
21-00443 

E األمم المتحدة 
 
Distr. 
LIMITED 
 
E/ESCWA/C.2/2021/3 
14 June 2021 
ORIGINAL: ARABIC 

 
 المجـلس 

 االقتصـادي واالجتمـاعي

 

 

 اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا (اإلسكوا) 

 لجنة التنمیة االجتماعیة 
 عشرة   لثةالدورة الثا

 2021سبتمبر /أیلول 23-22، دورة افتراضیة

 من جدول األعمال المؤقت  4البند 

 تنفیذ أنشطة برنامج عمل اإلسكوا والتوصیات الصادرة عن لجنة التنمیة االجتماعیة 
 في دورتھا الثانیة عشرة

 موجـز 

آسیا (اإلسكوا) دورتھا الثانیة    لغربي عقدت لجنة التنمیة االجتماعیة في اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة  
وناقشت مو2019تشرین األول/أكتوبر    9و  8  یوميبیروت    في  ةعشر برامج    ھا من  ،ع عدةی ضا،  إصالح 

واعتماد نھج الترابط في   ؛واآلثار المترتبة على إدماج المسنین على مستوى السیاسات  ؛الحمایة االجتماعیة
 لمنطقة العربیة.  في ا 2030تنفیذ خطة التنمیة المستدامة لعام 

وأكدت الدول األعضاء على ضرورة اتباع نھج شامل یضمن اإلدماج الكامل وعدم ترك أحد خلف  
مجموعة من التوصیات، بعضھا موجھ إلى الدول    االجتماعیة عن لجنة التنمیة    ت . وقد صدرالتنمیة   ركب 

 .  لإلسكوا األعضاء والبعض اآلخر إلى األمانة التنفیذیة

  2نشطة التي اضطلعت بھا اإلسكوا في إطار برنامجھا الفرعي  األ ثیقة لمحة عن  ھذه الو وتتضمن  
إلى أخذ العلم    ة اللجنة مدعوو  ،االجتماعیة  نمیةللجنة الت  ة المعني بالتنمیة االجتماعیة منذ الدورة الثانیة عشر

 ل المضي قدماً. بُ نشطة وإبداء الرأي بشأن سُ األ  ھذهب
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 مقدمة 

آسیا (اإلسكوا) دورتھا الثانیة    لغربياالجتماعیة  االقتصادیة وعقدت لجنة التنمیة االجتماعیة في اللجنة   -1
  ، عمالھا مجموعة من التوصیات أواعتمدت في ختام    ،2019تشرین األول/أكتوبر    9و 8  یوميفي بیروت   ةعشر

  األنشطة تعرض ھذه الوثیقة  و .  إلسكوال  اآلخر إلى األمانة التنفیذیةبعضھا  بعضھا موجھ إلى الدول األعضاء و 
دعماً لجھود الدول    2021  أیلول/سبتمبرو  2019تشرین األول/أكتوبر    بین   اإلسكوا في الفترة   بھا اضطلعت  التي  

 . 2 الفرعي ر البرنامج اوھة إلى األمانة التنفیذیة، وذلك ضمن محتوصیات الموجّ ال األعضاء، وعمالً ب

إلى تحقیق التنمیة االجتماعیة المنصفة والشاملة، والحد من عدم المساواة    2الفرعي    البرنامج  رمي یو -2
  ؛ : العدالة االجتماعیة ةالتالی  المواضیع وھو یتمحور حول  مع مبدأ عدم إھمال أحد.    ى تماش یوالفقر والبطالة، بما  

  ؛ قوق المھاجرینح  ؛حقوق كبار السن  ؛ اإلعاقة  ذوي دمج األشخاص    ؛م الحمایة االجتماعیةُظ نُ   ؛ الحد من الفقر
   .2030مساعدة الدول على تنفیذ خطة التنمیة المستدامة لعام  ؛تحسین فرص العمل

التنمیة االجتماعیة في   -3 لتوصیات لجنة  السیاسات  ب الثانیة عشرة    دورتھا وتنفیذاً  الترابط بین  تعمیم نھج 
قامت اإلسكوا بتحدید الفجوات على  ، الرامیة إلى تحقیق التنمیة الوطنیة االجتماعیة في الخطط والبرامج الوطنیة

اإلسكوا  عدت  أ  ، علیھ  وبناءً   .ومترابطة   واإلقلیمي التي تحول دون تنفیذ برامج اجتماعیة متشابكة   الوطني   یَینالمستو
السیاسات   أدوات  من  سیاساتھا    العربیة   الدول   في  القرار  صانعي   ةساعد لمحزمة  تصمیم  بشكل    ھاوتنفیذ على 

   . مترابط وبطریقة فعالة

شراكات مع وكاالت األمم المتحدة والمنظمات اإلقلیمیة ومنظمات المجتمع  ال عت اإلسكوا في بناء  وتوسّ  -4
لضمان توحید الجھود على المستوى اإلقلیمي. ومن األمثلة على ھذه الشراكات توطید    ،المدني والمعاھد األكادیمیة

السامیة لشؤون    المتحدة   األمم ومفوضیة   اإلنمائي عمل مع صندوق األمم المتحدة للسكان وبرنامج األمم المتحدة  ال
الفاعلة مثل    واإلقلیمیة واألكادیمیة   مع المؤسسات الدولیة   ھا عمل  عززت الالجئین، ومنظمة العمل الدولیة. كما  

جامعة جورج واشنطن، ومبادرة أكسفورد للفقر  ولي،  الدومركز جامعة نیویورك للتعاون  جامعة الدول العربیة، و
 ھا.  توالتنمیة البشریة. كما عملت اإلسكوا مع منظمات المجتمع المدني الدولیة واإلقلیمیة لتنفیذ العدید من أنشط 

 19-لتصدي لتداعیات جائحة كوفیدا فيدعم الدول العربیة   -أّوالً 

العربیة   -5 الدول  دعم  على  اإلسكوا  كوفید ا  فيعملت  لتداعیات  واالقتصادیة  19-لتصدي     ، االجتماعیة 
  ع ا وضأ   ومناقشة،  لوطنياو  اإلقلیمي  یَین لمستوالشاملة ل  واألوراق  السیاسات   ات موجزمن خالل إصدار سلسلة من  
و  السكان،  ل  االجتماعات،  من  عدد   عقد فئات معینة من  ، بشأنھا عات  توقّ إعداد  و  ،جائحةالتداعیات    تحلیلوذلك 

 .  لھا تصدي لا على الدول   ةساعد ملتوصیات عملیة  تقدیم و

 السیاسات موجزات   -ألف

 اإلقلیمي  المستوى  

 التالیة:   السیاسات  ات موجز، أصدرت اإلسكوا اإلقلیميالمستوى على  -6
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 E/ESCWA/CL3.SEP/2020/Policy) قتصادیة على المنطقة العربیةال االتكلفة : نافیروس كورو  (أ)
Brief.1)  . العربیة في ظل  الموجز    ھذا  تضمن االقتصادات  تتكبدھا  التي سوف  للخسائر   الحاد    الھبوط توقعات 

تصورات للخسائر    تضّمن و.  2020ر في عام  ئخسا ال  من ملیار دوالر    42  حوالي  قدرھاو   ، العالميمعدالت النمو  في  
ینایر إلى منتصف آذار/مارس  / الثانيكانون    مندوالر في الفترة  ملیار    حوالي  قدرھاو  ،المتوقعة في إیرادات النفط

 ؛ الدول على استیعاب تلك الخسائر ةساعد ملمقترحات بشأن السیاسات العامة كما تضّمن . 2020

لمعا (ب) التضامنیة  الثروة  جائضریبة  آثار  كوفیدحلجة  ال  19-ة  المنطقة  في  الفقر   ربیة ععلى 
E/ESCWA/2020/Policy brief.7) (.  الموجز    تضمن ا  ألوجھمناقشة  ھذا  في  المساواة  المنطقة  عدم  في  لثروة 

المنطقة تعادل ثروة النصف األفقر من السكان    ھذهملیاردیراً في    37أن الثروة التي یملكھا أغنى    وبیّن  ،العربیة
الدخلا  في لفقر  ا  لمستویات تقدیرات    قدم والبالغین.   والمنخفضة  المتوسطة  من  عرض حلوالً و  ،لبلدان    ھا عملیة 

   ؛ ن من الفقر في البلدان المتوسطة الدخلی النتشال المالی  ، في المائة  1.1الثروة بنسبة    ى فرض ضریبة تضامنیة عل

  الوباء على الفقر وانعدام األمن الغذائي في المنطقة العربیة   أثرفیروس كورونا: التخفیف من   (ج) 
(E/ESCWA/CL3.SEP/2020/Policy Brief.2)  .توقعات حول زیادة عدد الفقراء في المنطقة العربیة    موجزقدم ال

لفترة طویلة.    جائحةال  ي بسبب تفش  ھاي أسعارفي األغذیة واالرتفاع ف  النقص ، وأیضاً حول  19-بسبب جائحة كوفید 
ملیون شخص.    55وقد یصل عددھم إلى    ، ممن ھم بحاجة إلى معونة إنسانیة  الجائحة أعداد المھددین ب  ناول وت 
من  ل   مقترحات   ضمنوت التي  الطارئة  التدابیر  اآلثارل  یتقلال  شأنھابعض  تلك  حدة  الحمایة    ومنھا  ،من  توفیر 

 ؛ االحتیاجات األساسیة للجمیع تلبیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وضمان األمن الغذائي و االجتماعیة ودعم 

  على أمثلة  الموجز    قدم .  (E/ESCWA/2020/INF.1)  استجابة إقلیمیة طارئة:  19-كوفید  جائحة   آثار )د (
جائحة   بسبب  المتفاقمة  واالقتصادیة  االجتماعیة  للضائقة  للتصدي  الدول  أقرتھا  التي  العاجلة   االستجابات 

مثل الحزم التحفیزیة المقدمة لدعم المواطنین ولتعزیز    ، . وسلط الضوء على بعض األمثلة اإلیجابیة19-كوفید 
سیاسات  المستوى    على رشادات  إ  تضمن . و ة جائحقدرة الشركات على معالجة التراجع الحاد في نشاطھا نتیجة لل

تعزیز التضامن االجتماعي التي من شأنھا خدمة مصلحة    بُل سُ المالیة و  ألصحاب القرار حول التدابیر   موّجھة 
 ؛ الفقراء والفئات الضعیفة

في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا/الدول    19-كوفید  لجائحة استجابات الحمایة االجتماعیة   ) ھ(
ائتالف األمم المتحدة اإلقلیمي القائم على مسائل معینة حول الحمایة  بالشراكة مع أعضاء  ھذا الموجز    أُعد .  العربیة 

زمة  لمحة عامة عن تدابیر الحمایة االجتماعیة الرئیسیة التي اعتمدتھا الدول العربیة استجابةً أل  قّدم و.  االجتماعیة
 بغرض نشر أفضل الممارسات وتسھیل عملیة التعلم بین الدول.    ،19-كوفید 

 راً فئات المجتمع تضرّ  أكثر 

السیاسات    ات ، أصدرت اإلسكوا موجز19-على مستوى فئات المجتمع األكثر تضرراً من جائحة كوفید  -7
 التالیة: 

.  (E/ESCWA/2020/POLICY BRIEF.9)  العربیة   على الشباب في المنطقة  19-آثار جائحة كوفید (أ)
ً تقییمالموجز   ھذا  تضمن  لمساعدة   حلوالً  اقترحو .على الشباب  للجائحةثار االقتصادیة واالجتماعیة والنفسیة  آلل  ا

https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%80%D9%80%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A3%D8%AB%D9%80%D9%80%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%80%D9%80%D8%AF-19-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ar_20-00124_covid-19_poverty.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/uploads/impact-covid-19-young-people-arab-region-arabic.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/uploads/impact-covid-19-young-people-arab-region-arabic.pdf
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بعدھا وما  الحرجة  المرحلة  ھذه  في  حمایتھم  على     ون یعیشالذین  خصوصاً  و  ،الفقر من    السیما  ،الحكومات 
 ؛ ذوو اإلعاقة األشخاص في المناطق الریفیة و

العربیة   19-كوفید  جائحة   تأثیر  (ب) المنطقة  في  والالجئین  المھاجرین    فنیة   ورقة   -  على 
(E/ESCWA/CL2.GPID/2020/TP.16)  . ّمفوضیة األمم المتحدة السامیة لشؤون    مع   بالشراكة  ورقةال  ه ھذ   ت أُعد

الدولیة العمل  القضایا و  ، الالجئین ومنظمة  القائم على  المتحدة  ائتالف األمم  الھجرة   بالتعاون مع أعضاء   بشأن 
على مجاالت    اً ركزم  ،على المھاجرین والالجئین في المنطقة  19-آثار جائحة كوفید   حللو  في المنطقة العربیة.

