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 اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا (اإلسكوا) 

 لجنة التنمیة االجتماعیة 
 عشرة   لثةالدورة الثا

 2021أیلول/سبتمبر  23-22دورة افتراضیة، 

 من جدول األعمال المؤقت  7 البند 

 أنشطة فریق الخبراء المعني بإصالح الحمایة االجتماعیة 

 ز ـموج

في  یتألف فریق الخبراء المعنّي بإصالح الحمایة االجتماعیة من كبار ممثلي المؤسسات الحكومیة  
المعنیین  العربیة  االجتماعیة   ت مجاالب  الدول  وا  ومنھا،  المختلفة  الحمایة  االجتماعي  لمساعدة  التأمین 

المتكاملة  والسجالت  الصحیة  والرعایة  المت  االجتماعیة  المعلومات  باعوأنظمة  االجتماعیةلقة  وقد لحمایة   .  
لجنة األمم المتحدة االقتصادیة واالجتماعیة  لجنة التنمیة االجتماعیة التابعة لتوصیة  على    لفریق بناءً ا  أُنشئ

تشرین األول/أكتوبر    9و   8التي ُعقدت في بیروت یومي    ،في دورتھا الثانیة عشرة  )إلسكوالغربي آسیا (ا
توسیع    وال سیماوتبادل الخبرات بشأن قضایا الحمایة االجتماعیة،    ینالتنسیق والتعاون اإلقلیمیَّ   دعمل  ،2019

المعیاریة   باألنشطة  الفریق  عمل  مجاالت  وتسترشد  جودتھا.  وتحسین  االجتماعیة  الحمایة  أنظمة  نطاق 
الشاملة الجنسین والسكان والتنمیة  بین  العدالة  الوثیق مع  في اإلسكوا  لبرنامج عمل مجموعة  ، وبالتنسیق 

 االستفادة من خبرات اإلسكوا المتعّددة التخّصصات. لتعظیم األخرى  مجموعات العمل

المھام    منذ إنشائھ بموجب  بھا   اضطلعالتي    ألنشطة الفریق ول  ت ختصاصاال  اً عرض الوثیقة  ھذه  م  تقدّ  
توجیھ العمل  ز وم المحرَ بالتقدّ أخذ العلم    إلى   ة مدعو  التنمیة االجتماعیة   لجنة و  . ولویات عملھ أ بھ و  ة المنوط

 .للفریقالمستقبلي 
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 مقّدمة 

ضمان الحد  ل و  للوقایة من الفقر والتخفیف منھ   ضروریة وھي  من حقوق اإلنسان.    االجتماعیة حقٌ الحمایة   -1
تعمل  و األدنى من مستویات المعیشة وتعزیز قدرة الناس على الصمود في مواجھة مخاطر وصدمات الحیاة.  

ھي أساسیة لتكوین رأس المال  و ، التماسك االجتماعي والعدالة االجتماعیة عزیزتأنظمة الحمایة االجتماعیة على 
 البشري وتعزیز ثقة الناس في حكوماتھم. 

توسیع    تمّ   ، الجائحةمنذ بدایة  ف  ، 19-د جائحة كوفیك ة الحمایة االجتماعیة خالل األزمات  أھمیّ تتضاعف  و -2
لتقدیم مساعدة إضافیة للفقراء وتغطیة الفئات السكانیة  العربیة    الدول بعض  الحالیة في  أنظمة الحمایة االجتماعیة  

دة في تقدیم  ثغرات وأوجھ قصور متعد عن    19-كشفت أزمة كوفید   ، على الرغم من ھذا التقدمو  . معّرضة للخطر ال
النظر  على  العدید من الدول العربیة    ما حث   ، مزید من اإلصالحات الدت على الحاجة إلى  أكّ والحمایة االجتماعیة  

  ، جودتھاو  تھاكفاءوتحسین    ، بھدف توسیع نطاق تغطیتھا  بھا ومراجعتھا،   في أنظمة الحمایة االجتماعیة الخاصة 
نت معظم الدول  . كما تبَّ خدمات الرعایة الصحیة فیما یتعلّق ب  خاصة   ن، مواطنی الكل  وضمان الوصول الفعال إلى  

إمكانات ھائلة    توفرت   ،سیاقھذا ال في  و  تعزیز أنظمة االستعداد واالستجابة للطوارئ.  ل   وبرامجالعربیة مبادرات  
 المنطقة.  لدووالتعاون بین مختلف  لتبادل الخبرات ومشاركة المعرفة

