
 

 

 
 

 

 
 

 
 ورشة عمل وطنية عبر االنترنت حول 

 تستند الى املساواة     اجتماعية و برامج  و تطوير سياساتاالجتماعية و االقتصادية  قياس الالمساواة 
  2021أكتوبر  13و  12

 بتوقيت بيروت(  16:00 – 12:00)  القاهرة بتوقيت 15:00 - 11:00
 

 جدول األعمال  مقترح 
 

 اليوم األول  

11:00   – 11 :15 
 
 
 

11:15   – 11 :30 

 كلمات االفتتاح: 
 جمهورية مرص العربية   –التضامن االجتماعي وزارة 
ن  – اسامة صفا :  رئيس فريق العدالة االجتماعية السيد  ن الجنسي  مجموعة العدالة بي 

ي االسكوا
 والسكان والتنمية الشاملة فن

 عرض أهداف وبرنامج ورشة العمل:   
لمياء كالوى   األجتماعية    –السيدة  للتنمية  األقليمية  ن    –المستشارة  بي  العدالة  مجموعة 

ي االسكوا 
ن والسكان والتنمية الشاملة فن   الجنسي 
 

 )لمياء كالوى(  :  تعريف المساواة   -أوال ا   12:00 –  11:30
 االجتماعية واالقتصادية والسياسية التي تكونها . ماهية المساواة والمستويات  - 1
 الطرق المختلفة لقياس المساواة.  - 2

 مساواة : الثانيا تحديد مخاطر ال
 الخريطة الذهنية عن المخاطر الناتجة عن الالمساواة  

 نقاش حول :  -
 المخاطر والفرص الناتجة عن الالمساواة في الدول العربية .  - 1
 تعميم المساواة . دور الحكومات في  - 2
 كيفية تحويل المخاطر إلى فرص من أجل المساواة والتنمية المستدامة.  - 3

 مقدمة عن البيانات والمؤشرات المستخدمة في قياس الالمساواة       12:30   –  12:00

     قياس الالمساواة فى الحماية االجتماعية  13:00  –  12:30

 استراحة قصيرة  

13:15   – 14:00 Strengthening social protection policies for pandemic responses  

Marco Shaeffer, Chief, Social Protection Section – ESCWA  

    19تعزيز سياسات الحماية االجتماعية لالستجابة لجائحة كوفيد 

14:00 – 14:45    Case studies on equlaity oriented social protection / social assistance  

policy : lessons learnt and best practices  (South – South cooperation)  

أمريكا  دول  فىسياسات تستند الى المساواة  تطوير مستفادة من   الدروس الراسة حالة و د  

 الالتينية  
Rafael Rofman 

Director - Social Protection Program 
Center for the Implementation of Public Policies Promoting Equity and 

Growth  ( CIPPEC)      

 مناقشات و ختام اليوم األول       15:00 –  14:45
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 اليوم الثانى 
 مراجعة أهم االنقاط من اليوم األول وعرض برنامج اليوم الثانن     11:15 –  11:00

    
    لمياء كالوى( ة السيد ) فى تعميم المساواة دور الحكومات والجهات المعنية      11:45 –   11:15

ن القائم عىل المشاركة   نهج الشمول والتضمي 
 تجاه الفئات األكثر عرضة لالمساواة  دور الحكومات والجهات المعنية 

  
 عرض حول تحقيق المساواة لألشخاص ذوى األعاقة       12:45 -   11:45

 ) د. عالء سبيع، المستشار اإلقليمي لشؤون األشخاص ذوي اإلعاقة في اإلسكوا(

 
ة  احة قصت     استر

  (أنجال سمارةالسيدة )  تحقيق المساواة فى المجتمع  من أجلأثر السياسات   م تقييمسار   13:30 – 13:00
 :المساواة لتحقيق  الهادفة السياسات  تقييم   مسار  حول نقاش 

 . . المساواة تحقيق  إلى الهادفة السياسة  أثر  تقييم  مراحل •

 . المطروحة  السياسات  أثر تقييم  في األساسية الخطوات  تطبيق   كيفية •

 واقتراح  األولويات  تحديد   أجل من  وقياسها  الالمساواة مؤشرات  وضع مهارات  •
 التوصيات 

أسامة  السيد ) مسار تعميم المساواة خالل إصالح السياسات االجتماعية واالقتصادية الحالية 14:00 – 13:30

 صفا( 
 اصالح السياسات العامة  خالل تعميم المساواة  مسارنقاش حول 

 الهادفة إلى تحقيق المساواة . مراحل إصالح السياسة  •
 كيفية تطبيق الخطوات األساسية في إصالح السياسات المطروحة .  •
 وقائم على  شاملمهارات وضع بدائل وحلول إلصالح السياسة المطروحة بشكل  •

 الشراكة.

 
  واالقتصادية والسياسيةمسار تعميم المساواة خالل تطوير وتنفيذ السياسات االجتماعية ت    14:30  –    14:00

 أسامة صفا(   السيد  ) 
 العامة   مسار تعميم المساواة خالل تطوير وتنفيذ السياسات  نقاش حول

 . الهادفة إلى تحقيق المساواة ات السياس وتنفيذ  فى تطوير مراحل تعميم المساواة  •

 . المطروحةكيفية تطبيق الخطوات األساسية في تعميم المساواة ضمن السياسات  •

 .طرق تعميم المساواة في كافة مراحل تطوير السياسة العامة •
 

   الجلسة الختاميةالتوصيات و  15:00 – 14:30

 
 


