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 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( 

 تقريـر 

 االجتماع السادس لـ 

 إصالح أنظمة الحماية االجتماعية في الدول العربية المعني ب فريق الخبراء

 ( 2022أيار/مايو   31الفريمونت، عمان، يوم الثالثاء، فندق )

 

 موجــز 

االجتماع السادس لفريق الخبراء المعني   َعقدت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

بإصالح أنظمة الحماية االجتماعية في الدول العربية، في فندق الفيرمونت، عمان، بالمملكة األردنية الهاشميةً، 

 .  2022أيار/مايو  31وكذلك افتراضياً عبر منصة زوم، وذلك يوم الثالثاء، 

سابقة نظمتها اإلسكوا، كسكرتارية فنية للفريق،  اجتماعات من خمس استكماالً لسلسلة االجتماع  وجاء

وشكل االجتماع، كما االجتماعات السابقة، فرصةً لممثلي وممثالت الدول   حول قضايا الحمايا االجتماعية.

االجتماع فرصة شكل و  .فريقالقادمة المتعلقة بعمل الوالقطرية من األقران ومناقشة األنشطة اإلقليمية  للتعلم

الفريق  عض أل أقراناء  بعمل    همللتعلم من  المتعلقة  القادمة  باألنشطة  يتعلق  فيما  قدًما  المضي  كيفية  ومناقشة 

و  ت وتمثل  .المجموعة الخبرات  لتبادل  بمنصة  المشاركين  تزويد  )أ(  في:  لالجتماع  الرئيسية  آخر األهداف 

اإلسكوا الحالي والمستقبلي بشأن    ملاستعراض ع)ب(  و  ،بلدانهم  في المتعلقة بالحماية االجتماعية  المستجدات  

  غير  في الدول العربية )تغطية العمال  االجتماعية )ج( مناقشة وتحديد أولويات الحمايةوالحماية االجتماعية،  

 ، التمويل، إلخ(.المنظمين
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 مقدمـة 

وتبادل الخبرات والتنسيق  التعاون  مزيد من  واآلثار التي نجمت عنها الحاجة إلى    19-جائحة كوفيد استدعت   .1

الحماية   المنطقة    االجتماعيةبشأن قضايا  ذلك،  العربية.  في    االجتماعية   التنميةلجنة  أوصت  وبناًء على 

  الثانية عشرة   التابعة للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( في ختام دورتها

ة  ي الحما نظم  إصالح    ياق خبراء لمتابعة قضايفر  بتشكيل  ،1( 2019  ن األول/أكتوبري تشر  9-8،  بيروت )

العربية  االجتماعية الدول  الخبرات    اإلقليمينوالتعاون    التنسيق  وتعزيز،  في  الموضوع  وتبادل  ال  حول 

درت اإلسكوا  ، بااستجابةً لذلكوتحسين نوعيتها. وتوسيع نطاق أنظمة الحماية االجتماعية  مجال  سيما في 

 .2الخبراء ووضع شروط مرجعية لعمله ق ينشاء فرإببالتعاون مع الدول األعضاء 

 

  ة ي مقترح الشروط المرجعية لفريق الخبراء المعني بإصالح الحماأرسلت اإلسكوا  ،  2020نيسان/أبريل  في   .2

لمراجعتها في الدول األعضاء في اإلسكوا  )التنمية االجتماعية(  الى وزراء الشؤون االجتماعية  عية  جتما اال

اعتمادها وترشيح ممثل)ة( للدولة في الفريق. وحيث أنه لم ترد تعليقات من الدول األعضاء على الشروط  و

 . الوقت منذ ذلك  موجبها، وبدأ العمل بباالجتماع   اعتمادها، تم المرجعية

 

يق. ويضم الفريق الفرية  اتصال لعضوتسمية نقاط  من الدول األعضاء ب  3دولة  91قامت  حتى هذا التاريخ،   .3

صانعي  من  رفيعي/نخبة  السياسات  المساعدة العامالت  /والعاملينالمستوى    صانعات  مجاالت  في 

والعمل    والتأمين  االجتماعية االجتماعيةاالجتماعي  وتضطلع    والتنمية  الدولي.  والتعاون  واإلحصاءات 

 . اجتماعاته وتنشر المواد ذات الصلةنظم للفريق وت  الفنية( األمانةالسكرتارية )اإلسكوا بدور 

 

 التي نجمت   السلبية  واالجتماعيةواآلثار االقتصادية    19  -مع تفشي جائحة كوفيد هذا الفريق  وتزامن إنشاء   .4

فريق الخبراء لاجتماعات  خمس  اإلسكوا  نظمت  و،  لناجمة عن الجائحةالمستجدات افريق  واكب الوقد  عنها.  

