارات واملقرر التالية اليت اعتمدهتا اللجنةاجمللس االقتصادي واالجتماعي يوجه انتباه   - ٤
  ٤٧/١القرار     
 *السياسات والربامج املتصلة بالشباب  

  
 
  

 .٣٧-٣٣ على املناقشة، انظر الفصل الثاين، الفقرات لالطالع  *  
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 إن جلنة التنمية االجتماعية،  

 ١٩٩٥ديـسمرب   / كـانون األول   ١٤ املـؤرخ    ٥٠/٨١إىل قرار اجلمعية العامـة       إذ تشري  
قــرار ال، و ومــا بعــدها٢٠٠٠ســنة حــىت  برنــامج العمــل العــاملي للــشباب  فيــه الــذي اعتمــدت

 ملحق برنـامج العمـل      فيه الذي اعتمدت    ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٨ املؤرخ   ٦٢/١٢٦
 ، وما بعدها٢٠٠٠سنة حىت العاملي للشباب 

إىل األهــداف والغايــات املتعلقــة باجملــاالت ذات األولويــة وهــي       إذ تــشري كــذلك و 
ــة     بــشأنتقريــر األمــني العــام  املنــصوص عليهــا يف ،العوملــة، والفقــر واجلــوع، والتعلــيم والعمال

 ،)١٠(الغايات واألهداف املتعلقة برصد تقدم الشباب يف سياق االقتصاد العاملي

 بــأن تنفيــذ برنــامج العمــل العــاملي وحتقيــق األهــداف اإلمنائيــة املتفــق عليهــا  سلموإذ تــ 
باب دوليــاً، مبــا فيهــا األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، يقتــضيان املــشاركة الكاملــة والفعالــة للــش         

الــشباب وغريهــا مــن منظمــات اجملتمــع املــدين علــى املــستويات احملليــة الــيت يقودهــا نظمــات املو
 والوطنية واإلقليمية والدولية،

 يف تـشجيع  الفعالـة   الدور اهلام الذي تضطلع به سياسـات الـشباب الوطنيـة             ؤكدوإذ ت   
 منائية لأللفية، حتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً مبا فيها األهداف اإل

أن زيادة التنسيق والتعاون بني كيانـات األمـم املتحـدة الـيت تعمـل يف                 أيضاً ؤكدوإذ ت  
 ة ذي الصلة بالشباب أكثر فعالية،جمال الشباب أمر ضروري جلعل عمل منظومة األمم املتحد

 )١١(بعـدها   وما ٢٠٠٠على برنامج العمل العاملي للشباب لسنة        تعيد التأكيد  - ١ 
يطلـق عليهـا مـن      الـيت   باعتبارمها يشكالن جمموعـة موحـدة مـن املبـادئ التوجيهيـة              )١٢(قهوملح

 اآلن فصاعداً برنامج العمل العاملي للشباب؛ 

تنفيــذ برنــامج العمــل ”املعنــون  العــام نيبتقريــر األمــ حتــيط علمــاً مــع التقــدير - ٢ 
ــشباب  ــاملي لل ــشب      :الع ــاه ال ــق برف ــا يتعل ــات فيم ــدم احملــرز واملعوق ــع  التق ــم يف اجملتم اب ودوره

 وجمموعـــة “أهـــداف وغايـــات جمموعـــة الـــشباب ورفاهـــه ”املتـــضمنني ومرفقيـــه “)١٣(املـــدين
 ؛“الشباب يف اجملتمع املدين”

__________ 
  )١٠(  A/62/61/Add.1-E/2007/7/Add.1.  
  .، املرفق٥٠/٨١قرار اجلمعية العامة   )١١(  
  .، املرفق٦٢/١٢٦قرار اجلمعية العامة   )١٢(  
  )١٣(  A/64/61-E/2009/3.  
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الدول األعضاء النظر يف استخدام األهداف والغايـات املقترحـة يف      إىل   طلبت - ٣ 
م احملــرز يف جمــال رفــاه  الــوطين كوســيلة لتيــسري رصــد التقــد صعيدتقريــر األمــني العــام علــى الــ 

 ؛الشباب وإشراكهم يف اجملتمع املدين وتنفيذ برنامج العمل العاملي للشباب

األمـني العـام وكيانـات األمـم املتحـدة املعنيـة نـشر املعلومـات عـن                   إىل تطلب - ٤ 
نحـو  الرحـة وتـشجيع اسـتخدامها علـى     تبرنامج العمل العاملي للشباب واألهداف والغايات املق   

  يف العمل الربناجمي ذي الصلة بالشباب؛ناسب امل
مـع البيانـات املوثوقـة      القيـام، بـشكل مـستمر، جب       الدول األعضاء على     تشجع - ٥ 

 حسب العمر واجلنس، لقيـاس التقـدم احملـرز    واملوزعةالصلة باملوضوع    والقابلة للمقارنة وذات  
عـن   تقريـر األمـني العـام    برنامج العمل العاملي واألهداف والغايات املقترحة يف ورصد  تنفيذ  يف  

 ؛تنفيذ برنامج العمل العاملي للشباب

 وضـع واقتـراح جمموعـة مـن         لزيـادة كثف جهوده   أن ي األمني العام    إىل تطلب - ٦ 
املؤشرات املمكنـة ذات الـصلة بربنـامج العمـل العـاملي للـشباب واألهـداف والغايـات املقترحـة                    

ــ ــشباب،    مل ــة ال ــيم حال ــى تقي ــدول عل ــك حــىت ساعدة ال ــر  وذل ــة    ميكــن أن تنظ ــة التنمي ــه جلن في
 ؛فرصةاللجنة اإلحصائية يف أقرب وتنظر فيه االجتماعية يف دورهتا التاسعة واألربعني 

ومــع الـشباب  الـيت يقودهـا   نظمـات  املالـدول األعـضاء علـى العمـل مـع       حتـث  - ٧ 
ــشباب     ،أصــحاب املــصلحة اآلخــرين  ــاملي لل ــامج العمــل الع ــذ برن ــل القطــاع اخلــاص، لتنفي   مث

تبـادل اخلـربات واملمارسـات اجليـدة يف       باستخدام األهـداف والغايـات املقترحـة،        والقيام، لدى   
 ؛الشأنهذا 

منظومــة األمــم املتحــدة، مــن ، مبــساعدة  أن تقــومالــدول األعــضاء  إىلطلــبت  - ٨ 
كجــزء ال يتجــزأ مــن للــشباب تعزيــز رفــاه الــشباب مــن خــالل وضــع سياســات وطنيــة فعالــة  ب

  الوطنية؛براجمها اإلمنائية

للتعاون وتبادل املعلومـات     الدول األعضاء إجياد قنوات فعالة      إىل    أيضا تطلب  - ٩ 
ودعــم القــرار، وإىل دعــم إنــشاء  بــني الــشباب وحكومــاهتم الوطنيــة وغريهــا مــن جهــات صــنع 

، مبــا يف ذلــك برملانــات الــصغار، معادلــة هلــا، أو هيئــات  للــشبابجمــالس وطنيــة مــستقلةعمــل 
  قتضى األمر؛يمنظومة األمم املتحدة حيثما من  مبساعدةوذلك 

 الــدول األعــضاء باختــاذ تــدابري ملموســة لزيــادة املــساعدة املقدمــة إىل  تطالــب  - ١٠  
  الشباب يف ظروف املنازعات املسلحة، وفقا لربنامج العمل العاملي للشباب؛
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ألمـم   على ضرورة أن تقوم الدول األعضاء واجملتمع الـدويل ومنظومـة ا             تؤكد  - ١١ 
ــدعم    ــشباب لتكــون مفتوحــة وشــاملة،   الــيت يقودهــا  نظمــات املاملتحــدة والقطــاع اخلــاص ب ال

 ولتعزيز قدرهتا على املشاركة يف األنشطة اإلمنائية الوطنية والدولية؛

إجراء مـشاورات   أن تقوم، حسبما يكـون مناسـبا، بـ        األمانة العامة    إىل طلبت  - ١٢ 
الـيت تركـز عليـه لكفالـة تقاسـم املـدخالت املتنوعـة               تلـك الـشباب و  الـيت يقودهـا     نظمات  املمع  

  للشباب مع جلنة التنمية االجتماعية خالل مداوالهتا؛

عمليــات صــنع  أمهيــة االعتــراف بالــشباب باعتبــارهم عناصــر فاعلــة يف ؤكــد ت  - ١٣ 
  اإلجيايب والتنمية يف اجملتمع؛القرار ويف إحداث التغيري

لــشباب يف وفودهــا إىل لظــر يف إشــراك ممــثلني الــدول األعــضاء علــى الن  ثحتــ  - ١٤ 
املناقشات ذات الصلة يف اجلمعية العامـة واجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي وجلانـه الفنيـة                  مجيع  

مـع مراعـاة مبـدأي    ويف غريها من مؤمترات األمم املتحـدة ذات الـصلة حـسبما يكـون مناسـبا،            
 اختيـار ممثلـي الـشباب هـؤالء عـن            علـى ضـرورة    ؤكـد التوازن وعـدم التمييـز بـني اجلنـسني، وت         

 لداهنم؛طريق عملية شفافة تكفل اضطالعهم بوالية مناسبة لتمثيل الشباب يف ب

اجلمعيـة العامـة وهيئـات      إىل   باملسامهة اإلجيابية اليت يقدمها ممثلو الـشباب         رـتق  - ١٥ 
 وتطلـب إىل    األمم املتحدة األخرى وبدورهم كقناة اتصال مهمة بني الشباب واألمم املتحدة،           

 التــابع  للــشباب يف هــذا الــصدد أن يــدعم علــى حنــو واف برنــامج األمــم املتحــدة   األمــني العــام 
يـتمكن مـن االسـتمرار يف تيـسري          األمانـة العامـة حـىت       ب  إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعيـة    

 جتماعات؛مشاركة الشباب بفعالية يف اال

بني كيانات األمـم املتحـدة يف جمـال      تزايد  من تعاون م  مؤخراً  ا حتقق   مب ترحب  - ١٦ 
العمـل كجهـة تنـسيق يف    مواصـلة  برنـامج األمـم املتحـدة للـشباب         طلـب إىل    تنمية الـشباب، وت   

  منظومة األمم املتحدة لتعزيز املزيد من التعاون؛

 هــي يف املقــام  برنــامج العمــل العــاملي للــشبابأن املــسؤولية عــن تنفيــذ كــررت  - ١٧ 
ــدويل يف دعــم اجلهــود      األول مــسؤولية الــ  ــاون ال ــز التع ــضرورة تعزي ــرف ب دول األعــضاء وتعت

  ؛الوطنية املتزايدة لتحقيق الربنامج، مبا يف ذلك دعمها من خالل املساعدة اإلمنائية الرمسية

 يف حــدود برنــامج األمــم املتحــدة للــشباب  أن يعــززإىل األمــني العــام  تطلــب  - ١٨ 
تـصادية واالجتماعيـة لتلبيـة الطلبـات املتزايـدة علـى الربنـامج              دارة الـشؤون االق   املتاحة إل املوارد  

 تنمية الشباب من كافة جوانبها؛ليقوم بدعم وتقييم واستعراض 

ــدعو  - ١٩  ــات تـ ــضاء واملنظمـ ــدول األعـ ــع الـ ــات   مجيـ ــة واملنظمـ ــة الدوليـ  احلكوميـ
لعمل العـاملي   صندوق األمم املتحدة للشباب لإلسراع بتنفيذ برنامج ا       ل لتربعاحلكومية إىل ا   غري
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تــشجيع ل اإلجــراءات املناســبة لأن يتخــذالعــام للــشباب يف البلــدان الناميــة، وتطلــب إىل األمــني 
 ؛على تقدمي التربعات

 األمـــني العـــام أن يقـــدم إىل اجلمعيـــة العامـــة يف دورهتـــا الـــسادسة إىل تطلـــب  - ٢٠ 
 عـن  شـامال عـني، تقريـراً   والستني، عن طريق جلنة التنميـة االجتماعيـة يف دورهتـا التاسـعة واألرب          

ــا        ــصلة يف اضــطالعها بأعماهل ــم املتحــدة ذات ال ــات األم ــني كيان ــاون ب ــسيق والتع ــةالتن  املتعلق
  .بالشباب

  
  ٤٧/٢القرار     
  *تشجيع العمالة الكاملة وتوفري العمل الالئق للجميع    

  
  ،إن جلنة التنمية االجتماعية  
ودورة اجلمعيـة العامـة      )١٤( االجتماعيـة  إىل نتـائج مـؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة          إذ تشري     