مواضیع العودة والعودة الطوعیة واالتجار بالبشر    الموجزناقش  كما    .الصحة وأمن الدخل واالقتصاد والتعلیم منھا  
ال و  الجائحة،في ظل   م توصیات عملیة حول  قدّ وكالنساء واألطفال والالجئین.    ،محددة  فئات على    جائحة تأثیر 

 ؛سیاسات وإجراءات قصیرة ومتوسطة األجل یمكن تنفیذھا لحمایة المھاجرین والالجئین

العربیة   19-وفیدك  جائحة  آثار (ج)  المنطقة  في  والالجئین  المھاجرین    على 
(E/ESCWA/CL2.GPID/2020/Policy BRIEF.2)  . لتوصیات الصادرة في الورقة  ل  شرحاً موجز السیاسات    قّدم

الصحة وأمن الدخل واالقتصاد والتعلیم    منھا   ،وركز على عدد من المجاالت   ،الفقرة (ب)  في ذكرھا    السابقالفنیة  
 ، محددة  فئات على    جائحةوسلط الضوء على تأثیر ال،  19- كوفید   جائحةوالعودة الطوعیة واالتجار بالبشر في ظل  

 ؛كالنساء واألطفال والالجئین 

 E/ESCWA/CL2.GPID/2020/Policy)  على كبار السن في المنطقة العربیة  19-فیدآثار جائحة كو )د (
BRIEF.12) .   ملیون    32  حوالي حلیل آثار الجائحة على  لت  ، الشراكة مع منظمة الصحة العالمیةب   الموجز  ھذا  أُعد

 النساء    خاصة و  السن،  كبار  علىالجائحة    ا تفرضھالمخاطر المتفاقمة التي    وتناول  . من كبار السن في المنطقة 
معدالت األمیة    ارتفاع   ھمھاأ  منو  ،السن  كبار  تواجھ  التي  التحدیات تناول أیضاً  واإلعاقة.    وذو   األشخاص أو  

تدابیر الوقایة من الجائحة واالتصال باآلخرین    على الع  طّ االقدرتھم على  إضعاف  لمام بالتكنولوجیا و وعدم اإل
 ؛ بالعزلة ھم لطلب المساعدة أو التخفیف من شعور

 E/ESCWA/2020/Policy)  على المساواة بین الجنسین في المنطقة العربیة  19-آثار جائحة كوفید ) ھ(
Brief.4)  . سف یوالیون   المرأة  وتمكین   الجنسین   بین   للمساواة  المتحدة  األمم   ھیئة   مع   الشراكةب  الموجز   ھذا  أُعد  

الجائحة    آثار تقییم    إلى   ھدفو.  العالمي  الغذاء  وبرنامج   العالمیة  الصحة  ومنظمة  للسكان  المتحدة  األمم   وصندوق
امل والتعایش القسري، وتصاعد حاالت اإلغالق الشلعلى زیادة معدل العنف األسري في المنطقة العربیة نتیجة 

آثار  إلى    الموجزوأشار      والمخاوف من التعرض للفیروس.  انعدام األمن الغذائي التوترات في األسرة بسبب تفاقم  
  ھا بما فیھا خدمات الصحة اإلنجابیة، ودور  ،الوصول إلى الخدمات الصحیة  علىالجائحة على تقلص قدرة المرأة  

المنزلیة الرعایة  في  یؤد   ،المتزاید  األ   ي مما  مضاعفة  الاعبإلى  وقدم  علیھا.  التي    موجزء  للخسائر   تقدیرات 
 ؛نساءا تشغلھ  وظیفة ألف  700خسارة بینھا   ومن  ،قد تتكبدھا المرأة

كوفید  ) و( وجائحة  والفتیات  النساء  العربیة   19-العنف ضد  المنطقة     بالشراكة   الموجز  ھذا  عد أُ   .في 
ً تقییم  وتضمن .  العربیة   المنطقة   في  العاملة   المتحدة  األمم   منظمات من    عدد مع   ً معمق  ا  لواقع العنف ضد المرأة    ا

. وعرض  العربیة   الدول  فيالمقدمة للناجیات    الخدمات ذلك على    وآثار  ،العنف  معدالت   زیادةفي ظل الجائحة و
خالل  جودة   ذات  خدمات  لىإلضمان وصول الناجیات سّدھا الفجوات الواجب  حدد و  ، الدول بعض ل جیدة  تجارب 

 ؛ جائحةال

https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF--%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/uploads/impact-covid-19-migrants-refugees-arab-region-policy-brief-arabic.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/uploads/impact-covid-19-older-persons-arab-region-arabic.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/uploads/impact-covid-19-older-persons-arab-region-arabic.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/20-00132_gpid_pb_ar_apr2.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/20-00132_gpid_pb_ar_apr2.pdf
https://www.unescwa.org/ar/news/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-83-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%82%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/violence-against-women-girls-covid-19-arab-region-arabic.pdf
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  اإلعاقة من فیروس كورونا المستجد  يلوقایة األشخاص ذو ةالمتخذ الحكومیة اإلجراءات مسح (ز)
المبذولة  19-(كوفید والجھود  میسرة  )  بصیغة  الالزمة  التوعویة  والمواد  بالمعلومات  لتزویدھم 

(E/ESCWA/CL2.GPID/2020/INF.5).  دول جراءات االحترازیة التي اتخذتھا الالتدابیر واإل  سحالم  ھذا  ستعرض ا  
عاقة. وقدم مجموعة من المواد التثقیفیة  شاملة لألشخاص ذوي اإل  جائحةلل  ا ھالعربیة لضمان أن تكون استجابات

اإل ووالتوع  مواقع  على  المنشورة  االجتماعينیة  التواصل  وشبكات  األل  ،ترنت  اإلمساعدة  ذوي  عاقة  شخاص 
 . منھا واالستفادة لیھا إللوصول 

 الوطني  المستوى  

 لیة: ، أصدرت اإلسكوا موجزات السیاسات التاالوطنيعلى المستوى  -8

حتمیة    الفقر (أ) ضرورة  التضامن  لبنان:  الصدمات    للحدفي  آثار    والمتداخلة   المتعددةمن 
(E/ESCWA/2020/Policy Brief.15)  .قدموعدم االستقرار االقتصادي، و   الجائحة   آثار الضوء على    موجزال  سلط  

والبمقترحات   الفعالة  للتخفیفاالستراتیجیات  رئال  ھذا  اإلسكوا  ت وقدم.  منھا  مستدامة  إلى   وزراء  ال   اسةموجز 
توزیع الثروة  على    19-كوفیدجائحة    أثر"عة بعنوان  إضافة إلى ورقة فنیة موسّ   ،ات موجز السیاس  شاروألبنان.    في
  55أن عدد الفقراء في لبنان ارتفع إلى ما یقدر بـ    إلى )،  E/ESCWA/CL3.SEP/2020/TP.8(  " الفقر في لبنانو

  عالجیة . واقترحت اإلسكوا إجراءات  2020في المائة في عام  23.4إلى  ارتفع معدل الفقر المدقع  أنّ و ، في المائة
عزیز األمن الغذائي والصحي والحمایة االجتماعیة لسد فجوة الفقر، بما في ذلك إنشاء  ت ل  ات على مستوى السیاس

 المجتمعي؛ تضامن لل وطني صندوق 

  : الجنسین   بین  المساواةمن منظور    2020في آب/أغسطس  بیروت  سریع النفجار مرفأ    تحلیل )ب (
المتحدة للمساواة بین الجنسین وتمكین المرأة/  مع ھیئة األمم    بالتعاونالموجز    ھذا  عد أُ   .الجوانب   متعدد  رصد

 ،طري للبنان، ومنظمة كیر الدولیة في لبنان طري للبنان، وصندوق األمم المتحدة للسكان/المكتب القُ المكتب القُ 
انفجار مرفأ بیروت على سكان    آثارتقییم  إلى    الموجز  ھدف و  .(أبعاد)  مركز الموارد للمساواة بین الجنسینو

للوثائق    لى تحلیلٍ ع  بناءً التقییم    عدّ وأُ .  في االعتبار  منظور المساواة بین الجنسینمع أخذ    ،المناطق المتضررة
التي تم التوصل إلیھا من خالل مجموعة    للمعلومات   وعلى تحلیلٍ   ،المتوفرة حول أثر االنفجار من كافة الجھات 

الخدمات ومجموعات   تقدیم  في  فاعلین  أشخاص  مع  المقابالت  النتائج  تفكیر من  من  الى عدد  التقییم   . وخلص 
على عدة مستویات منھا الصحة والصحة اإلنجابیة واإلیواء والصحة العقلیة والعنف ضد المرأة واألمن الغذائي.  

 ؛ توصیات من ال  عدداً  الموجز  تضمن و

عام   ) ج( لبنان:  في  النظامي  الخاص  المریر   2020القطاع    والواقع 
(E/ESCWA/CL2.GPID/20201/POLICY BRIEF.1)  . وأزمة    في   الموجز   بحث ی بیروت  میناء  انفجار  تأثیر 

  أسرع   موجزال  ھذا  كانوعات الرئیسیة.  مبیعات القطاع الخاص والموظفین المتفرغین في القطا   على  19-فید كو
 . فیھ التوظیف وقابلیة  اللبناني  الخاص  القطاع  أداء تلخص   رسمیة  بیانات استناداً إلى  یُعدّ تقییم  

https://undocs.org/ar/E/ESCWA/CL2.GPID/2020/INF.5
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/uploads/covid-19-beirut-explosion-rising-poverty-arabic.pdf
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/21-00074-covid-19-policy-brief-ar_feb1.pdf
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 االجتماعات    -باء

العربیة  ا السیاسات ومناقشتھ  ات موجز  نتائج   لعرض   جتماعات اال   من   عدداً اإلسكوا    عقدت  -9 الدول   ،  مع 
 : فیما یلي أھمھا 

ً   ُعقد   اجتماع  (أ) ألعضاء    ، بالشراكة مع منظمة العمل الدولیة  ،2020بریل  أنیسان/  22یوم    افتراضیا
المعن الحكومي  الخبراء  االجتماعیة    ي فریق  الحمایة  االجتماعیة    فيبإصالح  التنمیة    ناقش و  . اإلسكوا  في لجنة 

كوفید ا  اع ماالجت لجائحة  واالجتماعیة  االقتصادیة  االستجابة    19-لتداعیات  الدول    وتناول ،  لھاوسیاسات  جھود 
الوطنیة   ل  المتخذة والتدابیر  عند    توقف و .  ھا للتصدي  الحمایة  المشاركون  سیاسة  العالمي الستجابات  "المرصد 

دولة حول التدابیر المالیة    194حوالي  ب  تتعلق معلومات تفصیلیة    تضمن ی  الذيو  ،أعدتھ االسكوا  الذي االجتماعیة"  
 ؛ آلثار الجائحة  للتصدي وتدابیر الحمایة االجتماعیة التي اتخذتھا 

بالشراكة مع صندوق األمم    2020نیسان/أبریل    23یوم  افتراضیاً    ُعقد اجتماع استثنائي للجنة المرأة   )ب (
للسكان،   المتحدة  و المتحدة  وبرنامج األمم  للمرأة،  المتحدة  األمم  السیاسات  لعرض    ،اإلنمائيھیئة  نتائج موجز 

قدمت  و.  تأثراً ئات  فال  أكثرتشكل    بوصفھا على المرأة  التركیز    ع م  ،والنتائج االقتصادیة واالجتماعیة آلثار الجائحة
ً الدول عروض تسھیل عملیة التعلم والتعرف    بھدف  ،المرأة  عن التدابیر التي اتخذتھا للتحفیف من آثار الجائحة على   ا

 ؛ على التجارب الناجحة

البرلماني (ج)  لعام  عنوان    تحت   اإلسكوا  عقدتھالذي    ،المنتدى  المستدامة  التنمیة  آث2030"خطة  ر  ا: 
.  2020نوفمبر  /الثاني تشرین    26یوم    افتراضیاً،  ، ھداف التنمیة المستدامة ودور البرلمانات"أعلى تنفیذ    19-كوفید 

  أتاح . و2030  عام   وھدف االجتماع إلى مناقشة دور البرلمانات العربیة في االستجابة لألزمات من منظور خطة 
 ؛الجائحة ظل  فيلتبادل الخبرات والدروس المستفادة  ین منصة للبرلمانی

ئین وبالتعاون  السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالج  بالشراكة مع منظمة العمل الدولیة والمفوضیة  (د)
ً اجتماع  ، عقدت اإلسكوا  ، مع أعضاء شبكة األمم المتحدة للھجرة في المنطقة العربیة ً افتراضی  ا كانون    17في    ا

والالجئین   19-د یكوف  جائحة   آثار  حول   2020  دیسمبر األول/ المھاجرین  المنطقة   على    إلى . وھدف  العربیة   في 
،  لھم  الدخل  وتأمین   إلى الخدمات،  ھموصول  فرص والالجئین والمھاجرین،    ةصحاآلثار، بما فیھا    ھذهمناقشة  

 ؛ سیاسات ال مستوى  على   ات یتوص  إلى  خلص و

  ندوة افتراضیة عقدت اإلسكوا    ،بالشراكة مع جامعة الدول العربیة وصندوق األمم المتحدة للسكان ) ھ(
  حول   المتحدة  ألمما  فيالسكان والتنمیة    للجنة  والخمسینالرابعة    الجلسة   ھامش  على  2021نیسان/أبریل    21  في

ممثلون    ،الندوة  وركزت .  العربیة   المنطقة  في  المستدامة  والتنمیة   الغذائي   واألمن   السكان  حضرھا   التي 
على األمن الغذائي    19-على تداعیات أزمة كوفید   ،عن الوزارات المعنیة والمجالس السكانیة في الدول العربیة