  ، لحاجة إلى زیادة التعاون وتبادل الخبرات بشأن قضایا الحمایة االجتماعیة في المنطقة العربیةاستجابةً لو -3
  التابعة للجنة األمم المتحدة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا (اإلسكوا) قد أوصت   لجنة التنمیة االجتماعیةكانت  

بتشكیل فریق خبراء   ،2019  تشرین األول/أكتوبر   9و  8  في   ة في بیروت ، المنعقد دورتھا الثانیة عشرة  ختام  في
  ، في ھذا المجال وتبادل الخبرات   ین تعزیز التنسیق والتعاون اإلقلیمیَّ و  االجتماعیة، إصالح الحمایة  قضایا  تابعة مل

  طرح بأنشاء الفریق و  سكوااإل وبادرت  توسیع نطاق أنظمة الحمایة االجتماعیة وتحسین نوعیتھا.  وال سیما في  
 . لعملھاختصاصات 

فریق الخبراء المعني بإصالح الحمایة  ل، تم إرسال مقترح الشروط المرجعیة  2020في نیسان/أبریل  و -4
ولترشیح ممثل(ة) للدولة    عتمادھاال ا  في الدول األعضاء في اإلسكواالجتماعیة الى وزراء الشؤون االجتماعیة  

 بدأ تم اعتمادھا بالتمریر و   ،الشروط المرجعیةعلى  وحیث أنھ لم ترد تعلیقات من الدول األعضاء   .الفریق في  
 .  )األول علیھا في المرفق مكن االطالع  یو ( العمل بھا منذ ذلك الحین 

الدول األعضاء    17  وقامت  -5 الفریق، اتصال    جھات بترشیح  دولة من    ي ع نصا  نخبة منمثل  ت  لعضویة 
رفیعال والتنمیة    ي سیاسات  والعمل  االجتماعي  والتأمین  االجتماعیة  المساعدة  مجاالت  في  یعملون  المستوى 

الدو والتعاون  واإلحصاءات  بدرو    . ) الثاني  (المرفق  لي االجتماعیة  اإلسكوا  ول  األمانة وتضطلع  عقد تلفریق 
 الصلة. نشر المواد ذات ت و  ھ اجتماعات

ت  مواآلثار االقتصادیة واالجتماعیة السلبیة التي نج  19-جائحة كوفید   تفشي وتزامن إنشاء ھذا الفریق مع   -6
م الحمایة االجتماعیة  ُظ لى أفضل الممارسات بشأن تقویھ نُ إنھا. وقد كان للفریق دور ریادي وفعال في التعرف  م

وتقدم    الفریق منذ إنشائھ وتستعرض ھذه الوثیقة أنشطة  .  طني مع الواقع الو متھا  ءاومدول العربیة بعد  الونقلھا إلى  
 . مجاالت التعاون المستقبلي اقتراحاً بشأن 



E/ESCWA/C.2/2021/6 
 

-4- 
 

 اختصاصات فریق الخبراء المعني بإصالح الحمایة االجتماعیة   -والً أ

 الفریق القضایا التالیة: تشمل اختصاصات  -7

االجتماعیة   (أ) الحمایة  سیاسات  مجال  في  والتعاون  العالقات  ومع    فیما تعزیز  العربیة  الدول  بین 
 ؛ اإلسكوا

  مواءمة بین مختلف عناصر أنظمة الحمایة التكامل والتحفیز المناقشات المحلیة حول الحاجة إلى   (ب)
م  ظُ المتكاملة ونُ   الصحیة والسجالت االجتماعیة، التي تتضمن التأمین االجتماعي والمساعدة االجتماعیة والرعایة  

 المعلومات؛

التعاون اإلقلیمي ودون اإلقلیمي لتوسیع أنظمة الحمایة االجتماعیة وتحسین تقدیم خدماتھا،    تعزیز  (ج) 
 ؛األعضاءمن خالل تبادل المعلومات بین الدول  وذلك

والمخطط  (د) الجاریة  اإلسكوا  بأنشطة  علم  على  األعضاء  الدول  أن  من  الحمایة    التأكد  بشأن  لھا 
 ؛وأن اإلسكوا على علم بأنشطة الدول األعضاء في ھذا المجال كذلك  االجتماعیة