  ،)١٥(االستثنائية الرابعة والعشرين
 أن إعـــالن كوبنـــهاغن بـــشأن التنميـــة االجتماعيـــة وبرنـــامج وإذ تؤكـــد مـــن جديـــد  
 واملبــادرات األخــرى مــن أجــل التنميــة االجتماعيــة الــيت اعتمــدهتا اجلمعيــة العامــة يف   )١(العمــل

، وكـذلك إجـراء حـوار عـاملي متواصـل بـشأن املـسائل         )٢(ندورهتا االسـتثنائية الرابعـة والعـشري      
 لتعزيـز التنميـة االجتماعيـة للجميـع علـى الـصعيدين الـوطين               ا أساسـي  ااالجتماعية، تشكل إطـار   

  والدويل،
  نهج حموره البشر،بالتنمية االقتصادية واالجتماعية بوجوب األخذ يف  وإذ تسلم  
وإىل الوثيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر القمـة          )١٦(لفية إىل إعالن األمم املتحدة بشأن األ      وإذ تشري   

  ،)١٧(٢٠٠٥العاملي لعام 
ــضا    ــشري أيـ ــصا  وإذ تـ ــس االقتـ ــرار اجمللـ ــاعي  إىل قـ ــؤرخ ٢٠٠٨/١٨دي واالجتمـ  املـ

  ،تشجيع العمالة الكاملة وتوفري العمل الالئق للجميع بشأن ٢٠٠٨يوليه /متوز ٢٤
__________ 

  .١٠-٨لالطالع على املناقشة، انظر الفصل الثاين، الفقرات   *  
منــشورات األمــم  (١٩٩٥مــارس /آذار ١٢‐٦تقريــر مــؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة االجتماعيــة، كوبنــهاغن،   )١٤(  

  .، املرفقان األول والثاين١، الفصل األول، القرار )A.96.IV.8املتحدة، رقم املبيع 
  .، املرفق٢٤/٢- د إقرار اجلمعية العامة  )١٥(  
  .٥٥/٢انظر قرار اجلمعية العامة   )١٦(  
  .٦٠/١انظر قرار اجلمعية العامة   )١٧(  
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 كـــــانون ١٩ؤرخ  املـــــ٦٣/٢٣٠ إىل قـــــرار اجلمعيـــــة العامـــــة وإذ تـــــشري كـــــذلك  
  ،عقـد األمـــم املتحــــدة الثاين للقضــــاء على الفقر بشأن ٢٠٠٨ديسمرب /األول

  ؛)١٨( بتقرير األمني العامحتيط علما  - ١  
 يف الالئـق  األمهية احملوريـة للعمالـة الكاملـة واملنتجـة والعمـل             ؤكد من جديد  ت  - ٢  
   الفقر وحتقيق االندماج االجتماعي؛احلد من
ــوفري     رتقــر  - ٣   ــة واملنتجــة وت ــة الكامل ــد االســتعراض موضــوع العمال  أن تبقــي قي

العمــل الالئــق للجميــع، وتطلــب إىل األمــني العــام أن يــضمن تقريــره عــن املوضــوع الرئيــسي     
املخصص لالندماج االجتماعي املقدم إىل جلنة التنمية االجتماعيـة يف دورهتـا الثامنـة واألربعـني          

الـصلة بـني العمالـة      عـن   ، و ٢٠٠٨/١٨القتـصادي واالجتمـاعي     جزءا عن تنفيـذ قـرار اجمللـس ا        
الكاملة وتوفري العمل الالئـق للجميـع واالنـدماج االجتمـاعي، وأثـر األزمـة املاليـة واالقتـصادية          

  .العاملية الراهنة على العمالة الكاملة وتوفري العمل الالئق للجميع واالندماج االجتماعي
  

  ٤٧/٣القرار 
 م خلطــــة عمــــل مدريـــد الدوليــــة املتعلقــــة بالــــشيخوخة أول اســـتعراض وتقيــــي     

  *٢٠٠٢ لعام
  

  جلنة التنمية االجتماعية، إن   
ــإذ    ــة املتعلقــة بالــشيخوخة  شريت  الــيت )١٩(٢٠٠٢  لعــام إىل خطــة عمــل مدريــد الدولي

   إىل٨مــــن يف الفتــــرة يف مدريــــد  املعقــــودة اعتمــــدهتا اجلمعيــــة العامليــــة الثانيــــة للــــشيخوخة
نهجي لتنفيـذها مـن     املستعراض  اال ةواصلماعتبارها أن   إذ تضع يف    ، و ٢٠٠٢أبريل  /نيسان ١٢

   املسنني، يف حتسني نوعية حياة هالنجاحساسية قبل الدول األعضاء أ
مواصلة تنفيذ خطة عمل مدريـد الدوليـة        ” بتقرير األمني العام املعنون       علما حتيطوإذ    

ســتند إىل نتــائج أول اســتعراض اذي الــ “)٢٠(إطــار التنفيــذ االســتراتيجي: املتعلقــة بالــشيخوخة

__________ 
  .٣٩-٣٨فصل الثاين، الفقرتني لالطالع على املناقشة، انظر ال  *  

  )١٨(  E/CN.5/2009/4.  
منــشـورات األمــم املتحــدة،  (٢٠٠٢أبريــل / نيــسان١٢‐٨قريــر اجلمعيــة العامليــة الثانيــة للــشيخوخة، مدريــد، ت  )١٩(  

  .، املرفق الثاين١، الفصل األول، القرار )A.02.IV.4املبيع  رقم
  )٢٠(  E/CN.5/2009/5.  
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مــن الــدول األعــضاء ومنظومــة األمــم  يتــضمن مــدخالت طــة عمــل مدريــد  عــامليني خلوتقيــيم 
  املتحدة، مبشاركة من اجلهات الفاعلة يف اجملتمع املدين، 

  ، املسننيإدماج املنظور اجلنساين يف مجيع التدابري املتعلقة بضرورة ب سلموإذ ت  
ىن عـ الـيت تُ املختلفة ام الذي تضطلع به املنظمات احلكومية الدولية بالدور اهل وإذ تسلم   

يف  الــسياسات والرصــد علــى الــصعيدين الــوطين واإلقليمــي  وضــعلتــدريب وبنــاء القــدرات وبا
   ،تشجيع وتيسري تنفيذ خطة عمل مدريد

خطـة عمـل مدريـد الدوليـة        لدول األعضاء مواصلة جهودها يف تنفيذ        با هتيب  - ١  
ــة ب ــام  املتعلق ــشيخوخة لع ــها     ،)١٩(٢٠٠٢ال ــور من ــة أم ــن خــالل مجل ــتراتيجيات وضــع  م االس

، صاحلةوالسياسات الوطنية، وحتسني مجع البيانات وتبادل األفكار واملعلومات واملمارسـات الـ         
 اإلطـار االسـتراتيجي لتنفيـذ خطـة عمـل      األمـني العـام الـذي يتـضمن    تقريـر   واضعة يف اعتبارها    

التنفيذ الوطين خلطة عمل مدريد الدولية املتعلقـة بالـشيخوخة الـذي           ودليل   )٢٠(مدريد مستقبال 
دف مـساعدة الـدول األعـضاء    ، هبـ العامـة أعدته إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمانة       

   التركيز على تنفيذ خطة عمل مدريد؛يف
 لـة ياهتـا للـسنوات املقبلـة، عـن طريـق مج        إىل حتديـد أولو    الدول األعضاء    تدعو  - ٢  

أمور منها البناء علـى امليـادين الـيت حققـت فيهـا جناحـا أثنـاء عمليـة االسـتعراض والتقيـيم، مـع                         
إيالء اهتمام خاص للمجاالت اليت اكتشفت فيها أوجه قصور، هبدف إدخـال حتـسينات علـى                

  وضع السياسات؛
 احلكومــات علــى أن تواصــل مــا تبذلــه مــن جهــود مــن أجــل تعمــيم    تــشجع  - ٣  

سنني يف برامج عملها املتعلقة بالسياسات، آخـذة يف االعتبـار األمهيـة احليويـة               مراعاة شواغل امل  
حتقيقاً للتنمية االجتماعية، ومـن أجـل       يف األسرة   والتضامن واملعاملة باملثل بني األجيال      للترابط  

إعمـــال مجيـــع حقـــوق اإلنـــسان للمـــسنني، ومنـــع التمييـــز بـــسبب الـــسن وحتقيـــق االنـــدماج    
  االجتماعي؛

 اسـتراتيجياهتا الوطنيـة مجلـة أمـور    تـضمني    الدول األعضاء على النظر يف       حتث  - ٤  
مثل التمكني واملشاركة، والتوعية وتنميـة القـدرات، والوسـائل    ، اتسياسالتنفيذ يف منها ُنهج  

الضرورية لتنفيذ السياسات مثل وضع السياسات بناًء علـى األدلـة، والتعمـيم، والنـهج القائمـة                 
  ؛)٢١(، على النحو املبني يف تقرير األمني العامشرات املقترحةعلى املشاركة، واملؤ

__________ 
  .٦٥املرجع نفسه، الفقرة   )٢١(  
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عنـد االقتـضاء تـدابري      الـدول األعـضاء اختـاذ التـدابري املناسـبة، مبـا فيهـا                ب يبهت  - ٥  
تــشريعية لتعزيــز ومحايــة حقــوق املــسنني وتــدابري هتــدف إىل تــوفري األمــن االقتــصادي والرعايــة  

يم مراعـاة املنظـور اجلنـساين، واملـشاركة الكاملـة         تعمـ  الصحية، والعمـل يف الوقـت نفـسه علـى         
  ؛ موفوري الكرامةالسن يف تقدمهم على  اليت تؤثر على حياهتم والقراراتاختاذ للمسنني يف 

ــدعو  - ٦   ــدابري ملموســة مل  ت ــدول األعــضاء إىل اختــاذ ت ــة ومــساعدة  واصــلة  ال محاي
  يف حاالت الطوارئ، وفقا خلطة عمل مدريد للشيخوخة؛ املسنني 
ــضاء  توصــي  - ٧   ــدول األع ــز شــبكات ب ال ــة    تعزي ــة املعني ــسيقية الوطني ــا التن  جهاهت

 والقيـام مبجموعـة مـن    بالشيخوخة، والعمل مع اللجان اإلقليمية على تبادل أفـضل املمارسـات   
ألمانــة العامــة يف زيــادة التغطيــة  با مــن بينــها االســتعانة بــإدارة شــؤون اإلعــالم   أنــشطة التوعيــة

  الشيخوخة؛اإلعالمية لقضايا 
بأن متد يدها إىل املسنني واملنظمات اليت متثلهم،        الدول األعضاء     أيضا توصي  - ٨  

 شـاملة  م مبا جيعـل عمليـة التنفيـذ الـوطين    من خالل تزويدهم باملعلومات الالزمة والتماس آرائه      
  للجميع؛
 وســائر أصــحاب املــصلحة الرئيــسيني علــى الــصعيدين  الــدول األعــضاءدعوتــ  - ٩  
الــدويل إىل مواصــلة تعــاوهنم مــع إدارة الــشؤون االقتــصادية واالجتماعيــة، باعتبارهــا   الــوطين و

   مركز األمم املتحدة العاملي للتنسيق يف جمال الشيخوخة، يف مواصلة تنفيذ خطة عمل مدريد؛
ــدعو  - ١٠   ــة علــى وضــع     ت ــدراهتا الوطني ــدول األعــضاء إىل مواصــلة اســتعراض ق  ال

وشيخوخة السكان، هبدف تنفيذ تـدابري للنـهوض بقـدراهتا الوطنيـة     السياسات املتعلقة باملسنني    
  يف جمال وضع تلك السياسات حسب االقتضاء؛

 إقامة شبكات إقليمية ودون إقليميـة مـن         تشجيع الدول األعضاء على     تشجع  - ١١  
اخلرباء والعاملني يف احلكومات واملنظمات غري احلكومية واهليئات األكادميية والقطـاع اخلـاص             

  ن أجل زيادة اإلمكانيات العملية يف جمال السياسات املتعلقة بالشيخوخة؛م
علــى الثنائيــة، و اجملتمــع الــدويل، مبــا يف ذلــك اجلهــات املاحنــة الدوليــة  تــشجع  - ١٢  

الراميـة إىل  األهداف املتفق عليها دوليا، لدعم اجلهـود الوطنيـة           و فقمبا يت تعزيز التعاون الدويل،    
، مبا يف ذلـك     املستدام للمسنني الجتماعي واالقتصادي   وفري الدعم ا  تدف  هبلقضاء على الفقر،    ا