 تاريخه على النحو التالي:  صالح الحماية االجتماعية حتى إالمعني ب

 

لألثر االجتماعي واالقتصادي لجائحة   اجتماع افتراضي رفيع المستوى بعنوان "استجابة السياسات  −

 ( 2020نيسان/أبريل    22)اجتماع افتراضي،  "ية االجتماعيةالحما :19-كوفيد 

تشرين   2االجتماع االفتراضي الثاني لفريق الخبراء المعني بإصالح الحماية االجتماعية ) −

 )2020الثاني/نوفمبر  

حزيران/يونيو   8ح الحماية االجتماعية )الجتماع االفتراضي الثالث لفريق الخبراء المعني بإصالا −

2021 ( 

- ورشة عمل افتراضية بعنوان "الحماية االجتماعية المستهدفة في الدول العربية خالل جائحة كوفيد  −

 (. 2021 شباط/فبراير 25)  19

  19)االجتماع الخامس لفريق الخبراء المعني بإصالح أنظمة الحماية االجتماعية في الدول العربية،  −

 . (2022كانون الثاني/يناير  

 
1https://www.unescwa.org/sites/default/files/event/materials/tqryr_ljn_ltnmy_ljtmy_n_drwth_lthny_shr.pdf  
2https://www.unescwa.org/sites/default/files/event/materials/2100453%20Web%20%2الخبراء%20فريق%20أنشطة

 pdf.االجتماعية20الحماية%20بإصالح%20المعني0%

التونسية، والجمهورية العربية السورية، و  3      البحرين، والجمهورية  جمهورية السودان، المملكة األردنية الهاشمية، ودولة اإلمارات العربية المتحدة، ومملكة 

ة الكويت، والجمهورية اللبنانية، وليبيا، وجمهورية  والجمهورية الديمقراطية الصومالية، وجمهورية العراق، وسلطنة عمان، ودولة فلسطين، ودولة قطر، ودول

  .مصر العربية، والمملكة المغربية، والمملكة العربية السعودية، والجمهورية اإلسالمية الموريتانية، والجمهورية اليمنية 

https://www.unescwa.org/sites/default/files/event/materials/tqryr_ljn_ltnmy_ljtmy_n_drwth_lthny_shr.pdf
https://www.unescwa.org/sites/default/files/event/materials/2100453%20Web%20أنشطة%20فريق%20الخبراء%20المعني%20بإصلاح%20الحماية%20الاجتماعية.pdf
https://www.unescwa.org/sites/default/files/event/materials/2100453%20Web%20أنشطة%20فريق%20الخبراء%20المعني%20بإصلاح%20الحماية%20الاجتماعية.pdf
https://www.unescwa.org/sites/default/files/event/materials/2100453%20Web%20أنشطة%20فريق%20الخبراء%20المعني%20بإصلاح%20الحماية%20الاجتماعية.pdf
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السادس  المفصلة أعاله، نظمت اإلسكوا، كسكرتارية فنية للفريق، االجتماع جتماعات االاستكماالً لسلسلة  .5

، في  2022أيار/مايو   31في  لفريق الخبراء المعني بإصالح أنظمة الحماية االجتماعية في الدول العربية

وكذلك   الهاشمية،  األردنية  بالمملكة  منصة زوم.عمان  االجتماعات    عبر  كما  االجتماع فرصة،  وشكل 

الحماية االجتماعية والتعلم من   تواجهها برامج  التي  التحديات  لمناقشة  الدول  لممثلي وممثالت  السابقة، 

تجارب بعضهم البعض، وكذلك االطالع على أحدث األطر واألدوات التي وضعتها اإلسكوا من أجل دعم  

  .م الحماية االجتماعية على المستوى القطري واإلقليميالفريق في مسار إصالح نظ 

االجتماع   .6 و  إلىهدف  الخبرات  لتبادل  بمنصة  المشاركين  تزويد  المستجدات  )أ(  بالحماية  آخر  المتعلقة 

)ج(  و مل اإلسكوا الحالي والمستقبلي بشأن الحماية االجتماعية،  استعراض ع)ب(  و  ،بلدانهم  فياالجتماعية  

، التمويل،  المنظمين  غير  في الدول العربية )تغطية العمال  االجتماعية  مناقشة وتحديد أولويات الحماية

  إلخ(.

