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 مقدمة

ً اجتماع ،اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( بالشراكة مع منظمة العمل الدولية عقدت -1  ا
ً افتراضي : الحماية 19-جائحة كوفيدل االقتصادية واالجتماعيةتداعيات ل"سياسات االستجابة ل حول االنترنت عبر ا

يعقد تحت مظلة اللجنة االجتماعية لإلسكوا  الذي ،االجتماع وهدف. 2020يسان/أبريل ن 22 فيوذلك االجتماعية"، 
ز قدرات البلدان األعضاء في اإلسكوا على تصميم وتنفيذ تعز التي راتتبادل الخب إلى ةفي دورتها الثانية عشر

والوصول  19-لجائحة كوفيدلتخفيف من اآلثار االجتماعية واالقتصادية لالحماية االجتماعية في ورصد تدخالت 
 إلى أشد الناس احتياجاً بدون تمييز. 

 االفتتاح  -أوالا 

والتنمية الشاملة في  السكانومديرة مجموعة العدالة بين الجنسين  العوضي، مهريناز السيدة رحبت -2
 ،اإلسكوا في ةلجنة التنمية االجتماعي قرارل تفعيالً  عقدي   الذي االفتراضي االجتماعفي هذا  بالمشاركين اإلسكوا،

 ودعتإصالح النظم االجتماعية.  ياقضا لمتابعةفريق خبراء  إنشاء إلى دعت التي ،عشرة ثانيةالـ دورتها في
  على طالعاال وإلى ،19-جائحة كوفيدل لتصديفي ا الوطنية والتجارب واألفكار اآلراء تبادل إلى المشاركين

 لوتحل ،وخارجها العربية المنطقة في الدول جهود رصدتوأكدت أن االسكوا  .الدول لمساندة اإلسكوا به قامت ما
 أنبهدف التعرف على أفضل الممارسات التي يمكن  ،المعتمدة المالية واإلجراءات االجتماعية الحماية إجراءات
 المنطقة العربية.  منها تستفيد

 ،بالحضور ،الدولية العمل منظمةالعربية في  لدولل ةاإلقليمي ةالمدير دات،اجر رباالسيدة  رحبتو -3
 ةواالقتصادي ةاالجتماعي اآلثاريسلط الضوء على  الذي االستثنائيوشكرت اإلسكوا على تنظيم هذا االجتماع 

في  8.1 حوالي فقدان توقعت الدولية العمل منظمةأن  إلى أشارتو. لها دولال استجاباتوعلى  ،19-كوفيد جائحةل
، ماليين عامل بدوام كامل 5 ما يوازياالستغناء ع أي ،2020 عامالربع الثاني من  فيساعات العمل  منالمائة 

إلى التحديات التي  وأشارت. المنظمة غير العمالة نسبويرفع  ،الفقر من ويزيد الدخل مستويات على سيؤثر ما
 الجائحة هاتسبب التي واالجتماعية االقتصادية الصدمات أثر على زادتا وكيف الجائحة، قبل تواجهها الدولكانت 
 كشفت نقاط الضعف. أن بعد

 الحماية سياسات عدت  و ،األزمة من للتخفيف الطوارئ سياسات فعّلتغالبية دول المنطقة  ان وأضافت -4
 دون لحجرا تدابيرل المتثالا من عماللا وتمكينالصحية،  الرعاية على لحصولا لتيسيراألهمية  بالغةاالجتماعية 

 ،البشري المال رأسب االحتفاظفي  الشركات ومساعدةاالحتياجات األساسية،  تأمين في األسر دعمو ،خسائر
 ظمن   بأهمية لتذكر أتتالجائحة  هذه وكأن. االجتماعيةالتوترات  من والحداألموال،  أسواق في ستقراراال وتحقيق
عمل منظمة العمل الدولية  لىإ كلمتها ختام في أشارتو. للضعفاء األمان وفرت التي ةالشامل االجتماعية الحماية

 لكي وأولوياتها دولهم احتياجات عن التعبير إلى المشاركين ودعت ،للحماية االجتماعية االستجابةعلى توثيق 
 على أفضل وجه.  إليها االستجابةاألمم المتحدة  وكاالت ستطيعت