 في ظل التحوالت السكانیة التي تشھدھا المنطقة.  
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 ً  التقدم المحرز في مجال العدالة االجتماعیة  -ثانیا

  : تقدیم القدرات   عدسةمن خالل  أصدرت اإلسكوا "دراسة متعددة األبعاد لالمساواة في المنطقة العربیة   -10
. ھدفت (E/ESCWA/SDD/2019/TP.7)ة المستدامة العاشر"  دراسة تجریبیة في لبنان مع التركیز على ھدف التنمی 

لالمساواة داخل البلدان  الحد من ا  - من أھداف التنمیة المستدامة    10الھدف    تنفیذ إلقاء نظرة نقدیة على  إلى    الدراسة
متعددة األبعاد التي ال یزال  الواقتراح طریقة بحثیة جدیدة ومبتكرة للتعرف على أوجھ الالمساواة    - وفیما بینھا  

 .  الھدف ھذایتعین معالجتھا في مقاصد  

األشخاص  ھي    ،في لبنان  فئات أوجھ الالمساواة األساسیة التي تعاني منھا ثالث    فيالدراسة  ھذه  تبحث  و -11
ً تمثیًال مرئیًا    الدراسةر  وتوفّ .  ذوو اإلعاقة والشباب المتعلم والنساء الضعیفات    ھا قیللثغرات التي یجب تضی  واضحا

   .المنشود  وواقعھم  للسكانالواقع الحالي  بین

ً االسكوا    عقدت  -12 : التعافي  10استعراض الھدف  بعنوان "  حواریةجلسة    2021آذار/مارس  في    افتراضیا
ضمن فعالیات المنتدى   ،2021 مارس /آذار في " والحد من أوجھ عدم المساواة في المنطقة العربیة  ع ی الشامل للجم

المستدامة  للتنمیة  لالمساواة خالل جائح  الجلسة سلطت  و  . العربي  الرئیسیة  المظاھر  على   ،19-كوفید   ة الضوء 
للحد من الالمساواة    ات سیاسال   مستوى   على قدمت خیارات  و.  العربیة   السیاسات في المنطقة  وضع وآثارھا على  

 .  2030من خطة عام  10وتسریع التقدم في تحقیق الھدف 

الموارد على    توزیعن أوجھ الالمساواة وإعادة تجارب من المنطقة في الحّد مالحواریة  وتناولت الجلسة   -13
وفي العمل على ضمان الحصول،   ات؛اس یالسمستوى    علىو  واالقتصادي  الجتماعي ا   ین نحٍو منصٍف في المجالَ 

 أن تنشب في المستقبل.    مكنی واألزمات التي    الجائحة في فترة التعافي من    االجتماعیة بشكٍل مستدام، على الخدمات  

أصدرت اإلسكوا تقریر التنمیة االجتماعیة الثالث: "عدم إھمال أحد: إدماج الفئات المھمشة في بعض   -14
  ثالث   التقریر   تضمن وی.  من مبدأ "عدم إھمال أحد"  ینطلق  الذي   ، (E/ESCWA/SDD/2019/4)البلدان العربیة"  

على    مناطق   حول   مصر و  لبنان و  تونس   من   حالة   دراسات  الضوء  ویلقي  اإلقصاء،  من  تعاني  وفئات  مھمشة 
توصیات بشأن السیاسات الكفیلة  التقریر    ویقدم.  یةجذرال  أسبابھاویناقش    ،اإلقصاء  عزز المسببات البنیویة التي ت

السیاسات االجتماعیة،    وضع بمعالجة مسألة إقصاء الفئات المجتمعیة الُمھَمشة، ویدعو إلى اعتماد نھج شمولي في  
لى إصالح المؤسسات التي تمارس التمییز واإلقصاء بحق بعض شرائح المجتمع، مع تحدید تدابیر ُموجھة  وإ

 لمعالجة العقبات الجوھریة التي تحول دون النھوض بالفئات االجتماعیة المحرومة أو المھمشة أو الُمستَبعدة. 

ساواة االجتماعیة في المنطقة العربیة  "أوجھ الالمبعنوان  تقریر التنمیة االجتماعیة الرابع أعدت اإلسكوا   -15
كوفید  بعد  البنیوي"19-ما  للتحّول  الطریق  عام    قریباً وسیصدر    ،:  على  ی و.   2021في  التقریر    التدابیر ركز 

  في الالمساواة والعدالة االجتماعیة    ي على بعدَ   مركزاً   بعدھا،  وما   19-كوفید   لجائحة   للتصدي   المتبعة   والسیاسات 
،  المجتمعات في المنطقة  ات اج تیحاستدامة تلك السیاسات وقدرتھا على االستجابة ال  التقریر  ناقشوتلك السیاسات.  

العالم.    مقارنة بال من  أخرى  مناطق   یخلص   والجدیدة،   اإلبداعیة   التدخالت   عرض   إلى   وإضافةمع حاالت من 
 . العربیة  للمنطقة بشأنھا  توصیات   تقدیم  إلى و جائحة لل  التصدي في  الحمیدة الممارسات  استعراض  إلى التقریر 

https://www.unescwa.org/ar/publications/%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%AF%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/leaving-no-one-behind-integrating-marginalized-groups-arabic.pdf
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اإل  -16 األولیة  عقدت  نسختھ  في  الرابع  االجتماعیة  التنمیة  تقریر  لمناقشة  خبراء  اجتماع    7  في سكوا 
استعرض 2021حزیران/یونیو   العربیة  المنطقة  من  االجتماع خبراء  للتقریر ورسائل النتائج    وا. وضم    ھ األولیة 
 والتوصیات الواردة فیھ.  استنتاجاتھ على  وا األساسیة واتفق

تقریر  اإلسكوا  عّدت أ -17 حول  سیاسات  الرابع  موجز  االجتماعیة  البنیویة  "  بعنوان  التنمیة  التحوالت 
العربیة  المنطقة  في  ً   وسیصدر،  "المطلوبة  عام    قریبا المطلوبة    الموجز  تعرض ویس.  2021في  اإلصالحات 

االجتماعیة.   للتنمیة  الرابع  التقریر  في  الواردة  االجتماعیة  الحمایة  لتطبیق    یقدمو لسیاسات  توصیات  الموجز 
 الواردة في التقریر السالف الذكر.   ستنتاجات اال

  ، لعدالة االجتماعیةا  مبادئ  مع العامة    والبرامج السیاسات    توافق  دىأداة تقییم الثغرات في م  اإلسكوا  أعدت  -18
تتكون األداة من مدخل مفاھیمي،  و .  ئمباد ھذه المع    مالءمتھا لمساعدة الدول في تحلیل سیاساتھا الوطنیة ومدى  

اتباعھا، واستمارة من   التقییم وكیفیة  الفقرات حول  :  ھيأساسیة    حاورمأربعة    حول   سؤاالً   22ومجموعة من 
المعرفة والمھارات المطلوبة في عملیات تصمیم أو تنفیذ أو تمویل أو تقییم السیاسات االجتماعیة واالقتصادیة؛  

؛ األطر التشریعیة والتنظیمیة؛ الھیاكل المؤسسیة  العامة  ات حول خیارات السیاس   التوافق بین األطراف المعنیة
 واآللیات الداخلیة.  

العدالة   -19 مبادئ  دمج  على  لقدراتھا  الذاتي  التقییم  من  الحكومیة  المؤسسات  تمكین  إلى  األداة  وتھدف 
السیاسات بطریقة تشاركیة؛ وتزویدھا بأداة ولوحة نتائج بصریة لتقییم مدى تعمیم    وضعاالجتماعیة في عملیات  

مبادئ العدالة االجتماعیة في سیاساتھا الوطنیة والسماح لھا باستخدام ھذا التصنیف كمعیاٍر لتحسین قدراتھا على  
عوائق وتذلیل التحدیات  تصمیم الخطط والسیاسات؛ وتمكینھا من التوصل إلى حلول محلیة وإصالحات لمعالجة ال

 السیاسات.   وضعالتي تَحُول دون تعمیم العدالة االجتماعیة في عملیات  

أیلول/سبتمبر    25و  24یومي   قدت في الجمھوریة التونسیةتم اختبار ھذه األداة في ورشة عمل وطنیة عُ و -20
ومنھجیة عملھا المقترحة.  حیث قدم المشاركون في الورشة مالحظات قیّمة حول مضمون األداة وھیكلیتھا    ،2020

   ف مع السیاق الوطني، واقترحوا مجموعة من التوصیات. واستناداً كما أبدوا الرأي في مرونتھا وقابلیتھا للتكیُّ 
 تعدیل األداة وادخال التغییرات المقترحة.  تم إلى ھذه المناقشات  

تشرین الثاني/نوفمبر    11في  ُعقد فریق خبراء  ل إقلیمي اجتماع في صورتھا األولیة في  األداة تم عرض و -21
لیة ھذه األسئلة  اومدى فع  ؛والمنھجیة المعتمدة لتطویرھا  ؛وھیكلیتھا   ؛والنظر في مضمونھا  ، تھامناقش  بھدف   2020

جتماع  االفي    ت شاركوفي تحدید الثغرات في إدماج مبادئ ومفاھیم وركائز العدالة االجتماعیة في السیاسات.  
الخ والمساواة  مجموعة من  اإلدماج االجتماعي  المتخصصین في قضایا  البارزین واألكادیمیین  اإلقلیمیین  براء 

عن االجتماع    ت وقد صدروفي تطویر السیاسات والبرامج االجتماعیة وتنفیذھا.    ،والمشاركة وحقوق اإلنسان 
 األداة. النسخة النھائیة من  إعداد  عند خذھا في االعتبار أ مجموعة من التوصیات تم 

  قد ُع اجتماع رفیع المستوى  الدول العربیة خالل    عن  نممثلی  بحضور األداة في شكلھا النھائي    ت طلقأُ وقد   -22
وتعظیم االستفادة    ؛العربیةاالجتماع إلى تعمیم استخدام األداة في الدول    وھدف.  2020كانون األول/دیسمبر    22في  
ووضع الحلول المناسبة لسد الثغرات وتصویب    ؛نتائج التقییم  دعم الفني في تحلیل لل  اإلسكوامن خالل تقدیم    ،منھا

 عملیات صیاغة السیاسات والبرامج الوطنیة.  

https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/social-justice-policy-gap-assessment-tool-pgat-arabic.pdf
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تقییمھا  ل وفي ختام االجتماع، توصل المشاركون إلى اختیار سیاسة الحد األدنى لألجور وحمایة العمال   -23
ال الدول  في  الوطنیة  المستویات  الن   صدارإو  عربیة على  تحلیلي حول  في  وتائج.  تقریر  خبراء   االجتماع شارك 

حكومیو واستشاری مسؤول و ن  االجتماعیة  ون  بالعدالة  مباشر  بشكل  مرتبطة  عامة  سیاسات  صیاغة  عن   ن 
یمثلون وزارات الشؤون االجتماعیة ووزارات العمل في    وھم الوطني والمحلي،    یَین وعن تنفیذھا على المستو

 الدول األعضاء في اإلسكوا. 

لتوصیات االجتماع   -24 بدأت اإلسكوا في تطبیق أداة تقییم مدى توافق السیاسات    ، رفیع المستوىالوتنفیذاً 
للخروج بدراسة إقلیمیة    ،األدنى لألجور وحمایة العمال  الحد سیاسات    معالعامة مع مبادئ العدالة االجتماعیة  

قییم الثغرات في مدى توافق السیاسات ورشة عمل الستعراض أداة تبعقد    العملتحلیلیة حول الموضوع. وبدأ  
  یوَمي   والبرامج مع مبادئ العدالة االجتماعیة وإطالق التقریر اإلقلیمي لتقییم سیاسات األجور وحمایة العاملین

 قدرات مجموعة من الخبراء وصانعي السیاسات  وھدفت ورشة العمل إلى بناء  .   2021نیسان/أبریل    15و  14
تبعاً لخصوصیات وأولویات    ، في الدول العربیة حول كیفیة استخدام وتطبیق منھجیة األداة بشكل ذاتي ومستقل

 واالتفاق على الخطوات المستقبلیة.   اإلقلیمي التقریر ورشة العمل بإطالق مسار  اختتمت و . كل بلد 

تشكیل فرق عمل  ب   التقریر  في   المشاركة  الدول  قامت   ،ورشة العمل  في  علیھا   المتفق  ت االقرار  على  بناءً و -25
  وحمایة   األجور  سیاسات من ذوي الخبرة في موضوع  ومن عاملین في الجھة الحكومیة القائمة على التقییم    وطنیة

استبیان لتقییم    وجرى   ،والنقاشات   الوطنیةسلسلة من االجتماعات    ت قد عُ و .  للمشاركة في عملیة التقییم   العاملین 
 مع مبادئ العدالة االجتماعیة.   ات مدى توافق تلك السیاس

قلیمي لتقییم السیاسات  اإلیر  قر التمسودة  في    ت صبّ   وطنیة   قاریرتالتشاركیة  عن تلك العملیة    ت وقد نتج -26
العاملین ً الذي    2021  الوطنیة حول األجور وحمایة  الضوء على  التقریر    يلق یو.  2021في عام    سیصدر قریبا

خطة  و  قترح سیناریوھات للتصدي لھا یو   ، ساسیةد الفجوات األحدّ ی و  ،سیاسات األجورب  المتعلقة االتجاھات اإلقلیمیة  
  ھنتائج و  التقریر اإلقلیمي   مسودةاجتماع خبراء الستعراض    ُعقد و تطبیقھا مع الدول العربیة.  المزمع    من عمل  
التوصیات    بشأن تقدیم المشورة الفنیة  لیة العاملین، وتقییم السیاسات الوطنیة حول األجور وحما   نتائج وأھم    ،األولیة

 الواردة فیھ. 