 االجتماعمخرجات  -أوالا 

جاالتضّمن   .7 ثالث  ختامية  جتماع  جلسة  تلتها  رئيسية.  المناقشات  مصغرة  لسات  خالصة  فيها  ُعرضت 

 . وفيما يلي أهم هذه النتائج:  االجتماع اوالنتائج التي توصَّل إليه

وعلى   (أ) الفريق  لعمل  المرجعية  الشروط  على  الجدد،  األعضاء  سيما  ال  الفريق،  أعضاء  اضطلع 

خالصة األنشطة التي قام بها الفريق، وأشادوا بعمل اإلسكوا الفني والتنسيقي الفاعل كسكرتارية  

 للفريق.       

الحماية االجتماعية   (ب ) القطرية حول  المالمح  نموذج  أهمية  الفريق على  الذي طورته أجمع أعضاء 

اإلسكوا ورأوا فيه أداة مساعدة للدول لجهة دراسة وتحليل وتقييم برامج ونظم الحماية االجتماعية  

وتمويله من جهة  كلفة اإلصالح  وتقدير  تطويرها وإصالحها  والبحث في سبل  القائمة من جهة، 

 أخرى.    

ا اإلسكوا في عدة مجاالت متعلقة  نوه أعضاء الفريق باألطر واألدوات البحثية والتحليلية التي طورته  ( ج)

االجتماعية واإلصالحات    بالحماية  االجتماعية  الحماية  ألنظمة  مرصد  لبناء  مشروعها  ضمن 

، مثل إطار التحليل السريع لبيانات السجالت االجتماعية، والدورات التدريبية المفتوحة، الخاصة بها

ة، وفهرس مصطلحات وتعريفات الحماية وأنشطة بناء قدرات العاملين في مجال الحماية االجتماعي 

العمل، وغيرها. وط العربية، وأوراق  باللغة  الدول باإلسكوا  البوا  االجتماعية  االستمرار في دعم 

 العربية في هذه المجاالت وإطالع الفريق دورياً على كل ما هو مستحدث في هذا المجال.  

نصة الكترونية مخصصة لقضايا الحماية  تطوير متعمل على أخذ أعضاء الفريق العلم بأن اإلسكوا  (د )

افتراضياً   الفريق بحيث تكون ملتقى  لعمل  نافذة خاصة  العربية وتتضمن  المنطقة  االجتماعية في 

مفتوحاً ألعضاء الفريق للتواصل وتبادل الخبرات والتعلم من األقران وكذلك الوصول إلى مرجع  

العربية. وإلى حين إطالق المنصة، ستقوم    جامع للمعرفة حول قضايا الحماية االجتماعية وباللغة

بإنشاء مجموعة خاصة للفريق عبر منصة الواتس آب ) ( إلبقاء  WhatsAppسكرتارية الفريق 

 قنوات التواصل مفتوحة بين كل أعضاء الفريق ومع السكرتارية أيضاً. 
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لعربية فيما شدد أعضاء الفريق على أهمية تبادل الخبرات والدروس المستفادة من تجارب الدول ا (ه)

     بينها من جهة ومع دول الجنوب من جهة ثانية وذلك بتسهيل من اإلسكوا.     

ا   ملخص عن الجلسات -ثانيا

    االجتماع.  تستعرض الفقرات التالية أهم ما تم تناوله في كل جلسة من جلسات  .8

( دور مرصد المهارات في تسهيل وضع سياسات التخريج للمستفيدين من برامج  1)الجلسة األولى:  -ألف 

( استعراض أنشطة فريق الخبراء المعني بإصالح نظم الحماية االجتماعية في  2الحماية االجتماعية، و)

 ( استعراض التطور الحاصل في برامج الحماية االجتماعية في بعض الدول العربية    3الدول العربية، و) 

رئيس فريق مستقبل العمل في اإلسكوا، عرضاً حول منصة راصد المهارات التي  السيد سليم عراجي،  قدم   .9

طورتها وأطلقتها اإلسكوا مؤخراً. وشرح من خالل تصفح المنصة مباشرة عبر اإلنترنت والتنقل عبر  

والخبرات الفنية خاصياتها بأنها تعمل بواسطة الذكاء االصطناعي على إجراء مسح شامل لكل المهارات 