ــوفريه  ــق  ت ــق       عــن طري ــا يتعل ــذها فيم ــسياسات وتنفي ــة يف جمــال وضــع ال ــدراهتا الوطني ــز ق تعزي
ــ ــسية عــن   مــع مراعــاة  ، نيسنبامل ــدول تتحمــل املــسؤولية الرئي ــق أن ال ــهحتقي ــصادية اتنميت  االقت

  واالجتماعية؛ 
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جملتمع الدويل واملؤسسات املعنية التابعة ملنظومة األمـم املتحـدة،       ا تشجع أيضا   - ١٣  
إطار والية كل منها، على دعم اجلهود الوطنية واإلقليمية وتـوفري التمويـل الـالزم للبحـوث                  يف

 فهــم التحــديات والفــرص الناشــئة عــن   لزيــادةومبــادرات مجــع البيانــات يف جمــال الــشيخوخة   
الـشيخوخة  سياسات مبعلومـات أكثـر دقـة وحتديـدا عـن            شيخوخة السكان، وتزويد واضعي الـ     

  لسياسات ورصدها وتقييمها؛اتخطيط ، مثل املعلومات الالزمة لالقضايا اجلنسانيةو
تعزيـز  ب،   املتاحـة  هـا  يف حـدود موارد     منظومـة األمـم املتحـدة إىل القيـام،         تدعو  - ١٤  

ــشيخوخة، بغــرض تعميــق فهــ      ــدويل املتعلــق بال ــصلة  قــدرهتا علــى دعــم العمــل ال م القــضايا املت
 وتطلــب إىل األمــني العــام أن ؛ذات الــصلةبالــشيخوخة، مبــا يف ذلــك فعاليــة تــدابري الــسياسات 

اآلليـات لتحـسني تنفيـذ خطـة عمـل          مـا ميكـن إنـشاؤه مـن         يلتمس آراء الدول األعـضاء بـشأن        
ــا يف  ــد، مب ــام  ذلــك باالســتناد إىل  مدري ــر األمــني الع ــه  تقري ــرر تقدمي ــدورة ال  املق ــة خــالل ال ثامن

  ؛لجنة التنمية االجتماعيةواألربعني ل
 إىل األمني العام أن يقدم إىل جلنة التنمية االجتماعيـة يف دورهتـا الثامنـة                طلبت  - ١٥  

  .واألربعني تقريرا عن تنفيذ هذا القرار
  

  ٤٧/١٠٢املقرر     
  الوثائق اليت نظرت فيها جلنة التنمية االجتماعية يف دورهتا السابعة واألربعني    

حتـــيط جلنـــة التنميـــة علمـــا بالوثـــائق التاليـــة الـــيت عرضـــت عليهـــا يف دورهتـــا الـــسابعة   
  :واألربعني
  ؛)٢٢(تقرير األمني العام بشأن تعزيز التكامل االجتماعي  )أ(  
مــذكرة مــن األمــني العــام بــشأن رصــد تنفيــذ القواعــد املوحــدة بــشأن حتقيــق     )ب(  

  ؛)٢٣(تكافؤ الفرص للمعوقني
 العـام حييـل هبـا تـسمية أعـضاء جمللـس معهـد األمـم املتحـدة            مذكرة من األمني    )ج(  

 ؛)٢٤(لبحوث التنمية االجتماعية
مذكرة من األمني العام حييل هبـا تقريـر معهـد األمـم املتحـدة لبحـوث التنميـة                     )د( 

  .)٢٥(االجتماعية
__________ 

  )٢٢(  E/CN.5/2009/2.  
  )٢٣(  E/CN.5/2009/6.  
  )٢٤(  E/CN.5/2009/7 و Corr.1. 
  )٢٥(  E/CN.5/2009/8.  
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  الفصل الثاين
ائية الرابعـة   متابعة نتائج مؤمتر القمة العاملي للتنميـة االجتماعيـة والـدورة االسـتثن                

  والعشرين للجمعية العامة
 من جدول أعماهلـا يف جلـساهتا مـن الثانيـة إىل الثالثـة عـشرة                 ٣نظرت اللجنة يف البند       - ١

رضــت علــى اللجنــة الوثــائق  وقــد ع. ٢٠٠٩فربايــر /شــباط ١٣ إىل ٤املعقــودة يف الفتــرة مــن  
  .E/CN.5/2009/NGO/1-15 و E/CN.5/2009/2-E/CN.5/2009/6 و  A/64/61-E/2009/3:التالية

، تكلــم رئــيس اجمللــس االقتــصادي    فربايــر/شــباط ٤ويف اجللــسة الثانيــة املعقــودة يف     - ٢
واالجتماعي ووكيل األمني العام للشؤون االقتصادية واالجتماعية أمام اللجنة، مث ألقـى القـائم              

  . ككل٣بأعمال مدير شعبة السياسة االجتماعية والتنمية بيانا افتتاحيا بشأن البند 
ويف اجللسة نفسها، ألقى رئيس جلنة املنظمات غري احلكومية للتنميـة االجتماعيـة بيانـا                 - ٣

  .عن نتيجة منتدى اجملتمع املدين
  

   ككل٣اإلجراء الذي اختذته اللجنة يف إطار بند جدول األعمال     
  األبعاد االجتماعية للشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا    

، عـرض ممثـل الـسودان، نيابـة         فربايـر /شـباط  ١٢حلاديـة عـشرة املعقـودة يف        يف اجللسة ا    - ٤
األبعـاد االجتماعيـة للـشراكة اجلديـدة مـن       ” والصني، مشروع قرار بعنوان      ٧٧عن جمموعة الـ    

  ).E/CN.5/2009/L.3(“ أجل تنمية أفريقيا
لـصني،   وا٧٧ويف اجللسة الثالثة عـشرة، عـرض ممثـل الـسودان، نيابـة عـن جمموعـة الــ                - ٥

 )١( والــسويد)١(تنقيحــات ملــشروع القــرار مت تعميمهــا يف ورقــة غــري رمسيــة، وأعلــن أن بولنــدا   
وبعـد ذلـك، انـضمت إىل الـدول املقدمـة           . وفنلندا انضمت إىل الـدول املقدمـة ملـشروع القـرار          

يطاليـا   وإ )١(البانيـا وأملانيـا وأنـدورا وأيرلنـد        وأ )١(ملشروع القرار املنقح كل من إسبانيا وإسـتونيا       
 وســلوفاكيا )١(كاجلمهوريــة التــشيكية والــدامنر  وتركيــا و)١( وبلغاريــا)١( وبلجيكــا)١(والربتغــال
اململكــة   و)١( ولكــسمربغ )١( والكونغــو )١( وكــوت ديفــوار )١( وفرنــسا وقــربص  )١(وســلوفينيا

  .)١(والنيجر وهولندا واليونان )١( والنمسا)١(املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
 بصيغته املعدلة   E/CN.5/2009/L.3 اللجنة مشروع القرار     ويف اجللسة نفسها، اعتمدت     - ٦

  ).انظر الفصل األول، الفرع ألف(شفويا 
  .وبعد اعتماد مشروع القرار، ألقى ممثل اليابان بيانا  - ٧

__________ 
  . من النظام الداخلي للجان الفنية للمجلس االقتصادي واالجتماعي٦٩وفقا للقاعدة   )١(  
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  تشجيع العمالة الكاملة وتوفري العمل الالئق للجميع    
، ألقـت الـسيدة ليليـت توختاليـان         فربايـر /شباط ١٣دة يف   يف اجللسة الثانية عشرة املعقو      - ٨
تــشجيع العمالــة الكاملــة وتــوفري ”نائبــة الرئيــسة بيانــا يتعلــق مبــشروع القــرار املعنــون ) أرمينيــا(

ــع  ــق للجميـ ــل الالئـ ــذي) E/CN.5/2009/L.5(“ العمـ ــشاورات   والـ ــاس مـ ــى أسـ ــه علـ  مت تقدميـ
  . رمسية غري
انظـر   (E/CN.5/2009/L.5اللجنـة مـشروع القـرار       ويف اجللسة نفسها أيـضا، اعتمـدت          - ٩

  ).الفصل األول، الفرع دال
ــا      - ١٠ نيابــة عــن االحتــاد  (وبعــد اعتمــاد مــشروع القــرار، ألقــى ممثــل تــشيكوسلوفاكيا بيان

  ).األورويب
  

  اإلدماج االجتماعي: املوضوع ذو األولوية  -ألف   
لـساهتا مـن الثانيـة إىل الـسابعة         من جـدول األعمـال يف ج      ) أ (٣نظرت اللجنة يف البند       - ١١

  .٢٠٠٩فرباير /شباط ٦ إىل ٤املعقودة يف الفترة  من 
ــسودان        - ١٢ ــو ال ــات ممثل ــاء بيان ــام بإلق ــة، ق ــسة الثاني ـــ    (ويف اجلل ــة ال ــة عــن جمموع  ٧٧نياب

وفنلنــدا ) نيابــة عــن االحتــاد األورويب والبلــدان املنتــسبة إليــه (، واجلمهوريــة التــشيكية )والــصني
نيابـة عـن جمموعـة      (واالحتـاد الروسـي واليابـان واملكـسيك         ) نيابة عن االحتاد األفريقي    (وناميبيا

  .وإيطاليا واملراقب عن الربازيل) ريو
، استمتعت اللجنة إىل بيانات مـن ممثلـي   فرباير/شباط ٥ويف اجللسة الرابعة املعقودة يف      - ١٣

ومــصر وبــنغالديش وهولنــدا ) يقــينيابــة عــن اجملموعــة اإلمنائيــة للجنــوب األفر(جنــوب أفريقيــا 
  .وباكستان وتركيا وكوبا ومجهورية كوريا وسلوفاكيا والواليات املتحدة

ويف اجللسة نفسها، ألقـى بيانـات املراقبـون عـن املغـرب واجلزائـر وبـيالروس والفلـبني                     - ١٤
  .وكولومبيا واململكة املتحدة وسويسرا وإكوادور وممثل الكرسي الرسويل

تاليـة ذات  ة  نفسها، ألقى بيانـات املراقبـون عـن املنظمـات غـري احلكوميـة ال               ويف اجللس   - ١٥
الطائفـة البهائيـة الدوليـة، والرابطـة        : اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي     املركز االستشاري لـدى     

الدولية ملساعدة املسنني، وحلقة تريغالف، ومنظمة مواطنون متحدون لـرد االعتبـار للـضالني،              
  . القديس دي ساليسوبعثات طائفة أتباع
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ــة إىل عــرض مــن  فربايــر/شــباط ٥ويف اجللــسة اخلامــسة املعقــودة يف    - ١٦ ، اســتمعت اللجن
املنــسق التنفيــذي لربنــامج متطــوعي األمــم املتحــدة، أعقبــه حــوار تفــاعلي مــع ممثلــي مجهوريــة   

  . والربازيل واليابان وإيطاليا) نيابة عن االحتاد األورويب(تشيكوسلوفاكيا 
بـشأن املوضـوع ذي     ) أ (٣اجللسة نفسها، واصلت اللجنة مناقشتها العامـة للبنـد          ويف    - ١٧

األوليــة واســتمعت إىل بيانــات مــن ممثلــي مجهوريــة ترتانيــا املتحــدة والــصني واهلنــد ونيبــال           
  .وجامايكا ومجهورية فرتويال البوليفارية وأرمينيا واملكسيك

ونس والـــيمن وبـــريو وفييـــت نـــام ويف اجللـــسة نفـــسها أيـــضا، ألقـــى بيانـــات ممثلـــو تـــ  - ١٨
  .وكوستاريكا واجلمهورية العربية السورية ومجهورية مولدوفا وإندونيسيا

، ألقـى بيانـات ممـثال أنغـوال ونيجرييـا      فربايـر /شباط ٦ويف اجللسة السادسة املعقودة يف      - ١٩
  .واملراقبون عن مجهورية إيران اإلسالمية وقريغيزستان وزامبيا وإسرائيل وهاييت

ويف اجللسة السادسة أيضا، ألقى ببيانات ممثلـو اليونـسكو، واملنظمـة الدوليـة للـهجرة،            - ٢٠
 االقتصادية واالجتماعية لغـريب آسـيا واللجنـة االقتـصادية           مة العمل الدولية، وممثال اللجنة    ومنظ

واالجتماعية آلسـيا واحملـيط اهلـادئ وألقـى بيانـا املراقـب عـن منظمـة فرسـان مالطـة العـسكرية                       
  .ستقلةامل

، واصلت اللجنة مناقشتها العامـة للبنـد   فرباير/شباط ٦ويف اجللسة السابعة املعقودة يف       - ٢١
  .واستمعت إىل بيانات من ممثلي غواتيماال واألرجنتني وبوليفيا) أ (٣الفرعي 