ً موازی  اً سكوا مساراتبعت اإلو -27 لمساعدة بعض الدول العربیة في استخدام األداة وتطبیقھا على المستوى    ا
لتقییم "السیاسة العامة  الدعم الفني لتنفیذ األداة    لھا  ت التي قدمتونس   ومنھا على سیاسات أخرى مختارة،   الوطني 

بالشراكة مع    ،ماعیاً"والبرامج الموّجھة لفائدة الشبّان المھّمشین والیافعین ذوي الصعوبات والغیر متكیّفین اجت
 .  وزارات معنیة  عشروزارة الشؤون االجتماعیة وممثلي  

إلكترونیة    وتم -28   تفاعلي   بأسلوب   المطلوبة  المعلومات   لجمع   عملیة  وسیلة  لتوفیر   لألداةاستحداث منصة 
  مدى   في  والثغرات   الفجوات   یقیس  االجتماعیة  للعدالةبارومتر  /بمؤشر   الخروج  بالتقییم  للمعنیین  یتیح  وممنھج
 . وتنفیذھا   إعدادھا مراحل  جمیع في  االجتماعیة  العدالة لمبادئ التقییم  موضوع ات السیاس مراعاة
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 ً  اإلعاقة يشخاص ذواألالتقدم المحرز في مجال   -ثالثا

اإلسكوا   -29 فنیة  أصدرت  عامة".   بعنوان ورقة  نظرة  العربیة:  المنطقة  في  اإلعاقة  وتحدید  تقییم     "أنظمة 
ً تتضمن    ھي و ً إقلیمی  مسحا ألطر العمل القانونیة المتعلقة بتقییم وتحدید اإلعاقة، وعناصر تحلیلیة إضافیة.  وتناقش    ا

اإلعاقة  ذوي  األشخاص  اتفاقیة حقوق  منظور  اإلعاقة من  فھم  في  المعیاري  التحول  تستعرض    ھيو .  الورقة 
األھداف الرئیسیة لتقییم وتحدید اإلعاقة، واألدوات المتاحة لتفعیل التحول المعیاري في تقییم اإلعاقة، بما في ذلك 

   .ن منظمة الصحة العالمیة ع التصنیف الدولي لألداء واإلعاقة والصحة الصادر  

الورقة االتجاھات الرئیسیة وأوجھ التشابھ واالختالف في المنطقة العربیة فیما یتعلق بقوانین    تناول ت و -30
تقییم اإلعاقة وتحدیدھا، والتي تم تجمعیھا من القوانین والتشریعات والتعلیمات والسیاسات اإلداریة التي تنظم  

حالة لعدد من الدول    دراسات الورقة    عضاء. وشملت دولة من الدول األ  18عملیات تقییم اإلعاقة وتحدیدھا في  
. وخلصت الورقة الى مجموعة من التوصیات لضمان االنتقال إلى  المغرب وومصر    مانتونس وعُ ھي  ،العربیة
   اتفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. مع یتماشى   بماتقییم اإلعاقة لنظام 

حول  ت قد عُ  -31 عمل  العمل    موضوع  ورشة  وتحدیدھا  ورقة  اإلعاقة  لبنان،لتقییم  في    في    27وذلك 
كیة واللجنة الدولیة للصلیب  یبالتعاون مع مركز الدراسات اللبنانیة في الجامعة اللبنانیة األمر   ، 2020شباط/فبرایر  

لبنان، وممثلین عن األوساط  ورشة    ضّمت األحمر. و العمل ممثلین عن منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة في 
 األكادیمیة.  

لتوفیر دعم فوري ومتوسط وطویل    اإلنمائيبرنامج األمم المتحدة    مع  حملة دعم مشتركة سكوا  أطلقت اإل -32
لبنان في  المتعددة  لألزمات  السلبیة  اآلثار  من  التخفیف  في  االقت وأھمھا    ،األمد  وأزمة  والسكن     جائحة صاد 

ھذه األزمات.    من على األشخاص ذوي اإلعاقة الذین كانوا من األكثر تضرراً    ،وانفجار مرفأ بیروت   19-كوفید 
یكل حداد، سفیر النوایا الحسنة اإلقلیمي لبرنامج األمم  ابدأت الحملة بجولة سیراً على األقدام قام بھا السید م و

دءاً من مقر اإلسكوا، مروراً بالمناطق المتضررة في وسط بیروت، ووصوالً  المتحدة اإلنمائي للعمل المناخي، ب
نفجار.  االبشدة من    ةتضررالممراكز الرعایة الصحیة األولیة  أحد  كرنتینا للرعایة الصحیة األولیة،  الإلى مركز  

ن عن المجتمع اإلنمائي والمنظمات الدولیة والمجتمع المدني ونقابة المھندسین اللبنانیین  ووشارك في الجولة ممثل 
 والقطاع الخاص والدبلوماسیین والعدید من المتطوعین.  

إطالق    ذلك،ك -33 الحملة  اإلعاقة" ن" تضمنت  ذوي  األشخاص  دعم  على  للعمل  دعم    منھھدف  ال  ،داء 
عرضھم للمخاطر المتزایدة والمتالحقة. وقد حدد النداء أولویات  ت  قابلیة األشخاص ذوي اإلعاقة والتخفیف من  

حقوقھم  على   حصولھم احتیاجاتھم و تلبیة التزام جمیع األطراف المعنیة بضمان   كس وع  ،اإلعاقة ذوي األشخاص 
  ھیئات و خالل إعادة بناء بیروت.  وقد تبنى النداء عدد كبیر من ممثلي السلك الدبلوماسي والسفارات في بیروت،  

 . المدني األمم المتحدة، ومنظمات المجتمع 

 Arab Digital Inclusion)  مشروع المنصة العربیة لإلدماج الرقمي   2020أطلقت اإلسكوا في مطلع عام   -34
Platform) ،    لكترونیة لألشخاص  تعزیز النفاذیة الرقمیة وسھولة الوصول للمعلومات والخدمات اإل  إلى الذي یھدف

السیاسات في الدول العربیة في تطویر    واضعيدعم    إلىیھدف المشروع أیضاً  و.  ة العربی  منطقةذوي اإلعاقة في ال
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سد الفجوة الرقمیة  أجل    من وتحسین سیاساتھم والمبادئ التوجیھیة الوطنیة لتعزیز إمكانیة الوصول اإللكتروني،  
 مھا.  وتمكین جمیع الناس من الوصول إلى تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت واستخدا

عداد استراتیجیات  إن لمساندة الدول في  یسكوا بإعداد نموذجین توجیھی إطار ھذا المشروع، قامت اإل  وفي -35
الرقمیة للنفاذیة  (  ،وطنیة  العربیة  نموذج )  أھما:  المنطقة  في  الرقمیة  للنفاذیة  الوطنیة  السیاسة     ؛ اإلسكوا حول 

ً اجتماع  اإلسكواقمیة في المنطقة العربیة. ونظمت  نموذج اإلسكوا حول اإلرشادات الفنیة للنفاذیة الر)  ب ( ً تشاوری   ا   ا
ً افتراضی تشرین    11و  10ي  وذلك یومَ   ،ا مع ممثلي الدول العربیةم ا ومناقشتھممراجعتھل  ین ذجوالنم  ین حول ھذ   ا

 .  2020الثاني/نوفمبر 

اإلسكوا.    عن  ت ونتج -36 المقدمة من  النماذج  مقترحات إلغناء  النماذج  بناءً واالجتماع  ستقوم    ،على ھذه 
سیاسات وبرامج    وضع قلیمیة لتنمیة قدرات الدول العربیة في  سكوا بتنظیم سلسلة من ورش العمل الوطنیة واإلاإل

سھلة   وھي  لیزیة، كنواإل   العربیة  غة بالللكترونیة  إنشاء منصة إسكوا على ذلك، عملت اإل كوطنیة للنفاذیة الرقمیة. 
و  االستخدام  للمعلومات  اإل الوشاملة  مجال  في  األساسیة  والوثائق  الوجھة    أن   منھا   والھدف  ، عاقةبیانات  تكون 

ھذا  في  ات الثغرفي سد  اھم ست   أنوالرئیسیة للمعلومات والمصادر المتعلقة بسیاسات اإلعاقة في الوطن العربي، 
 .  2021بصیغتھا النھائیة عام  إطالقھاوسیتم   ،النسخة األولیة للمنصةاكتملت  وقد   المجال.

  2  في حلقة نقاش    ،یمي للمنطقة العربیةقلاإل  اإلنمائي بالشراكة مع مكتب األمم المتحدة    ،عقدت اإلسكوا -37
إدماج األشخاص ذوي  الحلقة    وتناولت   . الدولي لألشخاص ذوي اإلعاقة  لیوم لإحیاًء    ، 2020دیسمبر  /األول   كانون

الوصول إلیھ ومستدام بعد   سھلویذوي اإلعاقة    لألشخاص اإلعاقة من أجل البناء بشكل أفضل نحو عالم شامل  
لحقوق واحتیاجات األشخاص ذوي    شمولھا مناقشة سیاسات االستجابة للجائحة ومدى    وتمت .  19-جائحة كوفید 

مجاال في  ع  ت اإلعاقة  بشكل  والتنمیة  والتعلیم،  و ا الصحة،  النقاشفّ وم.  حلقة  األممیة    رت  للمنظمات  فرصة 
في  لوالشركاء   والتنسیق  التعاون  تعزیز  بعد    عملیةتحدید مجاالت  أفضل  بشكل  والبناء  أفضل    تبادلالجائحة، 

 ھذا الھدف.  في الممارسات والسیاسات والبرامج التي تصب 

  ، 2020دیسمبر  /األول   كانوننترنت في  عبر اإل  حملة توعیةأطلقت اإلسكوا  ھذه المناسبة،    إحیاء  إطار  وفي -38
بالشراكة مع وزارة العمل ومنظمة العمل الدولیة والجامعة اللبنانیة األمریكیة وعدد من منظمات األشخاص ذوي  

ركزت الحملة على إدماج  و(لبنان).    Arcencielو  (لبنان)  ProAbledو  حلم (مصر)،  مؤسسة ك  اإلعاقة، بما في ذل
 ، ي العملف  إلعاقة اشخاص ذوي  لى تعزیز حق األعو   ،األشخاص ذوي اإلعاقة في سوق العمل ومكان العمل

  ھذه طلقت سلسلة من الرسائل حول  سوة بغیرھم من شرائح المجتمع المختلفة. وأُ أعطاء فرص متساویة لھم  إو
 لتواصل االجتماعي.  ایة على منصات و من خالل نشر مواد سمعیة وبصریة توع  القضیة،

العالمیة    ومنظمة بالقاھرة    المتحدة  لألمم   اإلنمائي   لمكتب واسكوا  اإل  ت مقا -39 األمریكیة    والجامعة الصحة 
لیوم الدولي لألشخاص ذوي  ل  إحیاءً القاھرة،    في   2020  دیسمبر /األول   انون ك   20  فيبالقاھرة بتنظیم حلقة نقاش  

التقنیات المساعدة"  بعنوان   ، اإلعاقة النقاش  "البحث واالبتكار في  أھمیة    علىلقاء الضوء  إ  إلى. وھدفت حلقة 
  ودعم التي من شأنھا مساندة  و  ،التكنولوجیا المتقدمة  علىدة التي تعتمد  األدوات المساعِ   في   االبتكارات   وأحدث 

 .  یة قدر المستطاع والعیش باستقالل نفسھم  على  عتماد لال عاقة األشخاص ذوي اإل 

https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%B0%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
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بضرورة  والمشارك   ىأوص و -40 تؤكد    لسیاسات الحكومات    اعتماد ن  ذوي    علىوطنیة  األشخاص  حقوق 
المجال  على الحصول    فياالعاقة   المتطورة في ھذا  مع عدم تحمیل    ،تلك األجھزة واالستفادة من التكنولوجیا 

العلمیة    تعبئة و  المترتبة،المالیة    المستفیدین األعباء البحوث  لتغطیة نفقات    واالبتكارات مصادر تمویل متنوعة 
 والتصنیع المحلي.   