الفنية   المواصفات  وكذلك  جهة  من  العربية  الدول  في  العمل  طالبي  لدى  المتوفرة  العلمية  والمؤهالت 

والخبرات والمؤهالت العلمية المطلوبة لسوق العمل في هذه الدول من خالل تحليل فرص العمل المعلن 

وطالبات العمل بالفرص المتاحة من  عنها، ومن ثم يُجري الذكاء االصطناعي عملية تشبيك وربط طالبي 

خالل إجراء مقاربة بين ما هو معروض وما هو مطلوب. وشرح السيد عراجي كيف أن هذه المنصة 

ممكن أن تسهل عمل واضعي سياسات التخريج من برامج الحماية في تنمية قدرات ومهارات المستفيدين  

لعمل ومن ثم العثور لهم على وظائف تمكنهم  من برامج الحماية االجتماعية لتتالءم مع متطلبات سوق ا

من تأمين مدخول مادي يغنيهم عن المعونة االجتماعية وبالتالي إدخالهم في العجلة االقتصادية المنتجة  

 وكذلك التخفيف من األعباء المترتبة على استمرار اعتمادهم على المساعدات االجتماعية.  

 

ثم قدمت السيدة منى فتاح، مسؤولة في شؤون التنمية االجتماعية، عرضاَ مرئياً ذكرت فيه الحضور خاصة  .10

األعضاء الجدد في الفريق بالشروط المرجعية لعمل الفريق وآلية تأليفه عبر تنفيذ توصية لجنة التنمية  

(. ولخصت السيدة فتاح 2019تشرين األول/أكتوبر    9- 8االجتماعية في دورتها الثانية عشرة )بيروت،  

مناقشات االجتماعات الخمس السابقة للفريق وركزت على االجتماع الخامس األخير الذي عقد افتراضياً  

. وفي نهاية العرض طرحت السيدة فتاح مجموعة من األسئلة على  2022كانون الثاني/يناير    19بتاريخ  

 ( ب1المشاركين حول  التي قامت  البرامج واألنشطة  ها حكوماتهم في مجال الحماية االجتماعية  ( أحدث 

( الخدمات 3( الخطط والبرامج الموضوعة للسنوات الخمس المقبلة، و)2، )19- خالل وبعد جائحة كوفيد 

 أثار( 5( مقترحاتهم بشأن تفعيل عمل الفريق، و)4الفنية والدعم الذي ممكن أن تقدمه اإلسكوا للدول، و)

 .  االجتماعية والحماية الغذائي األمن على وكرانياأ في الحرب 

 

قدم السيد برق الضمور، أمين عام وزارة التنمية االجتماعية ومدير صندوق المعونة الوطنية باإلنابة في   .11

وعلى   19-األردن، نبذة عن برامج الحماية االجتماعية التي وضعها الصندوق قبل وخالل جائحة كوفيد 

وبرنامج المعونات الشهرية المتكررة. وشرح كيف أن الصندوق بدأ رأسها برنامج تكافل للدعم النقدي  

. كما  2022العمل على توحيد هذه البرامج في برنامج دعم نقدي موحد لألسر األكثر فقراً مع بداية عام  

لخص السيد ضمور االستراتيجية التي وضعها الصندوق للسنوات الخمس القادمة والتي كان فريق الحماية  

بشأنها.  االجتماعية   التعديالت  النهائية واقترح على الصندوق بعض  قام بمراجعة مسودتها  قد  باإلسكوا 

وأشار السيد ضمور إلى الدعم الفني الذي تقدمه اإلسكوا للصندوق ال سيما في مجال تحليل بيانات السجالت 

العمل سوق  في  وإدماجهم  الدعم  برامج  من  المستفيدين  لتخريج  سياسات  ووضع  وأطلع االجتماعية   ،



-6-  
 

المجلس   لوفد من  ترتيب زيارة  اإلسكوا من خالل  نظمتها  التي  الخبرات  تبادل  تجربة  المشاركين على 

 األعلى لشؤون األسرة الكويتي إلى صندوق المعونة الوطنية في األردن.  

 

ليمنية، كذلك استعرضت السيدة نجالء السيد، المديرة التنفيذية لصندوق الرعاية االجتماعية في الجمهورية ا .12

المعونات المحدودة التي يقدمها الصندوق بسبب ظروف الحرب في اليمن وضيق الموارد المالية والبشرية 

وكذلك االعتماد بشكل كبير على المساعدات اإلنسانية التي تقدمها المنظمات األهلية والدولية. وطالبت  

ية في الصندوق في مجال تحديث السجالت السيدة السيد اإلسكوا بتقديم دعم فني لرفع قدرات الموارد البشر

 االجتماعية وتحليل بيانات المستفيدين والمتقدمين من برامج الحماية االجتماعية.  

