
 

أنشطة فریق الخبراء المعني
بإصالح الحمایة االجتماعیة التقدم المحرز 

 

لجنة التنمیة اإلجتماعیة – الدورة الثالثة عشرة
البند7 من جدول األعمال المؤقت

 



 اختصاصات فریق
 الخبراء المعني

بإصالح
الحمایة اإلجتماعیة

 

تحفیز المناقشات المحلیة حول
 الحاجة الى التكامل والمواءمة بین مختلف
 عناصر أنظمة الحمایة اإلجتماعیة، التي
 تتضمن التأمین اإلجتماعي والمساعدة
 اإلجتماعیة والرعایة الصحیة والسجالت

المتكاملة وُنُظم المعلومات

 

 تعزیز العالقات والتعاون في
 مجال سیاسات الحمایة

 اإلجتماعیة  فیما بین الدول
العربیة ومع اإلسكوا

 

التأكد من أن الدول األعضاء على
 علم بأنشطة اإلسكوا الجاریة والمخطط
 لها بشأن الحمایة اإلجتماعیة وأن
 اإلسكوا على علم بأنشطة الدول
األعضاء في هذا المجال كذلك

 

 متابعة القضایا المتعلقة
 بالحمایة اإلجتماعیة في
 الفترة ما بین دورات

اللجن



 أنشطة فریق الخبراء منذ
 انطالق المجموعة

 

اجتماع  بعنوان «إستجابة السیاسات لألثر اإلجتماعي واإلقتصادي لجائحة
كوفید-19: الحمایة اإلجتماعیة

 

 

 الهدف: تبادل الخبرات والتعلم من األقران بهدف تعزیز قدرات الدول العربیة على تصمیم وتنفیذ
 ورصد تدخالت برامج الحمایة اإلجتماعیة الهادفة إلى التخفیف من اآلثار اإلجتماعي واإلقتصادي

لجائحةكوفید-19
 

 المناقشة: قدمت اإلسكوا المرصد العالمي الذي طورته والذي یعرض التدخالت المالیة وسیاسات
الحمایة االجتماعیة التي اتخذتها دول العالم استجابًة لتبعات جائحة كوفید-19 االقتصادیة واالجتماعیة

 

 الخالصة/أفق جدید: أتاح اإلجتماع فرصة للدول المشاركة لالستفادة من تجارب الدول التي تتمتع
بُنُظم حمایة اجتماعیة فّعالة مكنتها من اإلستجابة لتبعات الجائحة بشكل أكثر شموًال

 



 

اإلجتماع اإلفتراضي الثاني لفریق الخبراء المعني بإصالح الحمایة
 االجتماعیة

 أنشطة فریق الخبراء منذ
 انطالق المجموعة

 

 

 الهدف:  تقدیم أداة صممتها اإلسكواللمساعدة في بناء مؤشر فقر وطني متعدد األبعاد ووضع سیاسات
اجتماعیة قائمة على األدلة على المستوى الوطني

 

 المناقشة: ناقشت مجموعة الفریق األداة، وقد بدأت اإلسكوا باستخدامها في تحدید نسب فقر مبدئیة في
بعض الدول العربیة بناًء علىطلبهم

 

 الخالصة/أفق جدید: أبدى ممثلو الدول العربیة ترحیبهم باألداة ورغبتهم في استكمال تصمیم\
 المراحل المتبقیة، وطلب عدد منهم تطبیقها على المستوى الوطني. وقد وردت لإلسكوا من بعض

البلدان حتى اآلن عدة طلبات للمساعدة الفنیة في تصمیم الدلیل الوطني منها مصر، العراق وفلسطین
 



 

اإلجتماع الثالث  «دور حمایة المستهلك والحمایة
اإلجتماعیة في التعافي بعد كوفید-19 في توفیر الخدمات الصحیة والخدمات اإللكترونیة

 أنشطة فریق الخبراء منذ
 انطالق المجموعة

 األهداف:  تم ترتیب الموضوعات التي غطاها الحدث لمعالجة مجموعة متنوعة من الجوانب التحلیلیة
والتصمیمیة لحمایة الصحة اإلجتماعیة والتحویالت النقدیة