ويف اجللسة نفـسها، ألقـى بيانـات املراقبـون عـن املنظمـات غـري احلكوميـة التاليـة ذات                    - ٢٢
الرابطــة الدوليــة لراهبــات دخــول : الستــشاري لــدى اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعياملركــز ا

  .السيدة العذراء، ومؤسسة راهبات نوتردام دي نامور، ورابطة املتقاعدين األمريكية
  

  مناقشة  الفريق والعرض املقدم يف إطار املوضوع ذي األولوية    
ــة املعقــودة يف    - ٢٣ ــر/شــباط ٤يف اجللــسة الثالث ــة مناقــشة فريــق بــشأن   فرباي ، أجــرت اللجن

واسـتمعت إىل عـرض مـن وزيـر الـصحة           “  االجتمـاعي  اإلدمـاج ”املوضوع ذي األولوية وهـو      
ومي : واخلدمات االجتماعية بفنلندا أعقبتـه عـروض مقدمـة مـن أعـضاء الفريـق التاليـة أمسـاؤهم                  

الـشؤون  كوك رئيس وزراء هولنـدا سـابقا والعـضو بنـادي مدريـد؛ وبييـنس غاوانـاس مفـوض                    
االجتماعية باالحتاد األفريقي؛ وماريا أينيس دا سيلفا باربوزا منسقة الربامج باملكتـب اإلقليمـي          
للربازيل والقرن اجلنويب التابع لـصندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة؛ وبيمـال فنويـال املـدير                    

تفاعليــا مــع وأجــرت اللجنــة بعــد ذلــك حــوارا . بنيبــال“ املعونــة يف العمــل”القطــري ملؤســسة 
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ومجهوريــة ) نيابــة عــن االحتــاد األورويب(أعــضاء الفــرق اشــترك فيــه ممثلــو اجلمهوريــة التــشيكية 
  ). والصني٧٧نيابة عن جمموعة الـ (كوريا واجلمهورية العربية السورية وجامايكا والسودان 

ول ، يـرد يف املرفـق األ      ٢٠٠٦يوليـه   /متوز ٢٦ املؤرخ   ٢٠٠٦/١٨ووفقا لقرار اجمللس      - ٢٤
هلــذا التقريــر امللخــص الــذي أعدتــه الرئيــسة الســتعراض املوضــوع ذي األولويــة، حتــت عنــوان  

وهـو يـشمل    “ االجتمـاعي اإلدمـاج   األزمات العاملية الراهنة وأثرها على التنمية االجتماعيـة و        ”
كـذلك وافقـت اللجنـة    ). ج (٣يف إطـار البنـد   “ املسائل املستجدة”أيضا إشارات إىل مناقشة  

املـؤمتر املعـين    ”ة امللخص إىل رئيس اجلمعيـة العامـة كمـسامهة يف املـؤمتر القـادم وهـو                  على إحال 
وإىل رئـــيس اجمللـــس االقتـــصادي “ باألزمـــة املاليـــة واالقتـــصادية العامليـــة وأثرهـــا علـــى التنميـــة

واالجتماعي كمسامهة يف االستعراض الوزاري السنوي الذي جيـرى خـالل دورتـه املوضـوعية               
  .٢٠٠٩لعام 

  
  من جدول األعمال) أ (٣إلجراء الذي اختذته اللجنة بشأن البند ا    
  الوثيقة اليت نظر فيها يف إطار البند الفرعي    

، وبنـاء علـى اقتـراح مـن الرئيـسة، قـررت             فرباير/شباط ١٣ املعقودة يف    ١٣يف اجللسة     - ٢٥
انظـر الفـصل   ( )٢(اللجنة أن حتـيط علمـا بتقريـر األمـني العـام بـشأن تعزيـز التكامـل االجتمـاعي          

  ).٤٧/١٠٢األول، الفرع دال، املقرر 
  

  استعراض خطط األمم املتحدة وبرامج عملها املتصلة حبالة فئات اجتماعية  -باء   
، شــرعت اللجنــة يف إجــراء ٢٠٠٩فربايــر /شــباط ٦يف اجللــسة الــسادسة املعقــودة  يف   - ٢٦

ثلـي اجلمهوريـة التـشيكية      واستمعت إىل بيانات من مم    ) ب (٣مناقشة عامة حول البند الفرعي      
  .والسنغال واالحتاد الروسي) نيابة عن االحتاد األورويب والبلدان املنتسبة إليه(

، استمعت اللجنة إىل بيانات من ممثلـي        فرباير/شباط ٦ويف اجللسة السابعة املعقودة يف        - ٢٧
يك وإيطاليـا   اليابان وبنغالديش ومونـاكو وجامايكـا واجلمهوريـة الكوريـة وسـلوفاكيا واملكـس             

والــصني ومــن املــراقبني عــن مــالوي والفلــبني وقطــر ومالطــة ورومانيــا وكازاخــستان وزامبيــا    
  .والرأس األخضر واألردن

، استمعت اللجنـة إىل بيانـات مـن ممثلـي     فرباير/شباط ٩ويف اجللسة الثامنة املعقودة يف        - ٢٨
  .باراغواي والسلفادور ومصر وغانا

    
__________ 

  )٢(  E/CN.5/2009/2.  
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ألقى بيانـا كـل مـن ممثلـي منظمـة العمـل الدوليـة واالحتـاد الـدويل                   ويف اجللسة نفسها،      - ٢٩
  .جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر

ويف اجللسة نفسها أيـضا، ألقـى بيانـات املراقبـون عـن املنظمـات غـري احلكوميـة التاليـة                  - ٣٠
ــاعي     ــصادي واالجتمـ ــس االقتـ ــدى اجمللـ ــشاري لـ ــز االستـ ــروم   : ذات املركـ ــقفية الـ ــس أسـ جملـ

كس، واالحتاد العاملي لرابطات األمم املتحدة، والتحـالف العـاملي للـشباب، وأخـوات              ذثورواأل
العمل اخلريي مـن أتبـاع القـديس سـان فنـسنت دي بـول، وبعثـات طائفـة أتبـاع القـديس دي            

  .ساليس، واالحتاد الدويل املعين بالشيخوخة
  

  مالمن جدول األع) ب (٣اإلجراء الذي اختذته اللجنة بشأن البند     
  السياسات والربامج املتعلقة بالشباب    

، بالنيابـة   )١(، قام ممثـل مجهوريـة مولـدوفا       فرباير/شباط ١٢ املعقودة يوم    ١١يف اجللسة     - ٣١
 )١( ومجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة ورومانيـــا )١( والـــسنغال والنمـــسا)١(أيـــضا عـــن الربتغـــال

“ لـــربامج املتعلقـــة بالـــشبابالـــسياسات وا” بعـــرض مـــشروع قـــرار بعنـــوان )١(وأوزبكـــستان
)E/CN.5/2009/L.4 (     وسـوازيلند  وإيطاليا واملكسيك وجنوب أفريقيـا    كما تكلم ممثلو أملانيا )١( 

  .)١(وسويسرا
، قـام ممثـل الـسنغال، نيابـة عـن الربتغـال             فربايـر /شباط ١٣ املعقودة يف    ١٣ويف اجللسة     - ٣٢

وبعـد ذلـك انـضمت إىل مقـدمي     . وياومجهورية مولدوفا، بإلقاء بيان ونقح مشروع القرار شف 
 )١( وأملانيــا وأنغــوال وإيطاليــا وبلجيكــا)١( وألبانيــا)١(مــشروع القــرار كــل مــن إســبانيا وإســتونيا

ــا ــد)١(وبلغاريـ ــونس)١( وتايلنـ ــلوفينيا  )١( وتـ ــسلفادور وسـ ــا والـ ــوب أفريقيـ ــسودان )١( وجنـ  والـ
 وكــوت )١(نلنــدا وقــربص وغانــا وغواتيمــاال وفرنــسا وف)١( والــسلفادور وسويــسرا)١(والــسويد
  .)١( واملكسيك واليونان)١( واملغرب)١( ولكسمربغ)١(ديفوار
  .ويف اجللسة نفسها أيضا، ألقى املراقب عن اجلمهورية العربية السورية ببيان  - ٣٣
 بـــصيغته E/CN.5/2009/L.4ويف اجللـــسة نفـــسها، اعتمـــدت اللجنـــة مـــشروع القـــرار   - ٣٤

  .املنقحة شفويا
ممثــل هولنـــدا واملراقـــب عـــن   مـــشروع القـــرار، ألقــى ببيـــان كـــل مـــن  وبعــد اعتمـــاد   - ٣٥

  .املتحدة اململكة
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  طرائـــق أول اســـتعراض وتقيـــيم خلطـــة عمـــل مدريـــد الدوليـــة املتعلقـــة بالـــشيخوخة            
  ٢٠٠٢لعام 
 -، ألقت السيدة لورينـا خيمينيـز   فرباير/شباط ١٣يف اجللسة الثانية عشرة املعقودة يف        - ٣٦

أول اســتعراض ”بيانــا يتعلــق مبــشروع القــرار املعنــون ) فرتويــال البوليفاريــةمجهوريــة (جيمينيــز 
) E/CN.5/2009/L.6(“ ٢٠٠٢ لعــاموتقيــيم خلطــة عمــل مدريــد الدوليــة املتعلقــة بالــشيخوخة  

  .املقدم على أساس مشاورات غري رمسية وقامت بتنقيح النص شفويا
 بصيغته املعدلة   E/CN.5/2009/L.6ويف اجللسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار          - ٣٧

  .شفويا
  

  )ب (٣اإلجراء الذي اختذته اللجنة بشأن البند     
  الوثيقة الين نظر فيها يف إطار البند الفرعي    

، وبناء على اقتـراح مـن الرئيـسة،         فرباير/شباط ١٣يف اجللسة الثالثة عشرة املعقودة يف         - ٣٨
ام بـشأن رصـد تنفيـذ القواعـد املوحـدة بـشأن             قررت اللجنة أن حتيط علمـا مبـذكرة األمـني العـ           
  ).انظر الفصل األول، الفرع دال ()٣(حتقيق تكافؤ الفرص لألشخاص ذوي اإلعاقة

  
  “األزمات العاملية وأثرها على التنمية االجتماعية”: املسائل املستجدة  -جيم   

لقــائم بأعمــال ، ألقــى ببيــان افتتــاحي افربايــر/شــباط ٩يف اجللــسة التاســعة املعقــودة يف   - ٣٩
  .مدير شعبة السياسة االجتماعية والتنمية بإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية

ــق حــول موضــوع        - ٤٠ ــشة فري ـــة مناق ـــرت اللجنــــ ــسة نفــسها، أجــــ األزمــات ”ويف اجلل
واستمعت إىل عروض من طارق بـانوري مـدير شـعبة           “ العاملية وأثرها على التنمية االجتماعية    

ملستدامة بإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية؛ وفيث إنرارييت األمـني الـدائم بـوزارة             التنمية ا 
 مونيــه مــدير سياســة العمالــة -اإلعــالم والثقافــة والــشباب والرياضــة جبامايكــا؛ وزافــري بــراتس 

بالرابطـة  والعالقات الدولية باملفوضية األوروبيـــــة؛ وتافينغوا هنونغو مديـــــر السياسة األفريقيــة     
 جـان برينكمـان رئـيس مكتـب االتـصال بنيويـورك التـابع               -الدولية ملـساعدة املـسنني؛ وهنـك        

وعندئـذ شـرعت   . لربنامج األغذيــــــة العاملي، وجوهو ساري األستاذ جبامعة كووبيو بفنلنـــــدا     

__________ 
  )٣(  E/CN.5/2009/6.  
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لتاليـة  اللجنة يف مناقشة عامة واشتركت يف حوار تفاعلي مع أعضاء الفرق قدمت فيـه الوفـود ا     
ــئلة    ــات أو طرحــت أس ــات أو تعليق ــشيكية  : بيان ــة الت ــاد األورويب  (اجلمهوري ــن االحت ــة ع ) نياب

  .والكامريون والصني وكوبا ومصر وغانا)  والصني٧٧نيابة عن جمموعة الـ (والسودان 
، واصـلت اللجنـة مناقـشتها العامـة         فربايـر /شـباط  ١١ويف اجللسة العاشـرة املعقـودة يف          - ٤١

ــد   ــشأن البن ــنغالديش     ) ج (٣الفرعــي ب ــي االحتــاد الروســي وب ــات مــن ممثل واســتمعت إىل بيان
ومجهوريـة فرتويـال    )  ككـل  ٣بـشأن بنـد جـدول األعمـال         (وإيطاليا واإلمارات العربية املتحدة     