 

ثم أطلعت السيدة مهى مزريوي، مدير عام وزارة الشؤون االجتماعية في تونس، الحضور على برامج    .13

أثناء  الجائحة والتي تم خاللها توسيع نطاق تغطيتها    الدعم النقدي الذي قدمتها تونس لألسر األكثر فقراً 

وزيادة أعداد األسر المستفيدة. كما تناولت االستراتيجية الوطنية للحماية االجتماعية التي تبنتها الحكومة  

االجتماعية وإصالحها والتي  الحماية  القطرية حول  المالمح  تنفيذها، وكذلك  الوزارة على  تعمل  والتي 

 اون مع اإلسكوا على صياغتها وتطويرها.        ستقوم الوزارة بالتع

 

وأشار السيد عاصم خميس، الوكيل المساعد لوزارة التضامن االجتماعي في دولة فلسطين بأن الوزارة  .14

والتي  االحتالل  يسببها  التي  واللوجستية  األمنية  والصعوبات  الموارد  محدودية  من  بالرغم  استطاعت 

ج  أثناء  اإلغالق  إجراءات  كوفيد فرضتها  برنامج   19- ائحة  ضمن  المجدولة  النقدية  الدفعات  بتأمين 

يستهدف األسر التي تقع تحت خط الفقر الشديد وكذلك األسر المهمشة التي تقع  التحويالت النقدية الذي  

بين خطي الفقر الوطني والشديد، وعلى وجه التحديد األسر التي تضم أشخاصاً من ذوي إعاقة، أو مسنين،  

مساعدة  مستمر في تقديم  البرنامج  وأفاد بأن  .  و أصحاب األمراض المزمنة أو أسراً ترأسها نساءأو أيتام، أ

 في الضفة الغربية وقطاع غزة.   ألف أسرة 115نقدية ألكثر من 

 

البرامج  وكيل وزارة التنمية االجتماعية،  فيما يخص جمهورية السودان، لخص السيد جمال النيل منصور،   .15

النقدية   المساعدات  مجال  في  سيما  ال  السودان  في  فقراً  األكثر  األسر  لدعم  الوزارة  بها  قامت  التي 

. كما أشار إلى دعم الذي تتلقاه الوزارة من جهات  19-والمساعدات العينية أثناء قبل وأثناء جائحة كوفيد 

جتماعية المستجيبة للصدمات في ظل  أممية وإنسانية عديدة ال سيما في مجال تعزيز برامج الحماية اال

األزمات المناخية المتكررة التي تتعرض لها البالد. من جهة أخرى، نوه السيد منصور بالدعم الفني الذي 

تقدمه اإلسكوا للوزارة في دراسة أوضاع الفئات األكثر عرضة للمخاطر )الهشة( ووضع تصور لنظام  

الوزارة ال تزال بحاجة إلى دعم فني في مجاالت عديدة ومن إدارة السجالت االجتماعية، ولكنه أكد بأن  

 ضمنها استكمال وضع االستراتيجية الوطنية للحماية االجتماعية وخطط تنفيذها.       

 

وأعطى السيد سلطان الجريس مداخلة حول أهمية التعاون اإلقليمي وتبادل الخبرات والتجارب فيما بين   .16

خالل ما سمعه من أعضاء الفريق المشاركين على أن تجارب وخبرة  الدول العربية. وأكد على أن من  

دول المنطقة في مجال الحماية االجتماعية قد توسعت ال سيما خالل الجائحة وبأن تشارك هذه التجارب 

والخبرات سيساعد الجميع على اكتساب معلومات واعتماد حلول وأدوات سبق أن تم اعتمادها في دول  

اإلسكوا بصفتها سكرتارية لفريق الخبراء المعني بإصالح نظم الحماية االجتماعية  أخرى. وشدد على أن 
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التعلم من األقران وتبادل  الميسر لألنشطة التي تصب في خانة  أن تلعب دور  يمكن  العربية  الدول  في 

 الخبرة والمعرفة.     