 متابعة القضایا المتعلقة بالحمایة االجتماعیة في الفترة ما بین دورات اللجنة.  ) ھ(

 ً  فریق الخبراء المعني بإصالح الحمایة االجتماعیة  أنشطة  -ثانیا

 االجتماعي واالقتصادي  ر ألث لبعنوان "استجابة السیاسات  افتراضي رفیع المستوىاجتماع   -ألف
 : الحمایة االجتماعیة"  19-كوفید لجائحة

 ) 2020أبریل نیسان/  22اجتماع افتراضي، (

ً اجتماعمنظمة العمل الدولیة  بالشراكة مع  مت اإلسكوا  نظّ  -8   لخبراء اأعضاء فریق  نترنت شارك فیھ  عبر اإل  ا
االجتماعیة   الحمایة  بإصالح  الحمایة    صانعي   عدد من والمعني  في مجال  العاملین  المستوى  السیاسات رفیعي 

اإلسكوا في  األعضاء  الدول  في  االجتماعاالجتماعیة  في  شارك  كما  منظمات    .  ھدف  و.  العمل  رباب أممثلي 
ورصد العربیة على تصمیم وتنفیذ    تعزیز قدرات الدول   بھدفالخبرات والتعلم من األقران    لى تبادل إ  االجتماع 
 . 19-كوفید  جائحةلالتخفیف من اآلثار االجتماعیة واالقتصادیة  لى إالھادفة الحمایة االجتماعیة برامج  تداخالت 

على النمو االقتصادي وأسواق العمل والبطالة والفقر   19-كوفید  لجائحة ناقش االجتماع اآلثار المتوقعة و -9
عدد  ل  وتداعیاتھا   سیاسات االستجابة للجائحةعلى  واطلع المشاركون    وانعدام األمن الغذائي في المنطقة العربیة. 

العربیة،    من دول  المن   الدول  العالم وبعض  تم اعتمادھا وبرامج  تدابیر    علىو حول  التي  ، الحمایة االجتماعیة 
المجموعات  والس  التي استھدفت  البرامج    طورتھ   الذي   عالمي اللمرصد  اسكوا  وقدمت اإل.  للخطر  معّرضة الیما 

الستفادة لح االجتماع فرصة للدول المشاركة  اوقد أتللجائحة.  لالستجابة  یة  والسیاس   ةالمالیالتدخالت    یعرض   يالذ و
 شموالً.   أكثر ھا من االستجابة لتبعات الجائحة بشكل  تمكن  ة فعالم حمایة اجتماعیة  ُظ من تجارب الدول التي تتمتع بنُ 
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 االجتماع االفتراضي الثاني لفریق الخبراء المعني بإصالح الحمایة االجتماعیة    -باء
 )2020نوفمبر تشرین الثاني/ 2(

أداة صممتھا اإلسكوا  تقدیم  ف  معني بإصالح الحمایة االجتماعیة بھد قد االجتماع الثاني لفریق الخبراء العُ  -10
بناء مؤشر فقر وطني متعدد األبعاد  قائمة    للمساعدة في  المستوى  ووضع سیاسات اجتماعیة  على األدلة على 

وقد القت األداة  ،  الخبراء المعني بإصالح الحمایة االجتماعیةأعضاء فریق    معظماالجتماع    شارك في و  الوطني.
 . بناًء على طلبھم  استخدامھا في تحدید نسب فقر مبدئیة في بعض الدول العربیة ببدأت اإلسكوا   قد و،  ھمإعجاب

   لفریق الخبراء المعني بإصالح الحمایة االجتماعیةاالجتماع االفتراضي الثالث   -جیم
 ) 2021حزیران/یونیو  8(

في جلستین: جلسة    الحمایة االجتماعیة لفریق الخبراء المعني بإصالح  االجتماع الثالث    ت اإلسكواعقد  -11
؛ وجلسة مسائیة  19-في ظل جائحة كوفید ة  تعزیز حمایة المستھلك في تقدیم الخدمات الصحیصباحیة تناولت  

مشروع ُخّصصت   حساب    ممّول  لعرض  " من  حول  للتنمیة  المتحدة  استجابة  األمم  االجتماعیة  الحمایة  تعزیز 
 . ) 2021-2020(اعدة والتعافي وبناء القدرة على الصمود" تحدید الفئات الضعیفة والمس لألوبئة: 