 ً  الحمایة االجتماعیة التقدم المحرز في مجال   -رابعا

ً   ستصدر  " المستھَدفة في الدول العربیةالحمایة االجتماعیة  "   بعنوانورقة فنیة  اإلسكوا  عّدت  أ -41    قریبا
المستھدفة في بلدان عربیة مختارة،    لمحة عامة عن برامج الحمایة االجتماعیة الورقة    ضمن توت   .2021عام    في

  ناقش ت والمغرب وموریتانیا. ومصر  وولبنان    فلسطین   دولةاألردن وتونس والسودان والعراق ومن    كالً   شملت
ھذه البرامج، مع التركیز على طرق تحدید الفئات السكانیة الفقیرة والضعیفة ونُُظم  لاإلصالحات األخیرة    الورقة

تعدیل برامج الحمایة    طرق أیضاً    تناولتو عد البیانات المستخدمة إلدارة ھذه البرامج.  المعلومات اإلداریة وقوا
األزم خالل  االستجابة  لتقدیم  المستھدفة  جائحة    ات االجتماعیة  أثارتھا  التي  األخیرة  واالقتصادیة   االجتماعیة 

 . 19-كوفید 

في  "   بعنواندراسة    اإلسكواأصدرت   -42 االجتماعیة  السوریةالحمایة  العربیة    " الجمھوریة 
(E/ESCWA/SDD/2019/TP.12)،   العربیة   المالمح الوطنیة لنظام الحمایة االجتماعیة في الجمھوریة فیھا  ت حّدد

  ت ، بما في ذلك التأمین االجتماعي والمساعدة االجتماعیة وتوفیر الرعایة الصحیة االجتماعیة. وحّدد السوریة
  جمة التحدیات النا عند    وتوقفت الثغرات في السیاسات والتحدیات الھیكلیة في نظام الحمایة االجتماعیة،    الدراسة

على تطویر نظام حمایة    ت ركز  ت مجموعة من التوصیا  إلى الدراسة    ت . وخلص2011منذ عام    صراع الآثار    عن 
 اجتماعیة مستدام ودامج لجمیع المواطنین في الجمھوریة العربیة السوریة. 

  ت قّدم (E/ESCWA/Cl2/2020/TP.1) الحمایة االجتماعیة في ریف مصر حول  دراسة  اإلسكوا  أصدرت  -43
عامة ع وناقش  ن نظرةً  في مصر،  الریفّي  في ریف مصر،    أمام تحدیات  ال  ت المشھد  االجتماعیة  الحمایة  تقدیم 

 السیاسات لتحسینھا.  مستوى علىتوصیات   ت قترحوا

 ً  التقدم المحرز في مجال سوق العمل   -خامسا

بالشراكة مع منظمة العمل الدولیة، أداة الحتساب الطلب على العمل في البلدان العربیة    ،اإلسكوا  أعدت  -44
القرار    ة ساعد لم،  "الوظائف  مراقب "باسم   الرابعةا   علىصانعي  الصناعیة  للثورة  أفضل  بشكل     ، الستعداد 

مراقب الوظائف    الھدف الرئیسي منو.  2030مع مراعاة عدد الوظائف المطلوبة من اآلن وحتى تحقیق خطة عام  
ال للتغییر  للتحّضر  الدول  دعم  الجاریة،   مرتقب ھو  التكنولوجیة  التطورات  بسبب  والمھارات  الوظائف   في 

المھارات المزدھرة في السنوات    الكتشاف   وذلك  ،مع مراعاة الخصائص الوطنیة من خالل التنبؤ بمھارات جدیدة
 القادمة.  

حدیثًا   رصد   العربیة لدول  ل  األداةھذه    تیح ت سو -45 المطلوبة  التوظیف  مھارات  على  سریع  الطلب  ،  بشكل 
ال  عدیلتعلى    العملوبالتالي   الوظائف"ستخدم  یُ و .  متوفّرةالمھارات  البیانات  لل في اإلسكوا    " مراقب  تنقیب عن 
 لى منصة مراقبة أكثر دینامیة ومرونة للمھارات المطلوبة. إ  توصلمن أجل ال ،الضخمة

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/social-protection-syrian-arab-republic-arabic_0.pdf


E/ESCWA/C.2/2021/3 
 

-14- 
 

  كانون   21  في   قد ُع   والدولیین   اإلقلیمیین ورتھ األولیة في اجتماع للخبراء  "مراقب الوظائف" في ص  نوقش و -46
  المھام   حول   التعلیقات   وتلقي  األداة  لبناءالمنھجي المقترح    اإلطار ناقش المشاركون    كما   ، 2020دیسمبر  /األول

  سیاسات ب   معنیین   خبراء االجتماع    ضم و.  النھائي  شكلھ   في  العمل   إطار   لتحسین   طریق   خارطة   اقتراح   وتم.  المنجزة
 خبراءمن    عدد و   ،االصطناعي  والذكاء  اآللي  والتعلم   البیانات   علوم  في  خبراءو  ،العمل   ومستقبل   العمل  سوق

 . العربیة  دولالالبیانات الضخمة ومطوري الویب من العدید من 

ما ھي القوى  "   بعنوان  قلیميإ  ریر تق  صدارإل  الوظائف   لمراقب   األولیة  النتائج  اإلسكوا  استخدمت   وقد  -47
   ھذا التقریر  یبحث و  .ریباً سیصدر ق  "ھنا  أصبحالعاملة التي نحتاجھا في المنطقة العربیة: مستقبل الوظائف  

المھارات والوظائف المطلوبة في المنطقة بالثورة    ارتباط إلى تحلیل    ویھدف  ،لعربیةفي واقع المھارات في الدول ا
یبحث فیما إذا كانت  و  ،متعددة  على أسئلة حیویة  یجیب   وھوالجدید للتنمیة االقتصادیة.    والعصر  الرابعةالصناعیة  

اتجاھات    تناول ی   نھ أ   كما.  العمل  سوق   في   توفرة المعتمدة في الشركات تتطابق مع المھارات الم  نتاجاإل تقنیات  
 .  المستقبلق العمل لوظائف ومدى جھوزیة سو ،المھارات والوظائف الحالیة والجدیدة في المنطقة العربیة

  ن و ودولی  ون إقلیمی   خبراء  حضره أغسطس  /آب   10قد في  التقریر في اجتماع خبراء ُع   مسودة   ونوقشت  -48
عصریة ومواكبة   سیاسیات   وضع العمل على بناء منصة وطنیة ل   أوبد  ،الوظائف  اقب لمر  الوطنیة   النتائج   لمناقشة 

 العمل العالمي.   سوق

  تضمنت   ،حول سوق العمل في دولة فلسطین  2019دیسمبر  /ول األ  كانون  فيعدت اإلسكوا ورقة فنیة  أ -49
 قدمت و.  االحتالل   ظل   في   لفرد ا  وإلنتاجیة   ، عام  بشكل   العمل  وسوق   الشباب   وبطالة   الدیمغرافیة  تجاھات لال  تحلیالً 

 من أھداف التنمیة المستدامة.     8من الھدف  محددة مقاصد في تحقیق  ةساعد بالم  الكفیلة  لسیاسات بامقترحات 

العراق "  بعنوان   فنیة   ورقة   اإلسكوا   أعدت  -50 في  الخاص  القطاع  وتحدیات  العمل  سوق  عن    " لمحة 
(E/ESCWA/EDID/2019/WP.17)،   بحث تضمنت ً ً متنوع اً واقتصاد   شمولیة أكثر توظیف تحقیق كیفیة  في  ا  كثر، أ ا

 دور تنمیة القطاع الخاص في خلق فرص العمل.   إلبراز  ،لعراقا فيبیانات الشركات   باستخدام

الدولیةمع    اكة بالشر  ،عدت اإلسكواأ -51 العمل  ً قلیمیإ  اً تقریر  ، منظمة  نحو مسار منتج وشامل:  " بعنوان    ا
  وخلق   الخاص   القطاع   تنمیة  ل بُ سُ التقریر    ھذا  تناولی و  . قریباً سیصدر    " استحداث فرص العمل في المنطقة العربیة 

ثماني    من   مجموعة   في على الطلب على العمالة    ا ودور االبتكارات في القطاع الخاص وتأثیرھ  ،العمل  فرص 
 الموضوع.   المطروحة حول لسیاسات ا عنبملخص  مرفَق  التقریروفي اإلسكوا.    دول

 ً  الفقر  -سادسا

  ، العربیةمت اإلسكوا، بالشراكة مع جامعة الدول العربیة ومنظومة األمم المتحدة العاملة في المنطقة  نظّ  -52
  ، العربیةفي المنطقة    19-دیالقضاء على الفقر والتعافي من أزمة كوف:  1  الھدف استعراض  جلسة عامة حول  

  الجلسة   ركزت و  . 2021عام    في المنتدى العربي للتنمیة المستدامة  ھامش    على   ،2021  مارس /آذار  29وذلك في  
 .  اص بشكل خ في المنطقة العربیة  19-القضاء على الفقر بشكٍل عام، وكیفیة التعافي من أزمة كوفید  على

https://www.unescwa.org/ar/publications/%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
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سلطت ھذه الجلسة الضوء على التدخالت الرئیسیة الالزمة للحد من الفقر والتخفیف من آثار الجائحة  و -53
وذلك من أجل تلبیة احتیاجات الفئات األكثر عرضة لإلھمال والحد من الھشاشة    ،في المنطقة  مستویاتھعلى ازدیاد  

النظر في أنظمة الحمایة االجتماعیة لزیادة  والتأثر بالصدمات في المستقبل. وركزت المداخالت على أھمیة إعادة  
توسیع    مجال  فيفعالیتھا وشمولھا على المدى الطویل. كما تمَّ عرض سیاسات وتجارب من مصر والمغرب  

 م الحمایة االجتماعیة.  ُظ نطاق تدابیر الحمایة االجتماعیة وتعزیزھا وتنویع واستدامة ھیكل تمویل نُ 

برنامج األمم  و یونیسف  الومبادرة أكسفورد للفقر والتنمیة البشریة  وبیة  عقدت اإلسكوا وجامعة الدول العر -54
المتحدة اإلنمائي وصندوق األمم المتحدة للسكان اجتماعاً لخبراء إقلیمیین وعالمیین حول الفقر متعدد األبعاد في  

وافقت اإلسكوا والمنظمات الشریكة  و.  2019  دیسمبر /كانون األول   19و  18  یوَمي ان  في عمَّ   وذلك  ،البلدان العربیة
   توقع استكمالھ في العام الحالي. یالذي   إطار عمل للرصد والتقییم لتنفیذ اإلطار االستراتیجي العربيعلى تصمیم 

ً منقح  دلیالً   ، أعدت اإلسكوا، بالتعاون مع جامعة الدول العربیة ومبادرة أكسفورد للفقر والتنمیة البشریة -55   ا
على المقیاس السابق المستخدم في    أُدخلت تحسینات    الدلیل  ھذا تضمنیو .  لبلدان العربیة ا  في  للفقر متعدد األبعاد

 ، كما وثقتھ اإلسكوا من خالل األوراق الفنیة التالیة: 2017  عام   الصادر و  ،التقریر العربي األول للفقر متعدد األبعاد 

العربیة   اقتراح "  بعنواندراسة   (أ) البلدان  في  األبعاد  متعدد  للفقر  منقح    " لدلیل 
(E/ESCWA/CL2.GPID/2020/TP.11) ،  ط الضوء على المنھجیة والمزایا المفاھیمیة للدلیلیمن خاللھا تسل  تم ،  

 ؛ الدول العربیة نتائج مع الدول األعضاء في جامعة العرض   وجرى 

حول   (ب)  المنقح"دراسة  لإلطار  اإلحصائیة  العربیة   المتانة  البلدان  في  األبعاد  متعدد    " للفقر 
)E/ESCWA/CL3.SEP/2020/TP.23 (   وضعھا    أدوات   تتناول تم  التي  االفتراضات  واختبار  لفحص   مختلفة 

یتغیر    بحیث یكون الدلیل متیناً  وتشیر ھذه األداة إلى ضرورة أن  لفقر متعدد األبعاد.  العربي لدلیل  العند تصمیم  
البلد  لمقاییس  ان ترتیب  أي یتغی عند    ھ تبعاً  الفرضیات   ر  ، صادق  2020  دیسمبر /في كانون األول و  . المعتمدة   من 

  منھجیة المجلس الوزاري االجتماعي التابع لجامعة الدول العربیة على المؤشر العربي المنقح للفقر متعدد األبعاد ك
ألردن وتونس والصومال  ل  ، أعدت اإلسكوا دراسات وطنیةهبعد اعتماد و  متعدد األبعاد.  رسمیة لرصد وتتبع الفقر

 العربي المنقح للفقر متعدد األبعاد.  الدلیل باستخدام  ،وموریتانیامصر و  فلسطین دولة والعراق و

وتقییم استراتیجیات    العربي المنقح للفقر متعدد األبعاد في تصمیم   الدلیل"بعنوان    دلیالً اإلسكوا  أعّدت   -56
ً   صدری س  االجتماعیة   الحمایة   الفقرحول كیفیة استخدام مؤشرات    اً ملخص  لیل الد تضمن  ی و  .2021عام    في قریبا

استراتیجیات   األبعاد   متعدد  وتقییم  تصمیم  عملیة  النامیة  الحمایة   في  للبلدان  توصیات حول    قّدم یو  ، االجتماعیة 
 المؤشرات في المنطقة العربیة. ھذه اعتماد  وطرق   ونطاق  أسباب 

تلك المنھجیات الخاصة بقیاس الفقر متعدد األبعاد بشكل عملي على المستوى الوطني باستخدام    ولتطبیق  -57
أداة    اإلسكوا  صممت   األبعاد،  متعدد   وطني  فقر  مؤشر  حساب   في  تساعد و   دولةمع واقع كل    تتالءممؤشرات  