 

ي دولة الكويت، فقد شكر اإلسكوا أما السيد خالد القحطاني، األمين العام للمجلس األعلى لشؤون األسرة ف  .17

الفريق  دور  على  االطالع  للفريق،  حديثاً  المنضم  وهو  من خالله،  استطاع  الذي  االجتماع  تنظيم  على 

والقضايا التي يناقشها واألنشطة التي يمكن أن يضطلع بها. وأفاد بأن تجربة تبادل الخبرات والتجارب  

من المجلس األعلى لشؤون األسرة إلى صندوق المعونة    التي نظمتها اإلسكوا مؤخراً خالل زيارة وفد 

الوطنية في األردن، ساهمت في تعّرف الوفد الكويتي على طرق وأساليب حديثة وعملية يعتمدها الصندوق  

 لتفعيل عمل الصندوق وزيادة كفاءة برامجه.  

 

االجماع على ض .18 وتم  الفريق،  تفعيل عمل  سبل  حول  الفريق  أعضاء  بين  نقاش  درا  استمرار ثم  رورة 

اإلسكوا في تطوير أدوات وآليات لدعم الدول األعضاء لتطوير برامج الحماية االجتماعية ورفع كفاءتها. 

كما تم االجماع على أهمية تبادل التجارب والخبرات فيما بين الدول ودور اإلسكوا في تعزيز مبدأ التعلم  

 فيما بين أعضاء الفريق.    من األقران والتعاون فيما بين الدول من خالل التنسيق 

 

 لمالمح القطرية للدول األعضاء في اإلسكوا حول أنظمة  ا: الثانيةالجلسة  -باء 

 الحماية االجتماعية وإصالحها

المالمح القطرية حول  السيد ماركو شايفر، رئيس فريق الحماية االجتماعية باإلسكوا، عرضاً حول    قدم .19

اإلسكوا نموذجها بالتعاون مع مركز السياسة طورت  ( التي  country profileاية االجتماعية )أنظمة الحم

أداة هامة تساعد صناع    بأن المالمح القطرية هيالسيد شايفر  فشرح  (.  IPC-IGالدولية للنمو الشامل ) 

وأعطى لمحة  مبنية على البحث العلمي والواقعي.  اتخاذ قرارات إصالح الحماية االجتماعية  القرار في  

. وأشار بأن  عن نموذج المالمح القطرية من ناحية النمط والمضمون الذي يشمل السياق القطري  عامة

جزءاً حول التوصيات المقترحة إلصالح نظم الحماية االجتماعية وتقدير  سيتضمن  لمالمح القطرية  تقرير ا

التكلفة التي ستترتب عن تنفيذ اإلصالحات المقترحة. ثم عرض مراحل اإلعداد انطالقاً من تحديد البلد  

دور   نبذة عن  أعطى  ثم  بالبلد(.  الخاصة  القطرية  )المالمح  التقرير  األخيرة وهي إطالق  المرحلة  حتى 

نقطة    الجهات  المحلي،  المنسق  أو  المتعاون  وهي:  التقرير  إعداد  المسؤولة عن عملية  الرئيسية  الثالث 

    االتصال في الوزارة المعنية بالحماية االجتماعية، وفريق الحماية االجتماعية باإلسكوا.        

 

ة إعداد المالمح طرح المشاركون والمشاركات بعض األسئلة المتعلقة بالمرحلة التحضيرية إلطالق عملي .20

القطرية ال سيما لجهة إخطار اإلسكوا برغبة الدولة المعنية بإجراء المالمح القطرية وعملية اختيار الجهة 

االستشارية المحلية. فشرح السيد شايفر بأن طلب الدول بإجراء مالمح قطرية ممكن أن يكون عبر طلب 

لى اإلسكوا عبر الوزارة نقطة االتصال الرسمية  دعم فني رسمي حول الموضوع يرفع من الوزارة المعنية إ

مع اإلسكوا. وفيما يخص عملية االختيار والتعاقد مع الجهة االستشارية المحلية فيتم بحسب اإلجراءات 

 المتبعة في األمم المتحدة وكذلك بالتشاور مع الوزارة المعنية.   
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 ا إلى الدول األعضاء خدمات الدعم الفني المقدم من اإلسكو: الثالثةالجلسة  -جيم 

 في مجال الحماية االجتماعية 

، رئيس فريق الحماية االجتماعية باإلسكوا، عرضاً حول الخدمات دعم الفني الذي ماركو شايفرقدم السيد   .21

يمكن لإلسكوا أن تقدمه للدول األعضاء في مجال إصالح نظم الحماية االجتماعية. ومن بين هذه الخدمات 