بالتعاون مع مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمیة (األونكتاد) والمكتب اإلقلیمي    ُعقدت الجلسة الصباحیة  -12
ن وممثالت عن ھیئات حمایة المستھلك وممثل ، ومنھم  وبحث المجتمعون  . لمنظمة الصحة العالمیة لشرق المتوسط  

، موضوع الخدمات الصحیة، بما فیھا الخدمات اإللكترونیة، بناًء على دراسة  الصحة في البلدان العربیة  ووزارات 
النُ  تغطیة  حول  اإلسكوا  الصحیظُ تجریھا  الحمایة    ة م  ببرامج  وعالقتھا  العربیة  المنطقة  في  الصحي  والتأمین 

ألونكتاد حول "تعزیز حمایة المستھلك في تقدیم الخدمات الصحیة (بما في ذلك اإللكترونیة)  لاالجتماعیة، ودراسة  
تعراض  كما تم اس  تعاونت اإلسكوا مع األونكتاد إلصدارھا في اللغة العربیة.والتي    ،"19-في ظل جائحة كوفید 

م  ُظ الدعم الذي تقدمھ منظمة الصحة العالمیة للحكومات في مجال تطویر سیاسات صحیة شاملة وعادلة وتعزیز النُ 
 الصحیة الوطنیة من خالل االستمرار بتقدیم الخدمات الصحیة األساسیة خالل الجائحة وتأمین الحمایة المالیة. 

تعزیز  "على األنشطة التي یقدمھا مشروع    الخبراء  فریقإطالع أعضاء  أّما الجلسة المسائیة، فھدفت إلى   -13
ال سیما تلك المتعلقة بتنمیة قدرات الدول األعضاء في تعزیز أنظمة الحمایة    "، الحمایة االجتماعیة استجابة لألوبئة
على وجھ الخصوص.    الحمایة  وتحلیل البیانات والسجالت المتعلقة ببرامج  ،االجتماعیة بعد الجائحة بشكل عام

على    ، وألقت الضوءمت اإلسكوا عرضاً مفصالً حول إطار العمل المنھجي الذي وضعتھ لتحلیل البیانات وقدّ 
  بدوره   قدم ممثل الصندوقو  ،الدعم الفني الذي تقدمھ إلى صندوق المعونة الوطنیة في األردن في ھذا المجال

عضاء المجموعة على برنامج عملھا  لمحة عامة عن التعاون القائم مع اإلسكوا. وفي الختام، أطلعت اإلسكوا أ
للفتر االجتماعیة  الحمایة  قضایا  حول  یتضمن القادمة   ةالمقترح  والذي  نُ   ،  حول  منشورات  الحمایة  ظُ إصدار  م 

 . بالشراكة مع الوزارات المعنیة ،  االجتماعیة لكل دولة



E/ESCWA/C.2/2021/6 
 

-6- 
 

 بعنوان "الحمایة االجتماعیة المستھدفة في الدول العربیة   افتراضیة ورشة عمل    -دال
 "  19-خالل جائحة كوفید

 ) 2021فبرایر شباط/ 25(

الحمایة  تنفیذ برامج    ن ع صانعي السیاسات والمسؤولین  أعضاء فریق العمل وورشة العمل  شارك في   -14
ول العربیة. وناقش المشاركون دراسة  وإدارة السجالت وأنظمة المعلومات اإلداریة في الد   ،فةاالجتماعیة المستھدِ 

نطاق   توسیع  حول  اإلسكوا  أجرتھا  المستھدِ تحلیلیة  االجتماعیة  الرسمیین   خاصةً   ،فةالحمایة  غیر   ، للعمال 
  م االجتماع إطاًرا تحلیلیًا ا قدّ كم  . ا لھ  من السكان وفي تقدیم الدعم   معّرضة للخطر الواالبتكارات في تحدید الفئات  

ة  وتحسین عملیّ   ،ةمن شأنھ أن یساعد الدول األعضاء في تحلیل البیانات في سجالتھم االجتماعیّ   ،اإلسكوارتھ  طوّ 
 ودعم تعزیز أنظمة الحمایة االجتماعیة لدیھم.   ،ق من المستفیدین المحتملینالتطبیق والتحقّ 

 ً  مجاالت التعاون المستقبلي   -ثالثا

االجتماعیة   فریق ل   ةالقادم  ات االجتماع   ركز تن  أالمتوقع    من  -15 الحمایة  بإصالح  المعني  على    الخبراء 
 المجاالت التالیة: 