رصد الفقر متعدد األبعاد والفقر  و  حساب   على  القرار  صانعي  لمساعدة  ،الفقر متعدد األبعاد  دلیلمساعدة لبناء  
دول العربیة. وتم تصمیم  ال  مع   وتشاركي البدائل بأسلوب متطور وشفاف    وتقییم   ،النقدي على المستوى الوطني

ھذه األداة   ءمة موا  یمكن و.  رھاغیو   متوسطة ال  الطبقة بما یشمل    ، المختلفة  وفئاتھ   المجتمع   تحلیل   تیح األداة بما ی 

https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D9%84%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86%D9%82%D8%AD-%D9%84%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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تطویر مجموعة من أدلة المستخدم ووحدات التدریب   وجرىمثل النساء.    ، المجتمع  من  محددة  فئة   في الفقر    لتحدید 
 . استخدامھا كیفیةب لتعریف لالمساعدة  أداة حول

المنقح  "  بعنوان  ورقةاإلسكوا    أعدت  -58 الفقر  لمؤشر  الوطني:  إطار مقترح  األبعاد    حالة   دراسة متعدد 
ً   "لبنان مسح تقییمي حدیث    إلى   باالستناد من ستة أبعاد،    اً وطنی  دلیالً فیھا    اقترحت   . 2021في عام    ستصدر قریبا

كوفید آلتقییم   جائحة  االقتصادیة،  (األزمة  الثالث  المستجدة  األزمات  على   ،19-ثار  بیروت)  الفقر.    وانفجار 
نتائج  و المحاكاة  أظھرت  الفقرنموذج  نسبة  في  كبیرة  زیادة  ھناك  توصیات   قدم ت  ،علیھ  وبناءً   ،أن     الورقة 

 .   تھ وتخفیف نسب في لبنان  الفقر ل معالجة بُ سُ  حول على مستوى السیاسات 

  بعنوان دراسة    ،المتحدة  األمم  فيمع إدارة الشؤون االقتصادیة واالجتماعیة    بالشراكة  ،اإلسكوا  أعدت  -59
ً   ، "المغرب  حالة  دراسة   -  األبعاد  متعدد  لفقر ل  المنقح  الدلیل  لتحلیل  مختلفة   تقنیاتمحاكاة  "   عام   في  ستصدر قریبا

  مونت   صدمات   ؛واحد   لبعد   العشوائیة   كارلو  مونت   صدمات :  ةللمحاكا  تقنیات   ثالث ھذه الدراسة    ناولوتت .  2021
  االجتماعیة للصدمات  المشتركة  المتغیرات  احتساب  مع  ،االحتمال  نموذج   طریقة ؛بعد   من  ألكثر  العشوائیة  كارلو

 للمحاكاة،  ودقیقة   فعالة   وسیلة   وفرت   العشوائیة   كارلو   مونت   صدمات   أن   األولیة   النتائج   تظھر و.  والدیمغرافیة
 للتغییرات  الدلیل  ابة ستجا طرق أیًضا  بل  متعدد األبعاد  للفقر المنقح  الدلیللفھم  فقط  لیس مضافة  قیمة  أنھا  وأثبتت 

 . لصدمات او

 الدراسات اإلسكوا    أصدرت   ، 19-كوفید لرصد الفقر النقدي في المنطقة وتحدید آلیات المواجھة وسط أزمة   -60
 : التالیة 

 حالة تضامن الثروة   العربیة:  لبلدانالفقر في اعدم المساواة في الثروة وتكلفة فجوة    دراسة حول (أ)
(E/ESCWA/CL2.GPID/2020/TP.9)،    تسلتم خاللھا  المنطقة  یمن  داخل  الثروة  توزیع  كیفیة  على  الضوء  ط 

ً الدراسة تقییم  تضمن ت  ،ذلكك.  ھا وبعد   19-د كوفیما قبل    تَي الفقر في فتر   نطاقوتقدیر    ،ودولھا  العربیة  جدوى  ل  ا
 ؛ضریبة الثروة التضامنیة فرض الحد من الفقر من خالل 

حول   (ب) العربیة   19-كوفید  تأثیردراسة  الدول  في  للفقر  المالیة  القیاسات    على 
(E/ESCWA/CL2.GPID/2020/TP.10) ،  القضاء على    الجائحة آثار    تقدیر  منھاھدف  ال وتكلفة  الدخل  فقر  على 

 ؛ من خارج دول مجلس التعاون الخلیجي عربیة   دولة 14الفقر في 

إلى    الدولیة   المقارنات   منظور   من  النقدي   الفقر   قیاس   في   النظر   إعادة   حول ورقة فنیة   (ج)  استناداً 
ي  ذ تتعلق بالنھج الجدید ال  ،)E/ESCWA/EDID/2019/2(  "إعادة التفكیر في الالمساواة في البلدان العربیة "تقریر  

النظر إلى خط    بدالً من  المختلفة،رات في مستوى المعیشة في البلدان  یمكن من خاللھ ربط خطوط الفقر بالتغیُّ 
 الفقر على أنھ ثابت لكل البلدان. 

https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D9%81%D8%AC%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A3%D8%AB%D8%B1-COVID-19-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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ً بعسا  الھجرةالمحرز في مجال  التقدم  -ا

بالتنمیة    وارتباطھا أطلقت اإلسكوا حملة إلكترونیة لنشر الوعي حول قضایا الھجرة في المنطقة العربیة   -61
(لل  یاءً حإ  ،المستدامة أسبوع  مدى  استمرت على  التي  الحملة  وتضمنت  للمھاجرین.  العالمي    كانون   18-14یوم 

 المعرفیة ذات الصلة. ) نشر اإلحصاءات واألدوات 2020دیسمبر /األول

اإلسكوا -62 مع    ،أصدرت  وبالتعاون  للھجرة  الدولیة  المنظمة  مع  المتحدة  14بالشراكة  األمم  من    ، منظمة 
  سیاق : االتفاق العالمي من أجل الھجرة اآلمنة والمنظمة والنظامیة في  2019الھجرة الدولیة لعام    حالة  تقریر "

الھجرة  آ  لعرض   )E/ESCWA/SDD/2019/3(  "العربیة   المنطقة اتجاھات  عن  اإلقلیمیة  للبیانات  تحلیل  خر 
آخر التطورات على مستوى السیاسات المتعلقة بالھجرة في المنطقة العربیة، ویناقش    التقریر   ویتناول  . وأنماطھا

المنطقة دول  على سیاسات  للھجرة  العالمي  االتفاق  الالزم    ،أثر  التقدم  األولویة إلحراز  ذات  المجاالت  ویحدد 
 لھجرة في خدمة الجمیع. لتسخیر ا

ذلك -63 لعام    تقریر "  إعداد   وتبع  الدولیة  الھجرة  اآلمنة  2019حالة  الھجرة  أجل  من  العالمي  االتفاق   :
العربیة  المنطقة  في  والنظامیة  تنفیذيموج   -   والمنظمة  إللقاء   )E/ESCWA/SDD/2019/3/SUMMARY(  " ز 

   . لتقریرلالضوء على أھم االستنتاجات والتوصیات الرئیسیة 

االجتماعیة "اإلسكوا    وأعدت  -64 التنمیة  اآلمنة    أجل  من  العالمي   االتفاق:  نشرة   الھجرة 
تصب   الھجرة  بجعل  الوعد  والنظامیة:  العربیة   في   الجمیعصالح    في والمنظمة    " المنطقة 

(E/ESCWA/CL2.GPID/2020/TP.5)  . أ  الورقة  تتناول و التي  اعتماد  إ  دت العملیة    وھي   ة،التاریخی  الوثیقة لى 
وأھمیتھ  ا االتفاق  وأھداف ھذا  مبادئ  وتستعرض  والنظامیة،  والمنظمة  اآلمنة  الھجرة  أجل  العالمي من  التفاق 

یین  للمنطقة العربیة. كما تفّصل النشرة عملیة المتابعة واالستعراض لالتفاق العالمي من أجل الھجرة على المستو
العالمي واإلقلیمي. وأخیراً، تفّسر ھذه النشرة جوھر النھج الجدید الذي یعتمده االتفاق العالمي من أجل الھجرة  
الجنسین   منظور  ومراعاة  والحقوق،  واألدلة،  البیانات  على  تركیزه  ذلك  في  بما  الھجرة،  قضایا  معالجة  في 

مخت وعلى  القطاعات  مختلف  بین  للتعاون  ودعوتھ  أصحاب واألطفال،  جمیع  ومع  الحكومیة  المستویات  لف 
 المصلحة. 

وقد واكبت اإلسكوا الدول العربیة في مسارھا بعد اعتماد االتفاق العالمي من أجل الھجرة اآلمنة والمنظمة   -65
فعقدت   اإلقلیمي حول والنظامیة.  بالشراكة  2019دیسمبر  /األول  كانون   4-3  (القاھرة،  االتفاقیة   المؤتمر  مع  )، 

الدولیة   الھجرة  حول  العمل  مجموعة  أعضاء  مع  وبالتعاون  العربیة،  الدول  وجامعة  للھجرة  الدولیة   المنظمة 
مستوى السیاسات    على التفاق  اآثار    بشأن الدول    فيوعي  ال  مستوىھدف المؤتمر إلى رفع  وفي المنطقة العربیة.  

أصحاب المصلحة  عن    ممثلونشارك في المؤتمر  وحوار حول المراجعة اإلقلیمیة.    إطالقالمنطقة العربیة، وفي  
ذلك    نبم   ،الرئیسیین العربیة    عنفي  الدول  الدولیة والخبراء وحكومات  المدني والمنظمات  المجتمع  منظمات 

 واألكادیمیین. 

العربیة عقدت  و -66 المنطقة  في  الھجرة  حوكمة  حول  القدرات  لبناء  عمل    كانون   5(القاھرة،    ورشة 
وبال 2019دیسمبر  /األول العربیة،  الدول  وجامعة  للھجرة  الدولیة  المنظمة  مع  بالشراكة  أعضاء  )،  مع  تعاون 

مجموعة العمل حول الھجرة الدولیة في المنطقة العربیة. واستندت الورشة إلى نتائج مناقشات "المؤتمر اإلقلیمي  

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/situation-report-international-migration-2019-arabic_1.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/uploads/situation-report-international-migration-2019-summary-arabic.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/uploads/situation-report-international-migration-2019-summary-arabic.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/uploads/situation-report-international-migration-2019-summary-arabic.pdf
https://undocs.org/ar/E/ESCWA/CL2.GPID/2020/TP.5
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-2019
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-2019
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وھدفت إلى رفع وعي المشاركین بأثر االتفاق    ،بشأن االتفاق العالمي من أجل الھجرة اآلمنة والمنظمة والنظامیة"
 ل المشاركة في عملیات تنفیذ واستعراض االتفاق.  بُ على السیاسات في الدول العربیة، وُس 

بالتعاون مع منظمات األمم المتحدة    ، المنظمة الدولیة للھجرة وجامعة الدول العربیة  وعملت اإلسكوا مع  -67
المراجعة اإلقلیمیة األولى لالتفاق العالمي  على إعداد    ،األعضاء في شبكة األمم المتحدة للھجرة في المنطقة العربیة

الع المنطقة  بإ  . ربیةللھجرة اآلمنة والمنظمة والنظامیة في  المراجعة    ي "نموذج توجیھ عداد  وقد استھلت عملیة 
یتضمن تعلیمات تساعد الدول    وھو  ، جل الھجرة اآلمنة والمنظمة والنظامیة"ألعالمي من  الستعراض تنفیذ االتفاق ا
جراء  حول المنھجیة المتبعة إل   ة. ویشمل النموذج أسئلة توجیھیبشأن التقدم في التنفیذ   في إعداد التقاریر الوطنیة

المواتیة  ات السیاس   ؛ االستعراضات  والبیئة  االتفاق   ؛العامة  تنفیذ  في  المحرز  التنفیذ   ؛التقدم  الخطوات    ؛وسائل 
 الالحقة.   

  ، لحكومة بأكملھا ونھج المجتمع بأكملھاالتي تدعو إلى نھج    ، لالتفاق العالمي  ةی ھیوتماشیاً مع المبادئ التوج  -68
استمرت عملیة المراجعة على مدى عام تقریباً وتضمنت األنشطة التالیة التي ھدفت إلى ضمان أوسع مشاركة  

 ممكنة: 

االستعراض اإلقلیمي لالتفاق العالمي من أجل الھجرة  بیتعلق    فیماعمل لبناء القدرات    اورشت (أ)
العربیة المنطقة  في  والنظامیة  والمنظمة    تھدف ):  2020آب/أغسطس    13،  2020حزیران/یونیو    25(  اآلمنة 

  ، نھج التنفیذ الشامل والجامع الذي یدعو إلیھ  على مبادئ وأھداف االتفاق العالمي و   على   التعرف الورشتان إلى  
فرصة لممثلي الدول    فأتاحت   ، الورشة الثانیة  أما وإلى مناقشة النموذج التوجیھي إلعداد تقاریر المراجعة الوطنیة.  