  . البوليفارية ومصر
  . ويف اجللسة نفسها ألقى ببيان كل من املراقب عن بيالروس واملراقب عن غيانا  - ٤٢
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  الفصل الثالث
  

  املسائل الربناجمية ومسائل أخرى    
ــة     - ١ ــود الفرعيـ ــة يف البنـ ــرت اللجنـ ــال يف   ) ج(و ) ب(و ) أ (٤نظـ ــدول األعمـ ــن جـ مـ

  .٢٠٠٩فرباير /شباط ١١جلستها العاشرة املعقودة يف 
  

  ٢٠٠٧-٢٠٠٦أداء الربامج وتنفيذها يف فترة السنتني    -ألف   
  ٢٠١١-٢٠١٠قترح لفترة السنتني برنامج العمل امل  -باء   

ــسياسة       - ٢ ــعبة الـ ــدير شـ ــال مـ ــائم بأعمـ ــتهالليا القـ ــا اسـ ــرة، ألقـــى بيانـ يف اجللـــسة العاشـ
) أ (٤االجتماعية والتنمية بـإدارة الـشؤون االقتـصادية واالجتماعيـة يف إطـار البنـدين الفـرعيني              

  ).ب( و
  معهد األمم املتحدة لبحوث التنمية االجتماعية  -جيم   

يف اجللسة العاشرة أيضا، قدم مدير معهد األمم املتحـدة لبحـوث التنميـة االجتماعيـة          و  - ٣
  .تقريرا عن أعمال املعهد

  اإلجراء الذي اختذته اللجنة    
  تسمية أعضاء جمللس إدارة معهد األمم املتحدة لبحوث التنمية االجتماعية

تيــة أمســاؤهم للعمــل ويف اجللــسة نفــسها، قــررت اللجنــة تــسمية املرشــحني اخلمــسة اآل  - ٤
كريــستيان : كأعــضاء مبجلــس املعهــد بعــد إقــرار اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي لترشــيحهم  

ــا ســزاالي      ــو، وجولي ــا داغنين ــامسني أرات، وإفلين ــا أغــاروال، وي ــو، وبين انظــر الفــصل  (كوميلي
  ).٤٧/١٠١األول، الفرع جيم، املقرر 

  ٤الوثائق املقدمة يف إطار البند     
، وبنــاء علــى اقتــراح مــن    فربايــر/شــباط ١٣ويف اجللــسة الثالثــة عــشرة املعقــودة يف      - ٥

الرئيسة، قررت اللجنة أن حتيط علمــــا مبذكرة األمني العـــام اليت أحال هبا تقرير جملـس معهـد                 
 األمني العام اليت أحال هبـا تـسمية أعـضاء            ومذكرة )١(األمم املتحدة لبحوث التنمية االجتماعية    

انظـر الفـصل األول، الفـرع دال،         ()٢(جمللس معهـد األمـم املتحـدة لبحـوث التنميـة االجتماعيـة            
  ).٤٧/١٠٢املقرر 

 
  

)١(    E/CN.5/2009/6.  
)٢(    E/CN.5/2009/7 و Corr.1.  
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  الفصل الرابع
  جدول األعمال املؤقت للدورة الثامنة واألربعني للجنة    

  
  ها الثالثــة عــشرة املعقــودة يف مــن جــدول أعماهلــا يف جلــست٥نظــرت اللجنــة يف البنــد   - ١
وكــان معروضــا عليهــا جــدول األعمــال املؤقــت والوثــائق للــدورة  . ٢٠٠٩فربايــر /شــباط ١٣

  ).E/CN.5/2009/L.2(الثامنة واألربعني للجنة 
ويف اجللسة نفسها، اعتمدت اللجنة جدول األعمال املؤقـت والوثـائق لـدورهتا الثامنـة              - ٢

  ).الفرع جيمانظر الفصل األول، (واألربعني 
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  الفصل اخلامس
  اعتماد تقرير اللجنة عن دورهتا السابعة واألربعني    

نائبـة الرئيـسة   ) مصر(، قامت سها جندي     فرباير/شباط ١٣ املعقودة يف    ١٣يف اجللسة     - ١
  ).E/CN.5/2009/L.1(واملقررة بعرض مشروع تقرير اللجنة عن دورهتا السابعة واألربعني 

  . اعتمدت اللجنة مشروع التقرير وعهدت إىل املقررة باستكمالهويف اجللسة نفسها،  - ٢
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  الفصل السادس
  تنظيم الدورة    

  افتتاح الدورة ومدهتا  -ألف   
ــسابعة واأل     - ١ ــا ال ــة دورهت ــة االجتماعي ــة التنمي ــر األمــم املتحــدة يف   عقــدت جلن ربعــني مبق
عقــدت اللجنــة وقــد . ٢٠٠٩فربايــر /شــباط١٣ إىل ٤ والفتــرة مــن ٢٠٠٨فربايــر /باطشــ ٢٢
  ). من األوىل إىل الثالثة عشرة(جلسة  ١٣
  

  احلضور  -باء   
كـذلك حـضر مراقبـون عـن الـدول          .  ممثال للدول األعـضاء باللجنـة      ٤٥حضر الدورة     - ٢

األعــضاء األخــرى بــاألمم املتحــدة والــدول غــري األعــضاء، وممثلــون ملؤســسات منظومــة األمــم  
ــة    ــة وغريهــا مــن    املتحــدة ومراقبــون عــن املنظمــات احلكومي ــة واملنظمــات غــري احلكومي الدولي

  ).E/CN.5/2009/INF/1ترد قائمة بأمساء املشتركني يف الوثيقة (املنظمات 
  

  انتخاب أعضاء املكتب  -جيم   
 أن تقــوم اللجنــة بعــد  ٢٠٠٢/٢١٠قــرر اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي يف مقــرره    - ٣

وىل مــن دورهتــا العاديــة الالحقــة لغــرض اختتــام الــدورة العاديــة مباشــرة بتخــصيص اجللــسة األ 
ــدة وســائر أعــضاء املكتــب     ــسة اجلدي ــة  . واحــد هــو انتخــاب الرئي ــستني األوىل والثاني ويف اجلل

، قامت اللجنـة تنفيـذا لـذلك        ٢٠٠٩فرباير  /شباط ٤ و   ٢٠٠٨فرباير  /شباط ٢٢املعقودتني يف   
  :املقرر بانتخاب أعضاء املكتب التالية أمساؤهم بالتزكية

  
  )فنلندا (لينتونني كريسيت: ةالرئيس

    :نواب الرئيسة
  )أرمينيا (توختاليانليليت   
  )بنغالديش (اإلسالمطارق حممد عارف   
  )مجهورية  فرتويال البوليفارية (خيمينيسلورينا   
  )مصر(جندي سها   

، عينت اللجنة سها جندي نائبة الرئيـسة        فرباير/شباط ٤ويف اجللسة الثانية املعقودة يف        - ٤
  . رة للدورةمقر
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  جدول األعمال وتنظيم العمل  -دال   
كــذلك وافقــت اللجنــة يف جلــستها الثانيــة علــى إحالــة امللخــص الــذي أعدتــه الرئيــسة   - ٥

األزمـات العامليـة وأثرهـا      ”، املعنـون    )ج (٣للمناقشة املتعلقة باملسائل املستجدة يف إطـار البنـد          
امـة كمـسامهة يف املـؤمتر القـادم املعـين باألزمـة             ، إىل رئيس اجلمعية الع    “على التنمية االجتماعية  

املاليـــة واالقتـــصادية العامليـــة وأثرهـــا علـــى التنميـــة، وكـــذلك إىل رئـــيس اجمللـــس االقتـــصادي   
  .٢٠٠٩واالجتماعي كمسامهة يف االستعراض الوزاري السنوي لعام 

 ويف اجللـــسة نفـــسها اعتمـــدت اللجنـــة جـــدول األعمـــال املؤقـــت الـــوارد يف الوثيقـــة    - ٦
E/CN.5/2009/1 .وكان نص جدول األعمال كما يلي:  

  .انتخاب أعضاء املكتب  - ١  
  .إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى  - ٢  
متابعة نتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعية والدورة االستثنائية الرابعـة             - ٣  

  :والعشرين للجمعية العامة
  دماج االجتماعي؛اإل: املوضوع ذو األولوية  )أ(    
استعراض خطـط األمـم املتحـدة وبـرامج عملـها املتـصلة حبالـة فئـات                   )ب(    

  : اجتماعية
  برنامج العمل العاملي املتعلق باملعوقني؛  ‘١’      
  برنامج العمل العاملي للشباب؛  ‘٢’      
ــشيخوخة     ‘٣’       ــة بالـــ ــة  املتعلقـــ ــد الدوليـــ ــل مدريـــ ــة عمـــ   خطـــ

  ؛٢٠٠٢لعام 
  سات والربامج املتعلقة باألسرة؛القضايا والسيا  ‘٤’      
ــستجدة   )ج(     ــسائل املــ ــة    ”: املــ ــى التنميــ ــا علــ ــة وأثرهــ ــات العامليــ األزمــ

  .“االجتماعية
  :املسائل الربناجمية ومسائل أخرى  - ٤  
  ؛٢٠٠٧-٢٠٠٦أداء الربامج وتنفيذها يف فترة السنتني   )أ(    
  ؛٢٠١٠/٢٠١١برنامج العمل املقترح لفترة السنتني   )ب(    
  .عهد األمم املتحدة لبحوث التنمية االجتماعيةم  )ج(    
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  .جدول األعمال املؤقت للدورة الثامنة واألربعني للجنة  - ٥  
  .اعتماد تقرير اللجنة عن دورهتا السابعة واألربعني  - ٦  

ويف اجللسة الثانية أيضا، وبعد إلقـاء أمـني اللجنـة لبيانـه، أقـرت اللجنـة تنظـيم أعماهلـا                       - ٧
  .، املرفق األول، كما مت تصويبه شفوياE/CN.5/2009/1قة الوارد يف الوثي

ــس        - ٨ ــرار اجملل ــا لق ــة، وفق ــسها، وافقــت اللجن ــسة نف ــراد  ٢٠٠٦/١٨ويف اجلل ــى إي ، عل
ــر       ــة كمرفــق للتقري ــة للموضــوع ذي األولوي ــسة الســتعراض اللجن ــه الرئي امللخــص الــذي أعدت

  .النهائي للجنة
  

  الوثائق  -هاء   
هلــذا التقريــر قائمــة بالوثــائق الــيت عرضــت علــى اللجنــة يف دورهتــا  تــرد بــاملرفق الرابــع   - ٩

  .السابعة واألربعني
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  املرفق األول
امللخــص الــذي أعدتــه الرئيــسة للمناقــشات املتعلقــة باملوضــوع ذي األولويــة            

يـة  عاألزمات العاملية الراهنـة وأثرهـا علـى التنميـة االجتما          ”: وباملسائل املستجدة 
  “عي االجتمااإلدماجوعلى 

  
اإلدماج االجتماعي عملية تعزز متاسـك اجملتمعـات مـن خـالل إدمـاج مجيـع النـاس يف                     - ١

ويف الوقت نفسه فـإن إدمـاج مجيـع فئـات الـسكان يعـزز             . اجملتمع ويف عملية اختاذ القرارات به     
  .تنمية إمكانيات اجملتمعات

آمنـــة وعلــى هــذا فـــإن اإلدمــاج االجتمـــاعي هــو شـــرط لقيــام جمتمعـــات مــستقرة و        - ٢
وسياسـات اإلدمـاج   . ومنسجمة وسلمية وعادلة توفر األساس األمثل للتطور الدينامي والتقـدم    

ــات األساســية    ــسان واحلري ــق اإلدمــاج االجتمــاعي   . تعــزز وحتمــي حقــوق اإلن وال ميكــن حتقي
ومتاسك اجملتمعات إال إذا كانت التنمية عادلة ومستدامة من النواحي االقتـصادية واالجتماعيـة       

  .يةوالبيئ
  

  األزمات العاملية الراهنة وأثرها على التنمية االجتماعية واإلدماج االجتماعي
إن األزمة املالية واالقتصادية العاملية والتقلب الشديد يف أسعار املـواد الغذائيـة وأسـعار                 - ٣

ــة        ــدا خطــريا ملــا حتقــق بــشق األنفــس مــن تقــدم يف التنمي الطاقــة وتغــري املنــاخ كلــها متثــل هتدي
وال شـك يف أنـه سـتكون هلـا آثـار سـلبية كـبرية بالنـسبة                  . ماعية خالل السنوات األخـرية    االجت