كوفید  (أ) بعد  االجتماعیة  للطوارئ  19-الحمایة  التأّھب  وتعزیز  التغطیة  ومعّدالت  الجودة  تحسین   :
 لھا؛ واالستجابة 

 تكامل وتنسیق برامج المساعدة االجتماعیة والتأمین االجتماعّي؛  (ب)

للتغطیة  التأ (ج)  فعالیة  وأكثر  أعلى  معّدالت  نحو  التوّجھ  العربیة:  المنطقة  في  المدعوم  الصحّي  مین 
 المالیّة؛والحمایة 

 ؛تحلیل البیانات من أجل صنع السیاسات القائمة على األدلة في مجال الحمایة االجتماعیة (د)

الفریق ) ھ( لألمم    مشاركة  التابع  التنمیة  حساب  مشروع  أنشطة  الحمایة  "   بشأن   المتحدةفي  تعزیز 
المنشورات  االجتماعیة لمواجھة األوبئة  المنطقة، وإنتاج وتوزیع  الناجحة في  التجارب  بالتركیز على  "، وذلك 

التحلیلیة، وإشراك أصحاب المصلحة المعنیین في اجتماعات بناء القدرات وتبادل المعرفة وفي تقدیم المساعدة  
 التقنیة المستھدفة. 

 ولجنة التنمیة االجتماعیة مدعوة إلى أخذ العلم بأنشطة الفریق وإبداء الرأي بشأن األولویات اإلقلیمیة   -16
 م الحمایة االجتماعیة. ُظ في مجال إصالح نُ 
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 األولالمرفق 
 

 المعني بإصالح الحمایة االجتماعیة الخبراء الشروط المرجعیة لفریق

 مقدمة 

تعزیز التماسك االجتماعي والعدالة االجتماعیة وھیكلة سوق   ، بتصامیمھا المختلفة، علىاالجتماعیةتعمل أنظمة الحمایة  
العمل والوقایة من الفقر والتخفیف من حدتھ، وتعزیز الصمود في وجھ األزمات االقتصادیة في المجتمع. إن الحمایة االجتماعیة 

"بعدم إھمال أحد". عالوة على    2030وفاء بمبدأ خطة التنمیة المستدامة لعام  وال الفعالة ضروریة لتحقیق أھداف التنمیة المستدامة
 .ذلك، فإن الحمایة االجتماعیة حق أساسي من حقوق اإلنسان

على ضمان حمایتھم من تأثیر    اقدرتھ  يتھم وفاتؤثر جودة وشمولیة أنظمة الحمایة االجتماعیة على ثقة الناس في حكوم
، ومساعدتھم في جھودھم وتطلعاتھم مثالً   األمومة  أثناء  ،المرض، والشیخوخة، وإصابة العمل أو اإلعاقة، ودعمھم خالل دورة الحیاة

نزاعات   شھدت  تيیمكن أن تعزز الحمایة االجتماعیة الشاملة الثقة المتبادلة والتماسك االجتماعي، خاصة في البلدان الو.  كریمةلحیاة  
 عنیفة.

(اإلسكوا)   آسیا   لغربي لجنة التنمیة االجتماعیة التابعة للجنة االقتصادیة واالجتماعیة    ، أوصت الثانیة عشرة   تھا دورفي ختام  
ة ما بین  م الحمایة االجتماعیة في الفتر ظُ إنشاء فریق خبراء ینبثق عن لجنة التنمیة االجتماعیة ویُعنى بمتابعة قضایا إصالح نُ بما یلي: " 

 دورات اللجنة، على أن یُقدَّم تقییٌم ألنشطتھ إلى لجنة التنمیة االجتماعیة في دورتھا الثالثة عشرة؛ ومن مھام الفریق تعزیز التنسیق 
 ." م الحمایة االجتماعیة وتحسین جودتھاظُ والتعاون اإلقلیمي وتبادل الخبرات في قضایا الحمایة االجتماعیة، ومنھا توسیع نطاق نُ 

الشروط  و لالمرجعیة  توضح  المقترح  اإلطار  الخبراء  عمل  التالیة  بإصالحفریق  االجتماعیة    المعني  الدول  في  الحمایة 
  العربیة.