وا بهدف الذي طورته اإلسك   لسياسات الحماية االجتماعية القائمة على األدلةالسريع  الكمي  طار التحليل  إ

الحماية االجتماعية ببرامج  المتعلقة  والبيانات  السجالت  تحليل  الدول األعضاء في  السيد .  دعم  وتطرق 

شايفر إلى الدعم الذي قدمته اإلسكوا إلى صندوق المعونة الوطنية في األردن في هذا المجال ال سيما لجهة 

وزميالتهم حول اإلطار التحليلي.    تدريب بعض خبراء الصندوق ليكونوا هم بدورهم مدربين لزمالئهم

وتناول العرض األدوات األخرى التي تعمل اإلسكوا على وضعها في تصرف الدول األعضاء لتعزيز  

هذه   ضمن  ومن  كفاءتها.  ورفع  االجتماعية  الحماية  برامج  وإدارة  وتنظيم  بتصميم  ومعرفتها  قدراتها 

العر باللغة  اإللكترونية  التعليمية  الدورات  باللغة  األدوات،  االجتماعية  الحماية  تعريفات  وفهرس  بية، 

العربية، والموجز المتكرر حول تطورات الحماية االجتماعية وكلها في إطار مرصد اإلسكوا لنظم الحماية  

االجتماعية واإلصالحات الخاصة بها التي تعمل اإلسكوا على تطويره ليكون في خدمة الدول العربية )كما  

 ن هذا التقرير(. م  2هو موضح في المرفق 

 

لتوفير  ثنى  أ .22 لإلسكوا  االجتماعية  الحماية  فريق  قبل  من  المبذول  الجهد  على  والمشاركات  المشاركون 

فيها.  الحماية  وبرامج  نظم  إلصالح  سعيها  في  للدول  المساعدة  الحماية   األدوات  مرصد  أن  واعتبروا 

القدرات والخب الذي تطوره اإلسكوا سيساعدهم في رفع  أبعاد ومكونات  االجتماعية  رات في مجال فهم 

العمل على إصالحها   بل  فيها،  القصور  الحماية االجتماعية وتحليل وتقييم برامجها في دولهم ومعالجة 

  وتحديد الموارد المطلوبة واالستنارة بشأن سبل توفير التمويل الالزم لها.  

   

 

ا   تنظيم األعمال  -ثالثا

 انعقادهوتاريخ االجتماع مكان  -ألف

وذلك في    2022أيار/مايو    31الحماية االجتماعية باإلسكوا، يوم الثالثاء الواقع في  فريق  نظم االجتماع    .23

 فندق فيرمونت، في مدينة عمان بالمملكة األردنية الهاشمية، وكذلك عبر اإلنترنت عبر منصة زوم. 

 

 والمشاركات  المشاركون -باء

االجتماع اثنا عشر عضواً من فريق الخبراء المعني بإصالح نظم الحماية االجتماعية في الدول حضر   .24

األردن، وتونس، والسودان، والصومال، وُعمان، ودولة فلسطين، والكويت، ولبنان،  العربية، من كل من  

لحماية االجتماعية باإلضافة إلى أعضاء فريق ا. اليمن ووالمملكة العربية السعودية، وموريتانيا،  ومصر، 

  في اإلسكوا.  
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 (   1)   المرفق

 الئحة المشاركين 
 

  المملكة األردنية الهاشمية

 

 برق الضمور السيد 

 التنمية االجتماعية أمين عام وزارة 

 صندوق المعونة الوطنية باإلنابة مومدير عا

 المملكة االردنية الهاشمية 

 962799150200الهاتف: 
 Sg@mosd.gov.joالبريد اإللكتروني: 

 

 الجمهورية الديمقراطية الصومالية

 

 السيد محمد نظيف 

 مستشار وزير العمل والشؤون االجتماعية 

 الصومال  

  252615524613الهاتف: 

 Nadiif35@gmail.com : البريد االلكتروني

 

 دولة فلسطين 

 

 السيد عاصم خميس

 وكيل الوزارة المساعد 

   االجتماعيوزارة التضامن 

 فلسطين المحتلة دولة  

 972598932309هاتف: 

: البريد االلكترو ي
  akhamis@mosa.gov.psن 

 

 جمهورية مصر العربية 

 

 السيد رأفت شفيق

مستشار وزاري لتعزيز برامج شبكة األمان االجتماعي والمدير  

 التنفيذي لبرنامج تكافل وكرامة

 جمهورية مصر العربية  

 201004000000الهاتف: 

   raafatshafeek@gmail.com : االلكترونيالبريد 

 