للتنميــة االجتماعيــة عمومــا ولتماســك اجملتمعــات علــى وجــه اخلــصوص، إال إذا أخــذ اجملتمــع    
  .الدويل بنهج شامل يف البحث عن حل مشترك لألزمات الراهنة

وأ أزمـة ماليـة منـذ الكـساد الكـبري       بدايـة أسـ  ٢٠٠٨وقد شهد النصف الثاين مـن عـام       - ٤
وأثر هذه األزمة علـى االقتـصاد احلقيقـي حيـد إىل حـد      . الذي شهدته ثالثينيات القرن العشرين  
وعلــى الــرغم ممــا مت مــن اإلعــالن عــن عــدد مــن   . ٢٠٠٩خطــري مــن اآلفــاق االقتــصادية لعــام  

.  يف املـدى القـصري  اخلطط التنشيطية الواسعة النطاق، فإنه ال مفر من حدوث حاالت انكماش     
ة عامليـة تـضاءلت فيهـا       بهات متعددة يف وقت واحد إىل بيئـ       وقد أدى حدوث األزمات على ج     

وقد متر شهور بل سنوات قبل أن يتحقق االنتعـاش          . آفاق النمو مع انعدام التيقن إىل حد كبري       
فـق عليهـا    وهذا الوضع يهدد بانتكـاس مـا حتقـق حنـو حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة املت                 . االقتصادي

  .دوليا مثل األهداف اإلمنائية لأللفية
ــستويات        - ٥ ــاع كــبري يف م ــصادية إىل ارتف ــشطة االقت ــؤدي انكماشــات األن ــع أن ت ويتوق

ــد         ــذين أصــبحوا علــى حنــو متزاي ــسبة للعمــال ال ــة وإىل ســوء أحــوال أســواق العمــل بالن البطال
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ســوف يــؤدي بــطء النمــو  و. يواجهــون انعــدام األمــن حــىت يف فتــرة النمــو االقتــصادي القــوي  
االقتصادي بل والنمو االقتصادي السليب مصحوبا بالتقلب الشديد يف أسـعار الـسلع األساسـية               

  . إىل الضغط الشديد على األجور احلقيقية يف اجتاه ختفيضها
وتضيف البطالة واخنفاض األجور مع التقلب الشديد يف أسعار املواد الغذائيـة وأسـعار            - ٦

  .اليني إىل صفوف الفقراء يف العاملالطاقة عشرات امل
وقد أدت زيادات أسعار املواد الغذائية وأسعار الطاقة يف العـامل يف النـصف األول مـن                   - ٧

 إىل احتجاجات تتعلـق بـاملواد الغذائيـة يف كـثري مـن البلـدان الناميـة دفعـت بـبعض                      ٢٠٠٨عام  
ة هي مستوردة صـافية للمـواد       وكثري من البلدان الفقري   . البلدان إىل فرض قيود على الصادرات     

والفقـراء هـم أكثـر      . ٢٠٠٨الغذائية والطاقة وشهدت ارتفاعا حادا يف تكلفة وارداهتـا يف عـام             
. من يعاين من األزمات العاملية نتيجـة الرتفـاع أسـعار املـواد الغذائيـة وتـدين الـدخول والبطالـة                   

  .وعدد من يعانون اجلوع آخذ يف االرتفاع
فسوف ميثـل   . ات على خلفية من مأزق تغري املناخ يف املدى الطويل         وتظهر هذه األزم    - ٨

ــري امل ــة    تغ ــصادية والبيئي ــاره االقت ــاخ وآث ــسبة لتماســك     ن ــسبوق بالن ــري م ــديا غ ــة حت واالجتماعي
اجملتمعات واستقرار العالقات الدولية ما مل يتم تنفيـذ تـدابري للتنميـة للتخفيـف والتكيـف علـى                    

 يتجلى يف زيـادة حـدوث وزيـادة حـدة األمنـاط املناخيـة املتطرفـة                 وتغري املناخ، كما  . حنو عادل 
. والكوارث الطبيعية، يؤثر على الزراعة وعلى إنتاج املواد الغذائيـة ويزيـد أزمـة األغذيـة سـوءا                 

ــة وإىل ظهــور أمــراض       ــشار األمــراض املعدي ــاخ إىل خطــر انت ــؤدي تغــري املن ومــن املــرجح أن ي
النظــام اإليكولــوجي وتغــريات يف األمــراض املنقولــة جديــدة بــسبب مــا حيــدث مــن تغــريات يف 

  . باحلشرات مثل املالريا مما يطرح على النظم الصحية حتديات إضافية
 أثر األزمات على التنمية االجتماعيـة وضـع سياسـات للمـدى             وسوف يتطلب ختفيف    - ٩

ياسات القصري وللمدى الطويل تكون شاملة ومتـسقة ويـتم فيهـا التـسليم بـضرورة تنـسيق الـس           
وقد يكون ختفيض اإلنفـاق االجتمـاعي       . االجتماعية واالقتصادية والبيئية وحتقيق التكامل بينها     

ــى األرجــح         ــل ســتكون عكــسية عل ــدى الطوي ــاره يف امل ــصري، ولكــن آث ــدى الق ــا يف امل . مغري
فــالتخفيض بــال متييــز يف اإلنفــاق االجتمــاعي أمــر ينبغــي جتنبــه ألنــه ســيؤدي علــى األرجــح إىل 

 تعــوض يف رأس املــال البــشري ورأس املــال االجتمــاعي كمــا أنــه يــؤثر علــى التنميــة خــسائر ال
  .االقتصادية يف املدى الطويل
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  التحديات اليت تواجه اإلدماج االجتماعي
يف املرحلة الراهنة من العوملـة، ميكـن أن تـؤدي أسـواق العمـل إىل زيـادة انعـدام األمـن              - ١٠

ة، مما يؤثر تأثريا عكسيا مباشرا على التماسك االجتمـاعي يف           االقتصادي وزيادة انعدام املساوا   
. والبطالة والعمالة الناقصة والفقـر كلـها تـؤدي إىل االسـتبعاد االجتمـاعي             . كثري من اجملتمعات  

غرافيـة مثـل التحـول احلـضري الـسريع،       الدمي-فـإن الـتغريات االجتماعيـة    وعـالوة علـى ذلـك،    
متالزمــة /وانتــشار وبــاء فــريوس نقــص املناعــة البــشرية وشــيخوخة الــسكان، وازديــاد اهلجــرة، 

نقــص املناعــة املكتــسب، وتفكــك هياكــل األســرة، تطــرح حتــديات خاصــة بالنــسبة لإلدمــاج    
  .االجتماعي

فمـن اجلوانـب االقتـصادية لالسـتبعاد االسـتبعاد          . ولالستبعاد االجتماعي أبعاد متعـددة      - ١١
 وتشري اجلوانب االجتماعيـة والثقافيـة إىل     .من أسواق العمل ومن فرص احلصول على األصول       

االستبعاد من التمتع باألمن االجتماعي األساسي، وعـدم احلـصول علـى اخلـدمات االجتماعيـة             
. األساسية مبا فيها التعليم والصحة واإلسكان ووسائل االتـصال، وعـدم احلـصول علـى العـدل                

االسـتبعاد الـسياسي حيـث حيـال        وهذا االسـتبعاد االقتـصادي واالجتمـاعي والثقـايف يـؤدي إىل             
وإىل . بني األفراد وبني ممارسة حقوقهم كمواطنني، مبا فيهـا حـق املـشاركة يف اختـاذ القـرارات                 

جانب الفقر، توجد أسباب رئيسية أخـرى لالسـتبعاد بينـها تفـاوت الـدخول، وتفـاوت النمـو                   
اشـر وغـري املباشـر    بني الريـف واحلـضر، والتفـاوت يف توزيـع أصـول مثـل األرض، والتمييـز املب             

  .القائم على نوع اجلنس والعنصر واإلعاقة واالنتماء اإلثين
والتمييــز بــني اجلنــسني هــو مــن أكثــر األشــكال شــيوعا للتفــاوت الــذي أصــبح وضــعا    - ١٢

فــاجلنس قاســم مــشترك بــني الفئــات االجتماعيــة األخــرى وعالمــة علــى اهلويــة وعلــى  . مألوفــا
وكمــا أن التمييــز بــني اجلنــسني  .  يف مجيــع اجملتمعــاتضــروب التفــاوت بــني الرجــال والنــساء 

يشكل عقبة خطرية أمام اإلدماج االجتماعي، فإن حتقيق املـساواة بـني اجلنـسني ينبغـي اعتبـاره                  
  .تدبريا أساسيا لتحقيق اإلدماج االجتماعي

مكافحـة مجيـع أشـكال    موسة ملنع االستبعاد االجتمـاعي و وال بد من اختاذ خطوات مل   -١٣
وعلى سبيل املثال فإن التعليم الكايف ميكن أن يزيد قدرة الفقـراء وغريهـم مـن الفئـات                  . زالتميي

كمــا أنــه . االجتماعيــة الفقــرية علــى املــشاركة يف األنــشطة الــسياسة واالقتــصادية واالجتماعيــة
ميكن أن يوسع نطاق خياراهتم يف احلياة وأن يساعدهم على اخلروج من دائرة الفقـر املتـوارث                 

كذلك فإن من املهم جدا النهوض بنظم الـصحة يف العـامل، وخاصـة تلـك الـنظم                 . جيالبني األ 
 مليـون   ٩,٦ويف البلدان النامية، ميوت كل عام       . اليت ختدم الرضع واحلوامل واملسنني واملعوقني     

وينبغـي  . طفل دون سـن اخلامـسة ألسـباب ميكـن جتنبـها مثـل األمـراض املعديـة وسـوء التغذيـة                     
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ومــن الــشواغل املتزايــدة أيــضا تــوفري  . قاحــات وحتــسني حالــة املرافــق الــصحية زيــادة تــوفري الل
  . الرعاية الطبية ألعداد متزايدة من املسنني

  
  ضرورة األخذ بنهج شامل يف التنمية االجتماعية

 القضاء على الفقر وحتقيـق العمالـة الكاملـة وتـوفري العمـل الالئـق وحتقيـق اإلدمـاج                    إن  - ١٤
ر مترابطة يعزز بعضها بعـضا، وهلـذا يلـزم تـوفري بيئـة تـساعد علـى حتقيـق                   االجتماعي كلها أمو  

ويلـزم أن تعتمـد احلكومـات سياسـات اجتماعيـة      . مجيع هذه األهداف الثالثـة يف وقـت واحـد     
وجيـب أن تكـون   . واقتصادية وسياسات بالنسبة للعمالة تكـون منـسقة ومعـززة بعـضها لـبعض           

الجتمــاعي واإلنعــاش االقتــصادي والنمــو، وأن هــذه الــسياسات مــشجعة علــى حتقيــق العــدل ا 
وال بد أن يكون النمو االقتصادي مـصحوبا بـسياسات        . تكون قابلة لالستمرار اقتصاديا وبيئيا    

  .اجتماعية إلعادة التوزيع حىت ميكن سد فجوة التفاوت
  

  القضاء على الفقر
ا فإن احلد من الفقـر      وهلذ. إن الفقر ميكن أن يكون سببا ونتيجة لالستبعاد االجتماعي          - ١٥

وعـالوة علـى   . والقضاء على الفقر املطلق مسألتان أساسيتان مـن مـسائل اإلدمـاج االجتمـاعي             
ذلك، ينبغي زيادة التركيـز علـى منـع الفقـر عـن طريـق اتبـاع سياسـات اجتماعيـة أكثـر عـدال                         

  .لتكون هلا فعاليتها يف محاية فئات السكان الضعيفة من السقوط يف هوة الفقر
وملا كانت للفقر أسباب متعددة ومترابطة فإنه يلـزم وجـود سياسـات اجتماعيـة أكثـر                   - ١٦

ومـــن الـــضروري أيـــضا احملافظـــة علـــى احلمايـــة . مشـــوال حتقـــق االتـــساق يف الـــربامج املوجهـــة
دمات الـصحية حـىت يف أوقـات     االجتماعية واحلفاظ علـى مـستوى اخلـدمات االجتماعيـة واخلـ           

ــ.  االقتــصاديةاألزمــة ــة احتياجــاهتم    ويف حتقي ق اإلدمــاج االجتمــاعي للفقــراء ينبغــي حبــث وتلبي
اإلنسانية األساسية، مبا فيها التغذية والصحة واملـاء واملرافـق الـصحية واإلسـكان وتـوفري فـرص                  