 األھداف 

الحمایة االجتماعیة بین الحكومات العربیة واإلسكوا  م  ظُ إصالح نُ یعمل الفریق كإطار رئیسي للتعاون في القضایا المتعلقة ب
 :وخاصة في ما یلي، جتماعیةدورات لجنة التنمیة االخالل فترة ما بین 

 اإلسكوا. معتعزیز العالقات والتعاون في مجال سیاسات الحمایة االجتماعیة في ما بین الدول العربیة و -1
تحفیز المناقشات المحلیة حول الحاجة إلى تكامل ومواءمة أوثق بین مختلف عناصر أنظمة الحمایة االجتماعیة، والتي  -2

 م المعلومات. ظُ لتأمین االجتماعي والمساعدة االجتماعیة والرعایة الصحیة والسجالت المتكاملة ونُ تتضمن ا
تعزیز التعاون اإلقلیمي ودون اإلقلیمي لتوسیع أنظمة الحمایة االجتماعیة وتحسین تقدیم خدماتھا، وذلك من خالل تبادل   -3

 المعلومات بین الدول األعضاء. 
أن اإلسكوا على  على علم بأنشطة اإلسكوا الجاریة والمخطط لھا بشأن الحمایة االجتماعیة و التأكد من أن الدول األعضاء -4

 كذلك. علم بأنشطة الدول األعضاء في ھذا المجال 
 متابعة القضایا المتعلقة بالحمایة االجتماعیة في الفترة ما بین دورات اللجنة.  -5

 العضویة

،  التي یتحّملھا الفریق  مسؤولیات لكل دولة من الدول األعضاء في اإلسكوا. ونظًرا للیتألف فریق الخبراء من ممثل واحد  
التأمین االجتماعي   أعضائھكون لدى  تیجب أن   المثال، في  الحمایة االجتماعیة (على سبیل  معرفة وخبرة موضوعیة في مجال 
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الصحیة   التنمیة والمساعدة االجتماعیة والرعایة  الحمایة االجتماعیة) وقضایا  تدیر  التي  المعلومات  المتكاملة وأنظمة  والسجالت 
 .ذلك قرر الفریق إذا مایمكن االستعانة بخبراء آخرین واالجتماعیة. 

 فریق الخبراء أعضاء مسؤولیات

 ستكون مسؤولیات أعضاء فریق الخبراء على النحو التالي: 

لتلقي االتصاالت من اإلسكوا والرد علیھا بشأن قضایا الحمایة االجتماعیة، بما في ذلك من خالل    ةرئیسی  جھةالعمل ك -1
 االتصال مع الوزارات وأصحاب المصلحة المعنیین اآلخرین عند الحاجة. 

المؤسسیة وال -2 بالعملیات  الحمایة االجتماعیة، بما في ذلك ما یتعلق  الوطنیة في مجال  قانونیة إعالم اإلسكوا بالتطورات 
 والسیاسیة والبیانات واإلحصاءات ذات الصلة. 

لكترونیة، والمشاركة في االجتماعات األخرى المتعلقة بالحمایة االجتماعیة  المشاركة في اجتماعات الفریق المباشرة واإل -3
 (أو مكوناتھا) والتنمیة االجتماعیة. 

مبتكرة وتقییمات النتائج في تقدیم خدمات الحمایة تبادل المعلومات مع األعضاء اآلخرین حول الخبرات والممارسات ال -4
 مھا. ظُ االجتماعیة أو إصالح نُ 

 إن أمكن، وضع وتنفیذ خطط عمل لفترة السنتین ومراجعة األداء مقابل النتائج المرجوة في كل اجتماع رسمي.  -5
 تقدیم تقریر كل سنتین عن إنجازات الفریق في كل دورة الحقة للجنة. -6

 أمانة الفریق

مسؤولة عن: الحفاظ على قنوات    األمانةفي حدود الموارد المتاحة، تكون    .أمانة فریق الخبراء  بدور اإلسكوا    تضطلع
وثائق فریق   تعمیموواقتراح جدول أعمال كل من االجتماعات،    ، واإللكترونیة  المباشرةجتماعات  اال االتصال بین األعضاء، وعقد  

 .یذ األنشطةودعم تخطیط وتنف  االتصال،الخبراء على نقاط 

 أسالیب العمل

 تكون أسالیب عمل الفریق على النحو التالي: 

 یجتمع الفریق لعقد اجتماع موضوعي مباشر مرة واحدة على األقل في السنة.  -1
واجتماعات   -2 للخبراء  باجتماعات  الفریق  اجتماعات  استكمال  القضایا  إیتم  مناقشة  أجل  من  الفیدیو)  (عبر  لكترونیة 