 لتنميةاإلسكوا ل للجنة عشرة ثانيةال لدورةا تترأّس التيممثل دولة فلسطين  ،الديك داود السيد وأشار -5
 الحماية نظم إصالح تقريرب ونّوه. نوجائحة االحتالل في آ 19-جائحة الكوفيد واجهي بلده نأاالجتماعية، إلى 

في  خللال إلى وأشار ،الحالية الظروف في أهميتهبو للجنة السابقة رةالدو خالل اإلسكوا أطلقته الذي االجتماعية
 نأ وأّكد. األزمة كشفته ،في السياسات الصحية واالجتماعية واالقتصادية كبير   ر  قصو وإلىالعدالة االجتماعية، 

 البحثودعا إلى  .أساسي استقرار لامعو ،أساسي للمجتمع ومطلب   ،من حقوق اإلنسان حق   االجتماعية الحماية
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 إلىو ،فحسب الخارجي التمويل علىيمكن االعتماد  ال إذ المحليةوحشد الموارد  الوطنيةالقدرات  تعظيمفي كيفية 
 .االجتماعية الحماية نظم احتياجات باالعتبار األخذ مع وتصويبها المالية السياسات في النظر إعادة

ً  بشكل جذري، المشاكل معالجةأهمية  إلى وتطرق -6 التي  سيآالم من بالرغم الجائحة، هذه تشكل ان متمنيا
 قبل من المسؤوليات وتحمل والمراجعة الذاتي للنقدو االجتماعية، الحماية أنظمةتحملها، فرصةً إلعادة النظر في 

 الشرائح لكل شامل اقتصادينمو  تحقيق وأوصى بالعمل على .خاص وقطاع مدني، ومجتمع حكومات، ،الجميع
 لبناءل وشفافة دقيقة اناتبي في االستثماروبالجدد" ومعظمهم من الشباب،  فقراء"ال ظهور مع سيما ال المجتمعية

 .خالل وضع السياسات صحيحة معلوماتعلى 

ا   العروض  -ثانيا

ً خالد أبو إسماعيل، رئيس قسم التنمية االقتصادية والفقر في اإلسكوا،  السيد قدم -7 عن اآلثار اإلقليمية  عرضا
 قبلاالقتصادي واالجتماعي الصعب الذي كانت تواجهه معظم الدول العربية  الوضع فيه بيّن ،19-لوباء كوفيد

بين الشباب  خاصةنسبة البطالة  وارتفاع ،الوظائف تأمين وصعوبة ،منخفض اقتصادي نمو من ،الجائحة
في الثروة والدخل. وأشار  الالمساواة حيث من العالم في األعلىالعربية هي  المنطقة مؤشرات نأ بيّنووالشابات. 

 إلى مساعدات إنسانية.  نيالمحتاجو الفقراء نسب وازدياد ،الديون نسبة ارتفاعو األبعاد، المتعدد الفقر تفاقمإلى 

 وتشيران طالت.  خاصةً  ،كبيرة سلبية آثاريكون لهذه األزمة  أنالمتوقع على ضوء ما تقدم  ومن -8
 40 حواليب المحلي القومي الناتج انخفاض إلى ،مارس/ذارآعلى معطيات شهر  بناءً  إلسكوال األولية التقديرات

مليون  1.7فقدان و ،2021مليون نسمة بحلول نهاية عام  8.3عدد الفقراء بحوالي  وارتفاع ،2020عام  دوالر مليار
 أكثريرتفع  نأ إمكانيةعدد السكان الذين سوف يعانون من نقص التغذية بنحو مليوني نسمة مع  وازدياد ،وظيفة
 يشكلن ألنهنسيما النساء  الوالذي يواجه العاملين في الرعاية الصحية  الخطر إلى نبهو. اإلمداد خطوط تأثرت إذا

