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 آلیات العمل 

أدوات سیایاتیة

تولید المعرفة

خلق التوافقات

دعم فني



دعم الدول العربیة في التصدي لتداعیات جائحة كوفید-19

 موجز سیاسات حول الفئات 
 المتضررة (الشباب –

 المهاجرین – كبار السن –
(االشخاص ذوى االعاقة

 موجز سیاسات وأوراق 
 مرجعیة حول تداعیات الجائحة

على لبنان
 

على مستوى الفئات المتضررة على المستوى الوطني
 موجز سیاسات حول تداعیات 

 جائحة كوفید االقتصادیة
واالجتماعیة

 اجتماعات إقلیمیة ومنتدیات مع 
 ممثلى الحكومات والبرلمانین

على المستوى اإلقلیمي
5

 5

37



 

تقریر التنمیة االجتماعیة الثالث
عدم إهمال أحد

 تقریر التنمیة االجتماعیة الرابع
 أوجه الالمساواة االجتماعیة في المنطقة العربیة

ما بعد كوفید-19

 التقدم فى مجال
العدالة االجتماعیة

 جلسة حواریة  الستعراض الھدف 10: التعافي الشامل
للجمیع والحد من أوجه عدم المساواة في المنطقة العربیة

 دراسة متعددة األبعاد لالمساواة في المنطقة العربیة من
 خالل عدسة القدرات: تقدیم دراسة تجریبیة في لبنان مع

التركیز على هدف التنمیة المستدامة العاشر

 دراسات وأوراق فنیة



 أداة لتقییم الثغرات في مراعاة السیاسات العامة للعدالة االجتماعیة
 لمساعدة الدول في تحلیل سیاساتها الوطنیة ومدى مالءمتها مع مبادئ

العدالة االجتماعیة

 اجتماع
خبراء

 اجتماع رفیع
 المستوى إلطالق

األداة

 تطبیق األداة على
 سیاسات الحد

  األدنى من األجور
 منصة
إلكترونیة

 التقدم فى مجال
العدالة االجتماعیة



 ورقة فنیة وورشة عمل
 حول أنظمة تقییم وتحدید
اإلعاقة في المنطقة العربیة

 التقدم فى مجال 
 األشخاص ذوي

اإلعاقة

 حملة دعم مشتركة لتوفیر دعم في
 التخفیف من اآلثار السلبیة لألزمات
 المتعددة في لبنان، تضمنت الحملة

 إطالق نداء للعمل على دعم األشخاص
ذوي اإلعاقة

إعداد وتنفیذ مشروع المنصة العربیة لإلدماج الرقمي

 نموذج اإلسكوا حول
 السیاسة الوطنیة
 للنفاذیة الرقمیة في
المنطقة العربیة

 نموذج ا حول
 اإلرشادات الفنیة
 للنفاذیة الرقمیة في
المنطقة العربیة



 التقدم فى مجال 
 األشخاص ذوي

اإلعاقة

 حلقة نقاش حول
 إدماج األشخاص
ذوي اإلعاقة

 حملة توعیة عبر
اإلنترنت لرفع الوعي

 حلقة نقاش حول البحث
 واالبتكار في التقنیات

المساعدة

 إحیاًء للیوم الدولي لألشخاص
ذوي اإلعاقة



 دراسة حول الحمایة
 االجتماعیة في الجمهوریة

العربیة السوریة

 دراسة حول الحمایة 
 االجتماعیة في ریف

 مصر

 ورقة فنیة حول الحمایة
 االجتماعیة المستهَدفة في

 الدول العربیة

التقدم فى مجال
الحمایة االجتماعیة 

دراسات وأوراق فنیة



التقدم فى مجال
سوق العمل 

 اجتماع خبراء لمناقشة
 الصورة األولیة لمراقب

 الوظائف

   تقریر و إجتماع خبراء
 مستقبل الوظائف أصبح

هنا

 مراقب الوظائف

 أداة إلكترونیة
 لمراقب الوظائف



التقدم فى مجال
سوق العمل 

 ورقة فنیة حول لمحة عن سوق
 العمل وتحدیات القطاع الخاص

في العراق

 تقریر إقلیمي حول
 استحداث فرص
 العمل في المنطقة

 العربیة

 ورقة فنیة حول
 سوق العمل في

 فلسطین

دراسات وأوراق فنیة



محاربة الفقر
(الفقر متعدد األبعاد) 