 عمل حسب الضرورة.الالموضوعیة واإلجرائیة وضمان استمراریة 
یجوز أن یدعو فریق الخبراء جھات خبیرة من غیر األعضاء (مثل ممثلي الدول غیر األعضاء في اإلسكوا في المنطقة  -3

البحث والمنظ  المتحدة، ومؤسسات  األمم  للمشاركة في العربیة، ومؤسسات  الحمایة االجتماعیة)  العاملة في مجال  مات 
االجتماعات بصفة مراقبین أو خبراء. وتضطلع األمانة التنفیذیة في اإلسكوا بدعوة الخبراء غیر األعضاء بالتشاور مع 

 أعضاء الفریق. 

 اإلطار الزمني

المتتالیة، ب  خالل،  التنمیة االجتماعیة في اإلسكوا  ستقوم لجنة الخبراء  مراجعة خطة عملدوراتھا    ھ واختصاصات  فریق 
 إجراء أي تعدیالت ضروریة على أسالیب عملھ أو مسؤولیاتھ. بو
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 الثاني  المرفق
 

 قائمة بأسماء أعضاء فریق الخبراء المعني بإصالح الحمایة االجتماعیة

 الدولة االسم  العنوان الوظیفي  الوزارة/المنظمة
مدیریة السیاسات مدیر  وزارة التنمیة االجتماعیة

 واالستراتیجیات 
 األردن  بو حیدرأحمد أ

 البحرین عباس معتوق   رئیس العالقات الدولیة  وزارة العمل والتنمیة االجتماعیة
المكلّفة باإلدارة العامة   وزارة الشؤون االجتماعیة 

لإلحصاء والتحلیل والتخطیط  
 االستراتیجي 

 تونس  مھا مزریوي 

االجتماعیة  وزارة الشؤون 
 والعمل

الجمھوریة العربیة  وضاح الركاد  مدیر التخطیط والتعاون الدولي 
 السوریة

 السودان  محمد حسین عبد القادر   الوزارة وكیل  وزارة التنمیة االجتماعیة
نائب رئیس ھیئة الحمایة  ھیئة الحمایة االجتماعیة

 االجتماعیة
 العراق عبد الحسین   يعلحسین 

 ُعمان محمد بن علي السعدي   مدیر عام الرعایة االجتماعیة  التنمیة االجتماعیةوزارة 
 دولة فلسطین داود الدیك  وكیل الوزارة التنمیة االجتماعیة وزارة

وزارة التنمیة اإلداریة والعمل  
 والشؤون االجتماعیة

وكیل الوزارة المساعد للشؤون  
ونائب رئیس اللجنة  االجتماعیة

الوطنیة المعنیة بشؤون المرأة 
والطفل وكبار السن  

 واألشخاص ذوي اإلعاقة 

 قطر غانم مبارك الكواري

للتنمیة   ةالمساعد ةالوكیل وزارة الشؤون االجتماعیة 
 االجتماعیة

 الكویت  ھناء الھاجري

 لبنان عبد هللا أحمد  مدیر عام وزارة الشؤون االجتماعیة 
التضامن  الھیئة العامة لصندوق 

 طرابلس، االجتماعي
 لیبیا  مصطفى فتحي الجعیبي رئیس لجنة إدارة 

 مصر رأفت شفیق مستشار حمایة اجتماعیة  وزارة التضامن االجتماعي 
التضامن والتنمیة  ارة وز

 االجتماعیة والمساواة واألسرة 
 المغرب يالعمرانبد الصمد  ع مدیر التنمیة االجتماعیة 

البشریة والتنمیة وزارة الموارد 
 االجتماعیة

وكیل الوزارة للضمان  
 والتمكین االجتماعي

 المملكة العربیة السعودیة  سلطان الجریس 

وزارة الشؤون االجتماعیة  
 واألسرة والطفولة

 موریتانیا  محمد محمود  األمین العام

وزارة الشؤون االجتماعیة  
 والعمل/عدن 

المدیرة التنفیذیة لصندوق 
الرعایة االجتماعیة، ومسؤولة 

برنامج الحمایة في وزارة  
 الشؤون االجتماعیة والعمل  

نجالء احمد عمر عوض  
 الصیاد 

 الیمن

 ----- 
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