ويف الوقت نفسه فـإن متكـني الفقـراء     . التعليم والعمل عن طريق وضع سياسات إمنائية متكاملة       
 قنــوات إلشـراك الفقــراء والفئــات الــضعيفة مــن الــسكان يف  وال بــد مــن إجيــاد. مـسألة أساســية 

وينبغــي أن . ختطــيط اســتراتيجيات وبــرامج احلــد مــن الفقــر ويف تــصميمها وتنفيــذها ورصــدها
يكون إشراكهم قائما على أسـاس احتـرام كرامتـهم وثقافتـهم واسـتخدام مهـاراهتم ومعـارفهم                  

.  وتثقيف أنفسهم فيما يتعلـق حبقـوقهم       وقدراهتم اإلبداعية، وأن يساعدهم على تنظيم أنفسهم      
وينبغي توجيه عناية خاصة إىل ظاهرة تأنيث الفقر ألهنا عامل يؤدي إىل االسـتبعاد االجتمـاعي                

  .وإىل نقل الضعف والفقر واالستبعاد من جيل إىل جيل
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  العمالة الكاملة والعمل الالئق
سبة لإلدماج االجتماعي ومـساعدة     إن العمالة وتوفري العمل الالئق أمران أساسيان بالن         - ١٧

وال بد للمجتمع من أن يساعد علـى تـوفري فـرص            . األفراد واألسر على اخلروج من هوة الفقر      
ومـن املهـم بالقـدر نفـسه أن تـصل فوائـد النمـو               . العمل وعلى إتاحة الفرص املتساوية للجميـع      

  .االقتصادي وتوفري فرص العمل إىل كل فرد من أفراد اجملتمع
لعمالــة الكاملــة وتــوفري العمــل الالئــق مهــا الــسبيل إىل اخلــروج مــن هــوة الفقــر وإىل  وا  - ١٨

وحـق العمـل    . حتقيق اإلدماج االجتماعي للفئات املهمشة وهو ما يقوي التماسك االجتمـاعي          
ــوار       ــشاركة يف احلـ ــة واملـ ــة االجتماعيـ ــع باحلمايـ ــة التمتـ ــل وإمكانيـ ــان العمـ ــوق يف مكـ واحلقـ

وتـشجيع روح املبـادرة وتنظـيم       . ساسية فيما يقـصد بالعمـل الالئـق       االجتماعي هي العناصر األ   
فهي تشجع النمو االقتصادي واالسـتثمار وحتقيـق الثـروات كمـا            . املشاريع مسألة بالغة األمهية   

  .أهنا أساسية بالنسبة لتوفري فرص العمل الكافية
علـى أسـاس مـن    وينبغي أن تقوم السياسات العمالية اليت تـشجع اإلدمـاج االجتمـاعي       - ١٩

ــة إلشــراك   . املمارســات غــري التمييزيــة يف العمــل ويف التــدريب   وينبغــي أن تكــون هنــاك أولوي
وزيــادة مرونــة . الــشباب والنــساء والــسكان األصــليني واملهــاجرين واملعــوقني يف ســوق العمــل 

سوق العمل وحتديث نظم احلماية االجتماعية مها سبيالن ملساعدة األفراد على انتـهاز الفـرص               
املتاحة ومواجهة التحديات اليت تؤدي إليها املنافسة الدولية والتقدم التكنولوجي وتغري األمنـاط             

  .السكانية
ــة ينبغــي أن تكــون         - ٢٠ ــة الراهن ــصادية العاملي ــة واالقت ــة املالي ــسليب لألزم ــر ال وملواجهــة األث

ذا ضـاعت تـصبح     فالوظائف إ . احملافظة على العمالة وفرص العمل الالئق أولوية من األولويات        
.  لـسوق العمـل     التدريب على املهارات املناسبة    وينبغي التوسع يف  . استعادهتا أمرا بالغ الصعوبة   

واجلمع بني التدريب ومرونة أوقـات العمـل هـو إحـدى االسـتراتيجيات الـيت ميكـن األخـذ هبـا                      
  . لتنمية املهارات والتالؤم مع سوق العمل مع احملافظة على استقرار عقود العمل

  
  تعزيز االندماج االجتماعي

بالنــسبة لإلدمــاج “ واحــد مناســب للجميــع”ال بــد مــن التــسليم بأنــه ال يوجــد حــل    - ٢١
االجتماعي على الصعيد الوطين، وذلك ألن معظـم البلـدان أعـدت سياسـاهتا وبراجمهـا اخلاصـة            

  . عامل معهوهذا املفهوم املتعدد األبعاد يلزم فهمه جيدا والت. يف جمال اإلدماج االجتماعي
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  الفئات االجتماعية
، أخـذت اجلهـود الدوليـة املبذولـة لتحقيـق           ١٩٩٩منذ عقد مـؤمتر كوبنـهاغن يف عـام            - ٢٢

اإلدماج االجتماعي تتـصدى لالحتياجـات اخلاصـة لفئـات اجتماعيـة معينـة، وهـو مـا أدى إىل                    
ة، وبرنـامج   اعتماد واليات وصكوك جديدة مثل خطة عمل مدريد الدولية املتعلقة بالشيخوخ          

 وما بعـدها، واتفاقيـة حقـوق املعـوقني، وإعـالن األمـم        ٢٠٠٠العمل العاملي للشباب حىت سنة      
املتحــدة بــشأن حقــوق الــشعوب األصــلية، والربوتوكــول االختيــاري للعهــد اخلــاص بــاحلقوق   

  . نيوالثقافية، وإعالن ومنهاج عمل بيجاالقتصادية واالجتماعية 
 كانـت بالغـة األمهيـة بالنـسبة لوضـع األسـس اهلامـة لإلقـالل             وقد ثبت أن هذه الوثائق      - ٢٣

من االستبعاد، وضمان املساواة يف الفرص بالنسبة جلميع الفئـات االجتماعيـة، وخاصـة عنـدما                
والغـرض مـن    . تترجم هذه الفرص إىل قوانني وتشريعات داخلية وإىل سياسات وبرامج وطنيـة           

روب التفاوت داخل هذه الفئات وفيما بينـها،        التركيز على الفئات االجتماعية هو تصحيح ض      
وتشجيع منظور يراعي العالقة بني األجيال ومكافحة علـل مثـل العنـصرية والتحيـز ضـد املـرأة                   

  .والتحيز ضد املسنني
علــى أن التــصدي لالحتياجــات اخلاصــة للفئــات االجتماعيــة، وإن يكــن أمــرا حيويــا،    - ٢٤

جتمــاعي الواســع الــذي أيــده مــؤمتر القمــة العــاملي   فإنــه ال يكفــي لتحقيــق منــوذج اإلدمــاج اال 
فإىل جانب مساعدة مجيع الفئات واألفراد علـى أن تـصبح جـزءا حقيقيـا مـن اجملتمـع،                   . للتنمية

يتطلب اإلدماج االجتماعي تغيري املعايري واملبـادئ االجتماعيـة الـيت تقـوم عليهـا العالقـات غـري                   
بأن الفئات االجتماعيـة ال تتطلـع كلـها بالـضرورة        وعالوة على ذلك، ينبغي التسليم      . املتكافئة

فهــي تريــد أن تنــدمج ولكــن علــى حنــو يتــيح هلــا االحتفــاظ    . إىل االنــدماج يف اجملتمــع األكــرب 
ويف هذا الـصدد فـإن احتـرام التنـوع والقـدرة علـى التعـايش مـع ذوي                . هبوياهتا اإلثنية والثقافية  

  .ماج االجتماعياخللفيات املختلفة أمران أساسيان لتحقيق اإلد
  

  استراتيجيات أكثر طموحا لتحقيق التنمية االجتماعية
إن تعزيز اإلدماج االجتماعي املستدام حيتاج إىل اسـتراتيجيات وطنيـة شـاملة لتـشجيع                 - ٢٥

النمــو مــع حتقيــق العــدل مــن خــالل حتقيــق اســتقرار االقتــصاد الكلــي واإلدارة الــسليمة للماليــة 
وليـست  . عادلـة وتـصاعدية وتـوفري آليـات للحمايـة االجتماعيـة           العامة، مع وضع نظم ضريبية      

احلكومــة وحــدها  هــي املــسؤولة عــن تعزيــز اإلدمــاج االجتمــاعي احلكــومي ولكنــها مــسؤولية 
ينبغـي أن تــشترك فيهـا مجيــع قطاعـات االقتــصاد ومجيـع قطاعــات اجملتمـع بأســره، مبـا يف ذلــك       

 وحـده الـذي ميكـن أن حيقـق التقـدم احلقيقـي       فهذا التعاون هـو  . القطاع اخلاص واجملتمع املدين   
  .حنو القضاء على التمييز والظلم وميهد السبيل إىل املشاركة احلقيقية
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  احلماية االجتماعية
إن احلمايــة االجتماعيــة هــي اســتثمار يف البــشر وهــي، يف املــدى الطويــل، اســتثمار يف    - ٢٦

ا يف حتقيق األهـداف اإلمنائيـة الراميـة         وهي تسهم إسهاما حيوي   . التنمية االجتماعية واالقتصادية  
إىل القــضاء علــى الفقــر وهلــا أثرهــا اإلجيــايب بالنــسبة للنمــو االقتــصادي والتماســك االجتمــاعي  

والدولــة مــسؤولة عــن كفالــة املــساواة يف فــرص االنتفــاع بــنظم احلمايــة  . والتنميــة االجتماعيــة
مكني الناس مـن إدارة مـا يواجهونـه مـن     االجتماعية اجليدة األداء والقابلة لالستمرار، وذلك لت   

ذلــك أن نظــم احلمايــة االجتماعيــة، مبــا فيهــا اخلــدمات       . املخــاطر االقتــصادية واالجتماعيــة  
االجتماعية والصحية وضمان الدخول، يساعد الناس على مواجهـة األزمـات وجتنـب اخلـسائر               

ــال البــشري، وخاصــة يف    ــة ويف رأس امل ــرة يتــسم فيهــا  الــيت ال تعــوض يف األصــول اإلنتاجي  فت
ووجـود نظـام للحمايـة االجتماعيـة جيـد األداء           . االقتصاد بالتباطؤ والـنقص الـشديد يف التـيقن        

يعــزز فــرص املــرأة يف املــشاركة مــشاركة كاملــة وعلــى قــدم املــساواة يف اجملتمــع، مبــا يف ذلــك   
ــرص العمــل  ــشاركة يف ف ــة ضــرورية للمحافظــة    . امل ــة االجتماعي ــىونظــم احلماي   التماســكعل

وجيـب  . وجيـب أن تكـون هـذه الـنظم قائمـة علـى مبـدأ التغطيـة الـشاملة                  . االجتماعي وتعزيـزه  
تصميمها حبيـث تكـون كافيـة وقابلـة للتكييـف ومتـسمة بالكفـاءة وسـهلة االنتفـاع هبـا وقابلـة                    
لالستمرار من الناحية املالية، وال بد أيضا من وجود احلوافز املاليـة املناسـبة الـيت تـشجع النـاس                    

وال بـد يف الوقـت نفـسه مـن مـساعدة غـري القـادرين علـى                  . البحث حبثا إجيابيا عن العمل    على  
  .ويشمل هذا مساعدة املسنني. العمل
إن االجتاهات الدميغرافية الراهنة وتزايد عوملة االقتـصاد يطرحـان حتـديات كـبرية علـى                  - ٢٧

جتماعيـة يف البلـدان     وجيـب أن تكـون نظـم احلمايـة اال         . االقتصادات الوطنيـة وعلـى اجملتمعـات      
املتقدمــة النمــو والبلــدان الناميــة علــى الــسواء قائمــة علــى أســاس املبــادئ العامــة للمــساواة يف     

وميكـن  . احلقوق والكرامة ولكن تصميمها جيب أن يكون مناسـبا للظـروف اخلاصـة لكـل بلـد           
 الوقـت   للمجتمع الدويل أن يساعد الدول على االستجابة للتحديات الراهنة، وخاصـة يف هـذا             

ــة    ــة العاملي ــه األزم ــستفحل في ــذي ت ــة     . ال ــة االجتماعي ــوفري احلماي ــذل جهــد خــاص لت وينبغــي ب
  . للجميع، مبا يف ذلك حقوق العمال يف االقتصاد غري املنظم ويف املناطق الريفية

وقـد تـبني مـن حـسابات منظمــة العمـل الدوليـة أنـه ميكــن تـوفري جمموعـة أساسـية مــن             - ٢٨
وهنـاك  . ماعية، مبا فيها حتـويالت الـدخل، يف مجيـع البلـدان الناميـة تقريبـا               عناصر احلماية االجت  