 

 الجمهورية التونسية

 

 السيدة مها مزريوي 

 مديرة العامة في وزارة الشؤون اإلجتماعية 

 الجمهورية التونسية  

 21698341964الهاتف: 

   maha.mezrioui@social.gov.tn :االلكترونيالبريد 

 

 جمهورية السودان

 

 السيد جمال النيل منصور 

 وكيل وزارة التنمية االجتماعية  

 الخرطوم، جمهورية السودان  
 249121136842+ الهاتف:

  gamalnile1968@gmail.com:البريد اإللكتروني
 

 السيدة مكارم خليفة 

 نائب مدير المديرية العامة للرعاية االجتماعية

 السودان جمهورية

 249124000000هاتف: 

 Mak2014kha@gmail.com :البريد االلكتروني

 

  سلطنة ُعمان

 

 محمد السعدي السيد 

 مدير عام الرعاية االجتماعية في وزارة التنمية االجتماعية  

 سلطنة عمان 

 99388839الهاتف: 

 alsaadi@mosd.gov.om: البريد االلكتروني

 

 دولة الكويت 

 

  السيد خالد القحطاني

 األمين العام

 المجلس األعلى لشئون األسرة  

 Kh70531@icloud.com :البريد اإللكتروني

 

 الجمهورية اللبنانية 

 

 السيد عبد هللا أحمد

 مدير عام وزارة الشؤون االجتماعية

 يةبناناللجمهورية ال

 9613297086هاتف: 

  a.h.ahmad@live.com: البريد االلكتروني
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-10-  
 

 

 المملكة العربية السعودية 

 

 سلطان الجريسالسيد 

 وكيل الوزارة 

 00966505236630الجوال: 

 s.aljorais@hrsd.gov.saالبريد اإللكتروني: 

 

 اإلسالمية الموريتانيةالجمهورية 

 

 محمد نظيف  السيد 

 مدير العمل االجتماعي 

 الجمهورية اإلسالمية الموريتانية 

 22246488387الهاتف: 

 abvally@yahoo.fr: البريد االلكتروني

 

 اليمنية  ةالجمهوري

 

 د يالسء السيدة نجال

 لصندوق الرعاية االجتماعيةالمديرة التنفيذية 

 اليمنية   ةالجمهوري

 967777000000الهاتف: 

 swf.aden@gmail.com: البريد االلكتروني

 

 

 

 ة المنظمة  الجه –هاء 

 
 

آسيا   لغربي  واالجتماعية  االقتصادية  المتحدة  األمم  لجنة 

 )اإلسكوا( 

 

 السيدة مهريناز العوضي  

 والسكان الجنسينالعدالة بين  موعةجم رئيسة

 الشاملة والتنمية

 elawady@un.orgالبريد اإللكتروني: 

 

 السيد ماركو شايفر  

 الحماية االجتماعية رئيس قسم 

 009611978726هاتف: 

   marco.schaefer@un.org: البريد االلكتروني

 

   السيدة منى فتاح

  االجتماعية التنمية في شؤون مسؤولة 

 فريق الحماية االجتماعية 

 009611978437هاتف: 

    fattahm@un.org البريد االلكتروني:

 

 

 

 

 السيد أنطون بيورك 

 باحث في شؤون الحماية االجتماعية 

 الحماية االجتماعية فريق

 009611978762 هاتف:

 bjork1@un.org : البريد االلكتروني

 السيد جورج قزي 

 أنظمة التأمينات االجتماعيةاستشاري في 

 الحماية االجتماعية فريق

 09613304820هاتف: 

   george.azzi@un.org: البريد االلكتروني
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 السيد سينغ يي  

 االجتماعيةالتنمية في شؤون مسؤول مساعد 

 الحماية االجتماعيةفريق 

  xingyi.zhou@un.org :البريد االلكتروني
 

 لسيدة مايا شروف ا

 ة مساعدةباحث

 الحماية االجتماعيةفريق 

 009613255067هاتف: 

   maya.charrouf@un.org البريد االلكتروني

 

 السيدة مجدولين حالوي

 مساعدة ادارية  

 الحماية االجتماعيةفريق 

 76860788هاتف:

  Majdoline.halawy@un.org :البريد االلكتروني
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 (   2)   قالمرف

 

 مرصد اإلسكوا حول أنظمة الحماية االجتماعية واإلصالحات الخاصة بها  

 

 
 