 دراسة القتراح
 دلیل منقح للفقر
 متعدد األبعاد في
 البلدان العربیة

 دراسة حول المتانة
 اإلحصائیة لإلطار المنقح
 للفقر متعدد األبعاد في

 البلدان العربیة

 ورقة حول إطار مقترح
 لمؤشر الفقر متعدد

 األبعاد الوطني: دراسة
حالة لبنان

دراسات وأوراق فنیة



 جلسة حواریة الستعراض
 الهدف 1: القضاء على الفقر
 والتعافي من أزمة كوفید-19

في المنطقة العربیة

 اجتماع خبراء حول الفقر متعدد
 األبعاد في البلدان العربیة، لوضع
 إطار عمل للرصد والتقییم لتنفیذ
 اإلطار االستراتیجي العربي الذي
 یتوقع استكماله في العام الحالي

 التقریر الثاني للفقر
متعدد األبعاد

 الدلیل العربي المنقح للفقر
 متعدد األبعاد في تصمیم

 وتقییم استراتیجیات الحمایة
 االجتماعیة

 أداة مساعدة لبناء دلیل الفقر
 متعدد األبعاد

محاربة الفقر
(الفقر متعدد األبعاد) 



 ورقة فنیة حول إعادة النظر
 في قیاس الفقر النقدي من
 منظور المقارنات الدولیة

 دراسة حول تأثیر كوفید-19
 على القیاسات المالیة للفقر

 في الدول العربیة

 دراسة حول عدم المساواة
 في الثروة وتكلفة فجوة
الفقر في البلدان العربیة

محاربة الفقر
(الفقر النقدى)

دراسات وأوراق فنیة



 إحیاء الیوم العالمى للهجرة من
 خالل حملة إلكترونیة لنشر

 الوعي حول قضایا الهجرة في
 المنطقة العربیة وارتباطها

بالتنمیة المستدامة

حقوق المهاجرین



حقوق المهاجرین

دراسات وأوراق فنیة

 نشرة التنمیة االجتماعیة:
 االتفاق العالمي من أجل

 الهجرة اآلمنة
 والمنظمة والنظامیة: الوعد
 بجعل الهجرة تصب في صالح
الجمیع في المنطقة العربیة

 تقریر وموجز تنفیذى لحاالت
 الهجرة الدولیة لعام 2019:

 االتفاق العالمي من أجل الهجرة
 اآلمنة والمنظمة والنظامیة في

سیاق المنطقة العربیة

 تقریر لحاالت
 الهجرة الدولیة

لعام 2021



 المؤتمر اإلقلیمي
 حول االتفاق

 العالمي من أجل
الهجرة

حقوق المهاجرین

 مواكبة الدول إلعتماد االتفاق العالمي
من أجل الهجرة

 ورشة عمل لبناء
 القدرات حول

 حوكمة الهجرة في
 المنطقة العربیة



 حقوق المهاجرین: المراجعة اإلقلیمیة األولى لالتفاق العالمي
للهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامیة في المنطقة العربیة

اجتماع مع أصحاب المصلحة

ورشتا عمل لبناء القدرات

 جلسة تشاوریة مع الدول
 األعضاء

 جلسة حواریة  مع البرلمانات
العربیة

 جلسة حواریة مع اآللیات
التشاوریة فیما بین الدول

 نموذج توجیهي
 الستعراض تنفیذ
 االتفاق العالمي من
 أجل الهجرة اآلمنة
والمنظمة والنظامیة



 مشاورات االتحادات العمالیة حول المراجعة
اإلقلیمیة للدول العربیة

 المؤتمر اإلقلیمي االفتراضي الستعراض االتفاق
 العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامیة

 في المنطقة العربیة

 حوكمة الهجرة في المنطقة العربیة: االتجاهات
 والتحدیات واألولویات للمستقبل

 تعزیز تنفیذ االتفاق العالمي للهجرة للعامالت 
 المهاجرات واألطفال المهاجرین والشباب في المنطقة

العربیة

 حقوق المهاجرین: المراجعة اإلقلیمیة األولى لالتفاق العالمي
للهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامیة في المنطقة العربیة



 وثیقة ختامیة تسلط
 الضوء على الرسائل

 الرئیسیة

 تقریر إقلیمي یحلل التقاریر
 الوطنیة الطوعیة التي قّدمتها

 ثالث عشرة دولة

 

 اجتماع افتراضي تشاوري مع
أصحاب المصلحة

 حقوق المهاجرین: المراجعة اإلقلیمیة األولى لالتفاق العالمي
للهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامیة في المنطقة العربیة



 ورشة عمل إقلیمیة لبناء قدرات
 الدول العربیة حول عملیة

 المراجعة على المستوى الوطني

 ورشة عمل الشیخوخة بكرامة في 
 المنطقة العربیة: أولویات التدخالت

السیاساتیة

 أداة إدماج قضایا كبار السن
 في عملیة صنع السیاسات في

الدول العربیة

حقوق كبار السن



شكرًا