ما يقرب من ثالثني بلدا من البلدان ذات الـدخل املـنخفض يف خمتلـف أحنـاء العـامل هبـا بالفعـل                       
وتـشري  . عناصر من التحويالت األساسية وتتوافر هبا فـرص احلـصول علـى اخلـدمات األساسـية           

ت االجتماعية تؤدي أيضا إىل أنواع كثرية من اآلثار اخلارجيـة املفيـدة             الدالئل إىل أن التحويال   
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والتخطيط املايل السليم وُحـسن اإلدارة والتـصميم الـسياسي كلـها عوامـل ضـرورية                . اقتصاديا
وينبغي دعم جهـود منظمـة العمـل الدوليـة وغريهـا لوضـع              . يف تنفيذ هذه الضمانات األساسية    
التحــويالت األساســية واخلــدمات األساســية وطريقــة متويلــها  التوجيهــات فيمــا يتعلــق بتحديــد 

  .وأمناط تنفيذها
  

  سياسة األسرة
ــاعي        - ٢٩ ــساق االجتمـ ــاعي واالتـ ــاج االجتمـ ــق اإلدمـ ــوي يف حتقيـ ــل قـ ــرة عامـ . إن األسـ

وينبغــي . وسياســات األســرة هــي تــدابري طويلــة األجــل تــشجع وتعــزز االنــدماج االجتمــاعي    
 الطفل واملوالية لألسرة وتقدمي الدعم املايل وتـوفري اخلـدمات           تصميم السياسات املتمركزة على   

  .احمللية حبيث تعزز قدرات األسر وتساعد على متتع املرأة حبقوق مساوية
وينبغي بذل اجلهود والقيام باملبـادرات لـضمان زيـادة تعزيـز التحقيـق الفعلـي والتنفيـذ                  - ٣٠

 اإلعــداد لالحتفــال القــادم يف بــالتزامن مــعاملــستمر لألهــداف املقــررة للــسنة الدوليــة لألســرة،  
  .  مبرور عشرين عاما على تنظيم السنة الدولية لألسرة٢٠١٤ عام
  

  العمل التطوعي وإشراك اجملتمع املدين
إن إتاحة الفرص للعمل التطوعي ينبغي أن ينظر إليها على حنو متزايد على أهنا وسـيلة                  - ٣١

عمل التطوعي يف تنمية رأس املال االجتماعي للفئـات         فقد أسهم ال  . لتعزيز اإلدماج االجتماعي  
االجتماعية، مبا فيها الفئـات الـيت كانـت تقليـديا جتـد نفـسها مهمـشة ومـستبعدة مـن األنـشطة              

كما أن العمل التطـوعي يـساعد األفـراد املـستبعدين علـى زيـادة مـشاركتهم                 . اإلمنائية الرئيسية 
ت واخلـربات الـيت تيـسر دخـوهلم إىل سـوق            واندماجهم، وميكن الـشباب مـن اكتـساب املهـارا         

العمل وتتـيح للمـسنني مواصـلة املـشاركة النـشطة يف جمتمعـاهتم احملليـة وعلـى أن يتمتعـوا حبيـاة                  
  .أكثر صحة وأوىف جزاء

  
  وسائل اإلعالم واالتصال

إن قدرة تكنولوجيا وسائل اإلعـالم واالتـصال احلـرة علـى نقـل الرسـائل الـيت تـساعد                       - ٣٢
فمـع مـا حتقـق مـؤخرا مـن          . اإلدماج االجتماعي مسألة ال ينبغي التقليل من أمهيتـها        على زيادة   

أوجه التقدم يف تكنولوجيا االتصاالت أصبح من املمكن استهداف فئات معينـة داخـل اجملتمـع                
وينبغــي لوســائل اإلعــالم أن تــساهم يف مكافحــة القولبــة الــسلبية وكراهيــة األجانــب  . األوســع
  .والتمييز
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  ، وتوجيه السياسات، والعملااللتزام
يتطلب االلتزام والتضامن االجتماعي من جانـب       “ اجملتمع للجميع ”إن حتقيق أهداف      - ٣٣

واألمر حيتاج إىل القيادة السياسية القوية وإىل الـشفافية يف          . مجيع أعضاء اجملتمع ومجيع قطاعاته    
  .سباختاذ القرارات وإىل التجديد االجتماعي والعمل يف الوقت املنا

علــى أنــه ال بــد مــن ترمجــة االلتــزام الــسياسي إىل أعمــال ملموســة حتقــق اإلدمــاج            - ٣٤
واألزمـات  . االجتماعي عمليا وتبقي عليه يف مقدمـة قائمـة األولويـات حـىت يف أوقـات األزمـة                 

الراهنة لن تكون جمرد حتديات تواجه اجملتمعات، ولكنـها فرصـة للتـشديد علـى أمهيـة اإلدمـاج                   
وال بـد   . يادة التركيز على حتقيق التنمية االجتماعية للجميـع علـى قـدم املـساواة             االجتماعي وز 

وينبغــي أن تكــون هــذه   . مــن سياســات وبــرامج ذات وجهــة عمليــة حتقــق نتــائج ملموســة       
السياسات والربامج قائمة على أساس مـن البّينـات وأن تـدعمها البحـوث ذات الـصلة بالنـسبة                   

  .ييم املنتظم للنتائجللسياسات وأن تتم متابعتها بالتق
وينبغـي أن  . وكل بلد يتحمل املسؤولية األوىل عن التنمية االقتصادية واالجتماعية فيـه        - ٣٥

ــز اإلدمــاج االجتمــاعي والتماســك      ــة تعزي ــة الوطني تــشمل الــسياسات واالســتراتيجيات اإلمنائي
جتمـاعي  حـد أدىن للمـستوى اال     ”وينبغي أن يستمر احلوار حول إمكانيـة وجـود          . االجتماعي
  . وأن يستمر حبث اخليارات وتقييمها“ يف العامل

وعلى سبيل املثـال، فقـد اعتمـد االحتـاد األفريقـي            . ومثة بالفعل تقدم يبعث على األمل       - ٣٦
إطار الـسياسة االجتماعيـة    واملوقف األفريقي املوحد بشأن اإلدماج االجتماعي  ٢٠٠٩يف عام   
  .عية وإعالنا بشأن التنمية االجتماألفريقيا

 أول مـؤمتر    ٢٠٠٩ فربايـر /ويعقد جملس أوروبا يف موسكو باالحتاد الروسـي يف شـباط            - ٣٧
ــيتناول          ــذي س ــؤمتر ال ــو امل ــاعي، وه ــسؤولني عــن التماســك االجتم ــوزراء امل ــس لل ــده اجملل يعق

  .“ االستثمار يف استقرار اجملتمع ورفاهه-االستثمار يف التماسك االجتماعي ”موضوع 
وليـة تـساعد علـى وجـه اخلـصوص علـى تعزيـز التعـاون الـدويل، مبـا يف                     ووجود بيئـة د     - ٣٨

 يف املائـة  ٠,٧(ذلك الوفاء بااللتزامات املتفق عليها دوليا فيما يتعلق باملساعدة اإلمنائية الرمسيـة          
، واإلعفــاء مــن الــديون، وإتاحــة إمكانيــة الوصــول إىل األســواق،   )مــن النــاتج احمللــي اإلمجــايل 

، كل هذه أمور بالغة األمهية بالنسبة لدعم اجلهـود الوطنيـة املبذولـة لتعزيـز      وتقدمي الدعم التقين  
  .اإلدماج االجتماعي

والتعـاون والتنــسيق علــى الــصعيد الــدويل أمــران حتميــان للتغلــب علــى آثــار األزمــات    - ٣٩
نظـر إىل   وينبغـي أن ي   . وينبغـي أال هتمـل االلتزامـات املتعلقـة باملـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة              . العاملية
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وينبغـي للمجتمـع    . العدالة االجتماعية يف العـامل علـى أهنـا سـلعة عامـة عامليـة ينتفـع هبـا اجلميـع                    
ويف الوقـت نفـسه فإنـه ال يوجـد          . الدويل أن يأخذ بنهج شامل يف البحـث عـن حـل لألزمـات             

  .حل واحد يناسب مجيع الظروف
ــى وجــه اخلــصو       - ٤٠ ــهم عل ــة، ومن ــدويل وشــركاء التنمي ــة  واجملتمــع ال ص املؤســسات املالي

الدولية واملـاحنون، مـدعوون مجيعـا إىل زيـادة التعـاون الـدويل مـن أجـل التنميـة وتقـدمي الـدعم                        
والتعـاون فيمـا بـني بلـدان        . الفعال للجهـود الوطنيـة املبذولـة لتنفيـذ خطـط التنميـة االجتماعيـة              

 اجليـدة، كلـها أمـور       اجلنوب، والتعاون الدويل يف تنمية القدرات، والتبـادل العـام للممارسـات           
وللتعــاون اإلقليمــي فعاليتــه عــادة مــن حيــث التكــاليف   . أساســية لتعزيــز اإلدمــاج االجتمــاعي 

  .وتنبثق منه مناذج وتطبيقات مناسبة فيما يتعلق بالسياسات
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  املرفق الثاين
  قائمة بالوثائق املعروضة على اللجنة يف دورهتا السابعة واألربعني    

  
  الرمز

ــدول   ــد جـــ بنـــ
  العنوان  لاألعما

A/64/61-E/2009/3 التقـدم احملـرز واملعوقـات فيمـا يتعلـق برفـاه            : تقرير األمني العام عن تنفيذ برنامج العمل العـاملي للـشباب            )ب (٣
  الشباب ودورهم يف اجملتمع املدين

E/CN.5/2009/1 جدول األعمال املؤقت املشروح وتنظيم األعمال املقترح   ٢  
E/CN.5/2009/2 تقرير األمني العام عن تعزيز التكامل االجتماعي   )أ (٣  
E/CN.5/2009/3 تقرير األمني العام عن األبعاد االجتماعية للشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا  ٣  
E/CN.5/2009/4 مذكرة األمني العام بشأن تشجيع العمالة الكاملة وتوفري العمل الالئق للجميع  ٣  
E/CN.5/2009/5 إطــار التنفيــذ : قريــر األمــني العــام عــن مواصــلة تنفيــذ خطــة عمــل مدريــد الدوليــة املتعلقــة بالــشيخوخةت  )ب (٣

  االستراتيجي
E/CN.5/2009/6  مذكرة من األمـني العـام بـشأن رصـد تنفيـذ القواعـد املوحـدة بـشأن حتقيـق تكـافؤ الفـرص لألشـخاص                            )ب (٣

  ذوي اإلعاقة
E/CN.5/2009/7 و Corr.1 ــن   )ج (٤ ــذكرة م ــة        م ــم املتحــدة لبحــوث التنمي ــسمية أعــضا مبجلــس إدارة معهــد األم ــشأن ت ــام ب  األمــني الع

  االجتماعية
E/CN.5/2009/8 مذكرة من األمني العام حييل هبا تقرير جملس إدارة معهد األمم املتحدة لبحوث التنمية االجتماعية  )ج (٤  

E/CN.5/2009/L.1 األربعنيمشروع تقرير اللجنة عن دورهتا السابعة و  ٦  
E/CN.5/2009/L.2 جدول األعمال املؤقت والوثائق للدورة الثامنة واألربعني للجنة  ٥  
E/CN.5/2009/L.3 للشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيااألبعاد االجتماعية”مشروع القرار املعنون   ٣ “  
E/CN.5/2007/L.4 تصلة بالشبابالسياسات والربامج امل”مشروع القرار املعنون   ‘٢’) ب (٣“  
E/CN.5/2009/L.5 تشجيع العمال الكاملة وتوفري العمل الالئق للجميع”مشروع القرار املعنون   )ب (٣“  
E/CN.5/2009/L.6  خلطــة عمــل مدريــد الدوليــة املتعلقــة بالــشيخوخة     أول اســتعراض وتقيــيم ”مــشروع القــرار املعنــون     ‘٣’) ب (٣  

  “٢٠٠٢لعام 
E/CN.5/2009/CRP.1 كرة مــن األمــني العــام بــشأن مــشروع برنــامج عمــل شــعبة الــسياسات االجتماعيــة والتنميــة بــاألمم   مــذ  )ب (٤

  )نكليزية فقطباإل (٢٠١١-٢٠١٠دة لفترة السنتني املتح
E/CN.5/2009/CRP.2 نكليزية فقطباإل(هنة على التنمية االجتماعية مذكرة من األمني العام بشأن أثر األزمات العاملية الرا  )ج (٣(  

E/CN.5/2009/NGO.1 -15 بيان مقدم من املنظمات غري احلكومية ذات املركز االستشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي  )أ (٣  

  
  