األعضاء لمناقشة التقدم في إعداد االستعراضات الطوعیة لالتفاق العالمي وتبادل الخبرات والدروس المستفادة  
 ؛ونّصھ متھا مع روحیة االتفاق العالميءفي ھذا الصدد والتأكد من موا

ال (ب) اإلقلیمي  للمنتدى  استعداداً  األعضاء  الدول  مع  افتراضیة  تشاوریة  االتفاق  جلسة  ستعراض 
الھجرة  أجل  من  والنظامیة    العالمي  والمنظمة  العربیة اآلمنة  المنطقة  األول/أكتوبر    20(  في  ):  2020تشرین 

الجلسة    عقدت  العربیة    للتشاور ھذه  الدول  بین    .اإلقلیمیة عملیات االستعراض    بشأنمع ممثلي  النقاش  وتركز 
في ظل    ، لالتفاق العالمي للھجرة  مي في المنطقة العربیةممثلي الدول األعضاء حول عملیة االستعراض اإلقلی

ومن ضمنھا عقد    ،االستعراض   لمتابعة  المناسبةالقیود الموضوعة على التنقل في المنطقة. وتم االتفاق على اآللیة  
 ؛ 2021مؤتمر االستعراض اإلقلیمي لالتفاق العالمي في بدایة عام 

أجل  ااجتماع   (ج)  من  العالمي  لالتفاق  اإلقلیمي  االستعراض  حول  المصلحة  أصحاب  مع  فتراضي 
تشرین    3تشرین األول/أكتوبر و  27حوار في    جلستا(  ةی في المنطقة العرب  ةیالھجرة اآلمنة والمنظمة والنظام

بالتعاون مع أعضاء الشبكة اإلقلیمیة  و الدولیة للھجرة  المنظمةمع   بالشراكةاالجتماع    عقد .  ) 2020الثاني/نوفمبر  
  . العربیة   في المنطقة   بالھجرة ن ییجلستي حوار مع أصحاب المصلحة المعن  ن وتضمّ   ، للھجرة في المنطقة العربیة

  ، ة ی والمجتمعات المحل  ،والسلطات   ، نی والمغترب  ن ی ومنظمات المھاجر  ، المجتمع المدنيعن    ممثلین الحوار    ضم و
الخاص  العمل  ،والقطاع  العمال   ،وأصحاب  الوطن   ،ةی والنقابات  االنسان  حقوق    ةی الدول  لجنة وال  ،ةیومؤسسات 

األحمر  ب یللصل والھالل  األكاد   ،األحمر  اإلعالم  ،ةی میواألوساط  اآلخر   ،ووسائل  المصلحة  على    نی وأصحاب 
االتفاق وعملیة    بشأنوعي المشاركین    مستوىالحوار إلى رفع    ھدف. و ةیوالوطن   ةی میواإلقل  ة یالعالم  ات ی المستو

 ؛ عملیةال ھذهل تفعیل دور المشاركین في بُ المراجعة في المنطقة العربیة. كما وفر فرصة لمناقشة سُ 
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بین الدول حول االستعراض اإلقلیمي لالتفاق العالمي    فیماآللیات التشاوریة  حوار افتراضي مع ا (د)
ھذا الحوار    عقد ):  2021ینایر  / الثاني  كانون   28(  من أجل الھجرة اآلمنة والمنظمة والنظامیة في المنطقة العربیة 

مع اآللیات  و  ، وبالتعاون مع أعضاء شبكة األمم المتحدة اإلقلیمیة للھجرة  ،المنظمة الدولیة للھجرةمع    بالشراكة
العالمي    فیما التشاوریة   لالتفاق  اإلقلیمي  االستعراض  الدول حول  رفع وعي  و ھجرة.  للبین  إلى  الحوار  ھدف 
دور المشاركین    ل تفعیل بُ االتفاق وعملیة المراجعة في المنطقة العربیة. كما وفر فرصة لمناقشة ُس   بشأن المشاركین  

 ؛ عملیةال ھذهفي 

حوار افتراضي مع البرلمانات العربیة حول االستعراض اإلقلیمي لالتفاق العالمي من أجل الھجرة   ) ھ(
العربیة  المنطقة  في  والنظامیة  والمنظمة  الحوار  ) 2021فبرایر  /شباط  4(  اآلمنة  عقد  المنظمة  مع    بالشراكة . 

ھدف  و البرلمانات العربیة.    عن  ن ممثلی والدولیة للھجرة وبالتعاون مع أعضاء شبكة األمم المتحدة اإلقلیمیة للھجرة  
التفاق وعملیة المراجعة في المنطقة العربیة. كما وفر فرصة  ا  بشأن وعي المشاركین    مستوى الحوار إلى رفع  

 ؛ لیةعمال ھذه ل تفعیل دور المشاركین في بُ لمناقشة ُس 

  یات وواألول  والتحدیات  االتجاھات:  العربیة  المنطقة  في  الھجرة حوكمة  "  بعنوان  خاصة   جلسة (و) 
المنظمة الدولیة  و  العربیة   الدول  جامعة   مع  بالشراكةالجلسة    عقدت   ): 2021ینایر  /الثاني  كانون   19(  "للمستقبل 
التي    ،الجلسة  ركزت وللمنتدى العالمي المعني بالھجرة والتنمیة.    ةالقمة الثالثة عشر أعمال   ھامش  علىللھجرة  

على النتائج األولیة لعملیة االستعراض    ،المصلحة  أصحاب   إلى   إضافة حضرھا ممثلون عن الحكومات العربیة  
   ؛اإلقلیمي لالتفاق العالمي من أجل الھجرة وعلى أولویات اإلصالح في مجال حوكمة الھجرة في المنطقة

اإلقلیمیةو (ز) المشاورات  من  عدداً  اإلسكوا  المصلحة  "منھا    ، دعمت  اإلقلیمیة ألصحاب  المشاورة 
اق العالمي للھجرة للعامالت المھاجرات واألطفال المھاجرین والشباب في  للدول العربیة بشأن تعزیز تنفیذ االتف

العربیة  الیون  . "المنطقة  و یونظمت  للمرأة  ھیئةسف  المتحدة  شباط/فبرایر    15في    التشاوریة  الجلسة  ھذه  األمم 
أیضاً    وعقد     . رسائل رئیسیة تم إلحاقھا بالوثیقة الختامیة الصادرة عن المراجعة اإلقلیمیة   ا عنھ  ت ، وصدر2021

للدول  " المراجعة اإلقلیمیة  العمالیة حول  العالمي للھجرة: مشاورات االتحادات  للمیثاق  التحضیري  االجتماع 
 ؛2021شباط/فبرایر  17الذي نظمھ مركز التضامن في  ،"العربیة 

افت (ح)  المصلحةاجتماع  أصحاب  مع  تشاوري  الھجرة ال  راضي  أجل  من  العالمي  االتفاق  ستعراض 
العربیة المنطقة  في  والنظامیة  والمنظمة  االجتماع.  اآلمنة  ھذا  مع    بالشراكة  2021فبرایر  /ط شبا   23  في  ُعقد 

ة للھجرة  بالتعاون مع أعضاء شبكة األمم المتحدة اإلقلیمی  ،المنظمة الدولیة للھجرة وشبكة األمم المتحدة للھجرة
بھدف تقییم التقدم المحرز في تنفیذ االتفاق العالمي    وذلك  ،قبل یوم واحد من المؤتمر اإلقلیمي  ،في المنطقة العربیة

ومناقشة التحدیات والفرص إلشراك أصحاب المصلحة بشكل ھادف في المنطقة    ؛ للھجرة في المنطقة العربیة
قدیمھا إلى المؤتمر اإلقلیمي ومنتدى مراجعة الھجرة الدولیة  العربیة؛ وصیاغة الرسائل والتوصیات الرئیسیة لت

 ؛ 2022لعام 

والمنظمة   (ط) اآلمنة  الھجرة  أجل  من  العالمي  االتفاق  الستعراض  االفتراضي  اإلقلیمي  المؤتمر 
بالشراكة مع المنظمة الدولیة للھجرة    المؤتمر ُعقد    .)2021فبرایر  /شباط   25-24(  والنظامیة في المنطقة العربیة

   . جموعة العمل حول الھجرة الدولیة في المنطقة العربیة وجامعة الدول العربیة، وبالتعاون مع أعضاء م
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https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9
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ومسؤولون رفیعو المستوى   عن المؤسسات الحكومیة، بمن في ذلك وزراء ون ممثل  المؤتمر   في   شارك و -69
الوزارات   وممثلالمختصةمن  المصلحةو ؛  أصحاب  مختلف  عن  ومنظمات    ،ن  المدني  المجتمع  ذلك  في  بما 

المھاجرین والجالیات والمنظمات الدینیة والسلطات والمجتمعات المحلیة والقطاع الخاص والنقابات والبرلمانیین  
األكادیمیة،    والمؤسسات  واألوساط  األحمر  والھالل  األحمر  للصلیب  الدولیة  والحركة  اإلنسان  لحقوق  الوطنیة 

 مم المتحدة.  واإلعالم ومنظمات األ

للحكومات   -70 الفرصة  إتاحة  إلى  المؤتمر  تنفیذ االتفاق    نتائج   لعرض وھدف  المحرز في  للتقدم  تقییم  أول 
تسلیط الضوء على التحدیات والفرص، وتحدید الثغرات، ومناقشة األولویات    إلى و  ،العالمي في المنطقة العربیة

في ختام  و  الموارد الالزمة لتنفیذ االتفاق العالمي للھجرة.ج اإلقلیمیة، وتبیان االحتیاجات من  واالتجاھات والنُھُ 
إلى منتدى استعراض الھجرة الدولیة لعام    ان وثیقتان ستُرفع  عملیة المراجعة، صدر عن االستعراض اإلقلیمي 

 : ھماو  ، لضمان مساھمة المنطقة العربیة في الحوار العالمي حول الھجرة 2022

  ، من الدول األعضاء   دولة  ةوطنیة الطوعیة التي قّدمتھا ثالث عشرال  التقاریر  یحللتقریر إقلیمي   (أ)
والتقدم المحرز نحو تحقیق أھداف االتفاق العالمي للھجرة    الناجحة  والتجارب   والتحدیات   األولویات ویبین أبرز  
 ؛ العربیةفي المنطقة 

والتي    ،االستعراض اإلقلیميوثیقة ختامیة تسلط الضوء على الرسائل الرئیسیة التي انبثقت عن   (ب)
  اً عبرت عنھا الدول األعضاء وأصحاب المصلحة اآلخرون خالل المؤتمر اإلقلیمي. وحددت الوثیقة الختامیة عدد 

ومن ضمنھا توسیع مسارات الھجرة النظامیة والحد من الھجرة    ،من أولویات حوكمة الھجرة في المنطقة العربیة
ن إلى الخدمات األساسیة؛ حمایة وتمكین العمال المھاجرین وتفعیل دورھم  غیر النظامیة؛ ضمان وصول المھاجری 

في عملیة التنمیة المستدامة في بلدان المنشأ والمقصد؛ احترام حقوق اإلنسان لجمیع المھاجرین ال سیما األضعف  
 .  إلیھا الوصول یسھلمنھم؛ تعزیز التعاون الوطني والثنائي واإلقلیمي والدولي؛ توفیر بیانات مفصلة و

 ً  كبار السن المحرز في مجال  التقدم  -ثامنا

وتھدف ھذه  .  أداة إدماج قضایا كبار السن في عملیة صنع السیاسات في الدول العربیة سكوا  اإل  صممت  -71
القرار في تعزیز إدماج قضایا كبار السن    ي عنإلى مساعدة صا  ، األولى من نوعھا في المنطقة العربیة  وھي  ،األداة

،  ھاكوسیلة لتمكینھم وحمایة حقوقھم في الدول العربیة. وتشمل ھذه األداة تعریفاً ب  ، في عملیة وضع السیاسات 
ً مفاھیمی  اً وإطار   ، إلدماج قضایا كبار السن في عملیة وضع السیاسات، وثالث وحدات تتضمن أسئلة توجیھیة  ا

 ، استراتیجیة شاملة لكبار السن   وضعم ھذه األداة لاستخد اومصادر للمعلومات. ویمكن    ،الصلةواألطر الدولیة ذات  
في مختلف مراحل عملیة وضع    األداة  ذه .  ویمكن االستعانة بھھم أو لوضع سیاسات قطاعیة تستجیب لقضایا 

 السیاسات. 