 المناقشة: دراسة األونكتاد حول تعزیز حمایة المستهلك في تقدیم الخدمات الصحیة في ظل جائحة كوفید-19
 .مدخالت من اإلسكوا حول دور التأمین الصحي المدعوم في توسیع التغطیة الصحیة

 إطار عمل اإلسكوا المنهجي لتحلیل البیانات والدعم الفني الذي تقدمه الى صندوق المعونة الوطنیة األردني
(SPPRAF) لتحلیل برنامج "تكافل 1" باستخدام إطار التقییمالسریع لبرامج الحمایة اإلجتماعیة المطّور حدیًثا

 الخالصة/أفق جدید: أطلعت اإلسكوا أعضاء المجموعة على برنامج عملھا المقترح حول قضایا
 الحمایةاإلجتماعیة للفترة القادمة، والذي یتضمن إصدار منشورات حول ُنُظم الحمایةاإلجتماعیة لكل دولة،

 بالشراكة مع الوزارات المعنیة



 

الهدف:   تبادل الخبرات بین الدول العربیة ومناقشة الدروس المستفادة من أزمة كوفید-19
 

 المناقشة:  قدمت اإلسكوا عرًضا للقضایاواإلتجاهات الرئیسیة في المنطقة فیما یتعلق بتقدیم
 المساعدةاإلجتماعیة المستهدفةأثناء الوباء قدم ممثلو البلدان من تونس والكویت ومصر واألردن مداخالت

حول الُنُظم المعتمدة في بلدانهم بشأن الحمایة االجتماعیة
 

 الخالصة/أفق جدید: ناقشت المجموعة بشكل شامل التحدیات المتوسطة الى الطویلة األجل والتغییرات في
 أنظمة الحمایة اإلجتماعیة نتیجة للدروس المستفادة من أزمة كوفید-١٩. باإلضافة الى اإلطار التحلیلي
 الذي طورته اإلسكوا، من شأنه أن یساعد الدول األعضاء في تحلیل البیانات في سجالتھم االجتماعیة،
وتحسین عملیة التطبیق والتحقق من المستفیدین المحتملین، ودعم تعزیز أنظمة الحمایة اإلجتماعیة لدیھم

 

 

ورشة عمل بعنوان الحمایة
 اإلجتماعیة المستهدفة في الدول العربیة خالل جائحة كوفید-١٩

 

 أنشطة فریق الخبراء منذ
 انطالق المجموعة



 

 مجاالت التعاون
المستقبلي

 

الحمایة
اإلجتماعیة بعد كوفید-19

 

 التحضیر الجتماع وزاري رفیع المستوى حول
تحسین الجودة ومعدالت التغطیة وتعزیز

 التأهب واالستجابة للطوارئ (باالشتراك مع
 تحالفات قائمة على قضایا محددة حول الحمایة

(اإلجتماعیة
 

 

 

برامج
الحمایة اإلجتماعیة

 

 تكامل وتنسیق برامج المساعدة اإلجتماعیة والتأمین
 اإلجتماعي، على سبیل المثال من خالل المشاركة في
 دراسة التأمین الصحي المدعوم من الدولة والموجه
 للعاملین والعامالت في القطاع غیر المنظم في المنطقة

العربیة
 



 

 مجاالت التعاون
المستقبلي

 

التعلم من األقران:
 

 تحلیل بیانات السجالت االجتماعیة من أجل صنع
السیاسات القائمة على األدلة في مجال

 الحمایة اإلجتماعیة من خالل استخدام إطار التقییم
السریع لبرامج الحمایة اإلجتماعیة المطّور حدیًثا

(SPPRAF) من قبل اإلسكوا

 

مالمح وطنیة:
 

 بناء قاعدة للمعلومات والمعرفة حول برامج
الحمایة االجتماعیة القائمة واإلصالحات

 المقترحة للدول العربیة بالتعاون والتنسیق
مع هذه الدول



شكرًا