عدة أنشطة  خالل    من  ،للمراجعة الرابعة لخطة عمل مدرید الدولیة للشیخوخة  التحضیربدأت اإلسكوا   -72
تشرین    12-11(  " الشیخوخة بكرامة في المنطقة العربیة: أولویات التدخالت السیاساتیة"  عقد ورشة عمل  منھا 

الورشة إلى بناء قدرات الدول العربیة على إدماج أولویات وقضایا كبار السن    ھذه). وھدفت  2020الثاني/نوفمبر  
فرصة للمباشرة في مناقشة االستعدادات للمراجعة الوطنیة لخطة عمل    أتاحت   وقد السیاسات.    وضعفي عملیة  
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ى منھجیة  ، وتم خاللھا االتفاق مع الدول األعضاء عل2021المقرر إجراؤھا في عام    ، مدرید الدولیة للشیخوخة
 جراء المراجعة في المنطقة العربیة. إل

73-  ً ً نموذج  اإلسكوا أعدت للمنھجیة المتفق علیھا،   تبعا ً توجیھی ا إلعداد تقاریر المراجعة الوطنیة. كما عقدت    ا
إقلیمیة  افتراضیة  عمل  الوطني ل  ورشة  المستوى  على  المراجعة  عملیة  حول  العربیة  الدول  قدرات     بناء 

): وضمت ورشة العمل نقاط االتصال حول قضایا كبار السن الممثلین عن الدول العربیة  2021بریل  أ نیسان/  8(
وھدفت إلى استعراض ومراجعة مسودة النموذج اإلرشادي الذي أعدتھ االسكوا لدعم الدول األعضاء في عملیة  

ولیة واألسئلة واالستعدادات  إعداد تقاریر المراجعة الوطنیة. كما وفرت منبراً لممثلي الدول لمناقشة األفكار األ 
المتعلقة بإعداد المراجعات الوطنیة لخطة عمل مدرید الدولیة للشیخوخة. وستلي ھذه الورشة ورشة عمل ثانیة  

 لمراجعة التقدم المحرز في تحضیر التقاریر الوطنیة ودعم الدول األعضاء في ھذا السیاق.   2021في صیف 

 ً  جتماعیة  لجنة التنمیة اال تنفیذ التوصیات الصادرة عن   -تاسعا
 عشرة الثانیةفي دورتھا 

اإلسكوا    قّدمت  -74 في  االجتماعیة  التنمیة  عشرة    فيلجنة  الثانیة  الموجھة    عدداً دورتھا  التوصیات   من 
    . لتنفیذھا ةواإلجراءات المتّخذ   التوصیات  ھذهإلى الدول األعضاء واألمانة التنفیذیة لإلسكوا. وفیما یلي بعض 

 التوصیة 

عضاء وبناء قدراتھا في تعمیم نھج الترابط بین السیاسات االجتماعیة في الخطط  ألدعم جھود الدول ا 
 . الوطنیة وأھداف التنمیة المستدامةوالبرامج الوطنیة الرامیة إلى تحقیق التنمیة 

 إجراءات التنفیذ 

 ورقة حول التنمیة االجتماعیة المتكاملة؛   إعداد  •
 ؛االقتصادیة واالجتماعیة 19-كوفید  آثار السیاسات حول  ات مجموعة من موجز إعداد  •
مشروع "التكنولوجیا    مثلالتي رسخت فكرة النھج المترابط،    عدد من مشاریع اإلسكوا   مواصلة •

أجل األشخاص ذوي اإلعاقة: السیاسات والتطبیقات" ومشروع "تعزیز التمكن من تكنولوجیا  من  
   ؛المعلومات واالتصاالت لدى األشخاص ذوي االحتیاجات الخاصة"

نقاش • حلقات  ثالث  الدولي  ،عقد  للتعاون  نیویورك  جامعة  مركز  مع  المسؤولین    ،بالشراكة  مع 
لى تحقیق العدالة إالحكومیین في البلدان العربیة حول أھمیة تطویر وتنفیذ سیاسات وبرامج ھادفة 

تناولت    قد االجتماعیة وإرساء مبادئ المساواة ودمجھا في استراتیجیات وبرامج التنمیة الوطنیة. و
العدالة االجتماعیة  یعضا مو  ات حلقال  ھذه الحمایة االجتماعیة من    سیاسات   (1)مثل    ، تتقاطع مع 

االجتماعیة العدالة  األ  (2)  ؛منظور  لسیاسات  الترابطي  االجتماعیةالنھج  والعدالة  الغذائي     ؛ من 
 ؛سیاسات األجور ودورھا في تحقیق العدالة (3)
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دماج االجتماعي للفئات األكثر  أحد في التخطیط االستراتیجي: اإلمال  ھإ تعمیم مبدأ عدم  ل عقد ورشة   •
 شخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن).  ھشاشة (األ

 التوصیة 

عضاء، مع التركیز على رفع فعالیة عمل األمانة التنفیذیة  أل مواصلة تقدیم الدعم الفني تلبیة لطلبات الدول ا
 . وكفاءتھ، وتیسیر اإلجراءات اإلداریة، وتعظیم االستفادة من التكنولوجیات الجدیدة 

 إجراءات التنفیذ 

عدیدة  تندرج أنشطة    تنفیذ  مجاالت  في  الفني  التعاون  إطار  االجتماعیة  ،في  الحمایة  العدالة    ؛مثل 
 . الحد من الفقر  ؛العمالة ؛دعم كبار السن ؛ اإلعاقة ي دعم األشخاص ذو ؛االجتماعیة

 التوصیة 

اإلقلیمي سواء في آلیاتھا الحكومیة أو في المنتدیات    ى تعزیز الترابط بین أنشطة اإلسكوا على المستو 
 . الثنائي مع الدول األعضاء من خالل أنشطة التعاون الفني  ى، وتلك التي تضطلع بھا على المستو األخرى

 إجراءات التنفیذ 

 .  وثنائیة في إطار التعاون الفني إقلیمیة أنشطة  تنفیذ 

 التوصیة 

 . االجتماعیة إیالء اھتمام خاص للدول المتأثرة بالنزاعات في أنشطة اإلسكوا الخاصة بالتنمیة 

 التنفیذ  إجراءات

  ل بُ بسُ   ،متتالیةالصدمات  الحروب أو  ال  أو نزاعات  المتأثرة بالعربیة  الدول  ال  من  عدد دعم لالقدمت االسكوا  
 : یلي   ما منھا عدیدة

 ؛ "على توزیع الثروة والفقر في لبنان  19-أثر جائحة كوفید " عداد ورقة فنیة بعنوان إ •
الفقر في لبنان: التضامن ضرورة حتمیة للحد من آثار الصدمات  "  بعنوان   سیاسات   موجز   إعداد  •

 "؛ المتعددة والمتداخلة
منظور المساواة بین    من إجراء تقییم حول أثر انفجار مرفأ بیروت على سكان المناطق المتضررة   •

 ؛الجنسین
 ؛ حول الحمایة االجتماعیة في الجمھوریة العربیة السوریةدراسة  إعداد  •
    .والیمن  لبنان والسودان و  ةسوریال العربیة الجمھوریة  لفائدةأنشطة التعاون الفني  تنفیذ  •

https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A9
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 التوصیة 

لنُ  المختلفة  للعناصر  تقییم اإلصالحات  المقاربة  ُظ االستمرار في  إبقاء  الحمایة االجتماعیة، مع أھمیة  م 
 . مُظ الشاملة لھذه النُ 

 التنفیذ  إجراءات

أنشئ بناًء على توصیة   ي والذ  ، بإصالح الحمایة االجتماعیة  ي المعن الحكوميتفعیل فریق الخبراء  •
لخبراء  ا. وقد اجتمع فریق  2019لجنة اإلسكوا للتنمیة االجتماعیة في دورتھا الثانیة عشرة في عام  

 ؛ إنشائھ منذ  مرات  ثالث 
في منطقة الشرق    19-"استجابات الحمایة االجتماعیة ألزمة كوفید   بعنوان  موجز سیاسات   إعداد  •

 األوسط وشمال أفریقیا/منطقة الدول العربیة"؛ 
في    إعداد  • المطلوبة  البنیویة  "التحوالت  الرابع:  االجتماعیة  التنمیة  "تقریر  موجز سیاسات حول 

    ؛المنطقة العربیة"
 ؛"الحمایة االجتماعیة المستھَدفة في الدول العربیة" حول   ورقة إعداد  •
   ؛نشاء مرصد اإلنفاق االجتماعي للدول العربیةإ •
 الفني؛  التعاون إطار في  االجتماعیة  بالحمایة   المتعلقةنشطة األ  من  عدد   تنفیذ  •
الحمایة االجتماعیة لمواجھة األوبئة" وأنشطة   • إقلیمي حول "تعزیز    في   بھ  متعلّقةتنفیذ مشروع 

 . الفني  التعاون  إطار

 التوصیة 

مواصلة بناء المعرفة ودعم الدول األعضاء في التعامل مع الدینامیات السكانیة بھدف تطویر سیاسات  
 . شاملة مبنیة على األدلة، تضمن لجمیع الفئات العمریة ظروف معیشیة الئقة

 التنفیذ  إجراءات

 ؛)2021، 2019حالة الھجرة في الدول العربیة (   حول ینتقریر إصدار •
المنطقة    األولى  اإلقلیمیة المراجعة    عقد  • في  والنظامیة  والمنظمة  اآلمنة  للھجرة  العالمي  لالتفاق 

  الجلسات وعدد من    ؛ عمل لبناء قدرات أصحاب المصلحةالعقد سلسلة من ورش    ة ، متضمنالعربیة
الحكومات    ةیاالستشار  المدني وصا ومع  أھم    ؛القرار  يعنالمجتمع  إقلیمي لعرض  وعقد مؤتمر 

 ؛وإصدار رسائل أساسیة حول الموضوع  ؛نتائج المراجعة األولى
   ؛ الیوم العالمي للمھاجرین إحیاء •
 ؛ السیاسات في الدول العربیة وضع دماج قضایا كبار السن في عملیة  إلأداة  وضع  •

https://www.unescwa.org/ar/sub-site/268871/events
https://www.unescwa.org/ar/sub-site/268871/events
https://www.unescwa.org/ar/sub-site/268871/events
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دعم   • تطویر  ل )  ولبنان  والعراق  السوریة  العربیة(الجمھوریة    العربیة  دولال  من  عدد ل  فنيتقدیم 
   ؛ قضایا كبار السن والسكان حول وطنیة استراتیجیات 

 ؛(2021)تقریر المالمح الدیمغرافیة للدول العربیة  إصدار •
 . (2021) تقریر السكان والتنمیة إصدار •

 التوصیة 

دعم جھود الدول األعضاء الرامیة إلى إدماج سیاسات تقلیص الالمساواة االجتماعیة واالقتصادیة والفقر  
التركیز   مع  المستدامة،  التنمیة  أھداف  مع  یتالءم  بما  للتنمیة  الوطنیة  والبرامج  الخطط  في  األبعاد   المتعدد 

 . جة الالمساواةعلى الحوار كإحدى الوسائل لتصمیم وتنفیذ سیاسات ھادفة إلى معال

 التنفیذ  إجراءات

   ؛ مؤشر منقح للفقر المتعدد األبعاد للبلدان العربیة إصدار •
كوفید   إصدار • جائحة  وتأثیر  الفقر،  حول  السیاسات  موجزات  من  الفقر    19-حزمة  نسب   على 

 في الدول العربیة أو في دول مختارة؛  
 عربیة؛ دول  عدة  في تطبیقھاو  ،لبناء مؤشر الفقر المتعدد األبعاد أداة المساعدة  تصمیم •
 ؛ التنمیة االجتماعیة الثالث والرابع ي تقریرَ  عداد إ •
االجتماعیةلأداة    تصمیم • للعدالة  العامة  السیاسات  مراعاة  في  الثغرات  الدول    ،تقییم   لمساعدة 

ومدى   الوطنیة  سیاساتھا  تحلیل  االجتماعیة.    مالءمتھا في  العدالة  مبادى     األداة  تطبیق  وتم مع 
الوطنیة    الوطني   المستوى  على السیاسات  لتقییم  دراسة  اإلقلیمي، من خالل  والمستوى  (تونس) 

 حول األجور وحمایة العاملین. 

 التوصیة 

تقییٍم ألنش وتقدیم  باإلعاقة  المعني  الدورات  بین  ما  العامل  الخبراء  فریق  اجتماعات   طتھ  مواصلة عقد 
 . ل لتمویل أنشطتھ بُ إلى الدورة الثالثة عشرة للجنة، والسعي إلى إیجاد ُس 

 التنفیذ  إجراءات

الفریق  ل  اجتماعین   عقد  من  أعضاء  وشارك  باإلعاقة.  المعني  الدورات  بین  ما  العامل  الخبراء   فریق 
منھا اجتماع رفیع المستوى لدعم األشخاص ذوي اإلعاقة خالل    ،قلیمیة حول مواضیع متخصصةإفي اجتماعات  
كوفید  یركز    19-جائحة  والذي  لإلدماج،  العربیة  المنصة  مشروع  مع  تشاوري  واجتماع  العربیة،  المنطقة   في 

 على إمكانیة الوصول اإللكتروني. 
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 التوصیة 

جنة التنمیة االجتماعیة والعامل  عقد اجتماعات فریق الخبراء المعني بالحمایة االجتماعیة المنبثق عن ل
في الفترة ما بین دورات اللجنة، وتقدیم تقییم ألنشطتھ إلى اللجنة في دورتھا الثالثة عشرة، ودعوة خبراء غیر  

 . ل تمویل ألنشطتھبُ حكومیین إلى اجتماعات الفریق، والسعي إلى إیجاد ُس 

 التنفیذ  إجراءات

من خالل    19-ن القضایا، منھا استجابات الدول لجائحة كوفید إقلیمیین ركزا على عدد م   اجتماعین   عقد   تم 
 تحسین السیاسات والبرامج المرتبطة بالحمایة االجتماعیة وتعزیزھا.  

 ----- 
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