 . لحجرا بسببحاالت العنف المنزلي  زيادةوإلى  ،من هؤالء األكبر العدد

تكون سثار السلبية على فرضية أن اآلالتوقعات  ب نيت (1)أبو إسماعيل بثالثة مالحظات:  السيد واختتم -9
 ً الوضع حالياً مختلف جداً والسيناريو فتقوم بها الدول العربية.  قدالتدخالت التي  االعتبار فيولم تأخذ  ،معتدلة نسبيا

 من القائمةالحماية االجتماعية  آليات تتمّكن نل (2) د الى ما بعد نهاية العام الحالي.تزمة ستماأل األرجح هو أن
بدأت اإلسكوا بتقديم الدعم الفني للدول  (3). بتدخالت كبيرة وعلى نطاق واسع الدول تقم لم ما الوباء آثاراستيعاب 

تقدير تأثير حزمة التحفيز على النمو والعمالة والفقر  عبرللوباء  في قياس ومعالجة التأثير االقتصادي واالجتماعي
 . اإلطار هذا فيمصر  تدعمحالياً  وهي .(CGE Modelling) باستخدام نموذج االقتصاد الكلي

ً حول  اقتصاديباحث  ،رنجياس نيرنجان السيد وقّدم -10 نتائج متابعة سياسيات أول لدى اإلسكوا، عرضا
ً مسحاإلسكوا  أجرت فقد. حول العالم وفي المنطقة العربية 19-االستجابة ألزمة كوفيد الحماية االجتماعية  سياساتل ا
دولة حول العالم ومن  160عنها  أعلنت التي االقتصادية واالجتماعية التحفيزية لحزمولوالسياسات االقتصادية 

 .التدخالت لهذه مفصلتفاعلية تقوم بمسح  أداة طورتو ،األزمة هذهلتداعيات  استجابةً دولة عربية  16ضمنها 

إجمالي الناتج المحلي في المنطقة العربية للحزم التحفيزية،  منفي المائة  3.6 تخصيص إلى وأشار -11
نقدية لدعم األسر  اتمساعد تقديم (1): أبرزها ومن ،العربية الدول بها قامت التي االجتماعية التدخالت عرضو

تيسير استيفاء  (3)(، إلخ ،حماية أدوات دواء،)غذاء،  عينية معونات تقديم (2)األكثر فقراً وتضرراً من األزمة، 
  إعفاءات أو حسومات منح (4) متوسط،الو قريبال يينمدالالقروض القائمة وتنظيم وتسهيل قروض على 
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األغذية واألدوية والسلع األساسية.  من كافتأمين مخزون  (5) للحكومة، المستحقة والضرائب الرسوم بعض من
من خالل  واالجتماعية واالقتصادية الحمائية وإجراءاتها الدول استجابةعمل هذه األداة في إظهار  طريقة عرضو

  .التفاعلية المنصة تنتجها أن مكني التي المعرفية واألدوات التقارير ، وتطرق إلىتونس تجربة

  :من العرضمالحظات أساسية  أربعالعوضي  السيدة مهريناز استخلصتختام العرض، وفي  -12
من المتوقع أن تعاني الدول من آثار  إذ ،المجموعات الضعيفةضرورة وضع سياسات استجابة تركز على  (1)

والتي الدول التي تتمتع بنظم حماية اجتماعية متقدمة  تجارباالستفادة من ضرورة  (2) ،األزمة لمدة طويلة
خالل األداة التفاعلية متاحة من  ذه التجاربهو .استطاعت أن تستجيب لتبعات األزمة بشكل أفضل وأكثر شموالً 

وضع نظم الحماية االجتماعية  أماميشكل ضعف الحيز المالي للدول تحدياً رئيسياً  (3)تي وضعتها اإلسكوا. ال
االسكوا ستقوم  (4)وتطويرها. ومن المهم اإلشارة إلى التداعيات المالية واالقتصادية المستجدة من أزمة البترول. 

النظم شمل جميع نظم الحماية االجتماعية وليس فقط األداة االلكترونية لتهذه في مرحلة الحقة بتوسيع نطاق 
 جائحة. لالمتعلقة بالتصدي ل

ا   مناقشة مفتوحة  -ثالثا

 االستجابة فياألعضاء  الدول سياسات فيها تعرضاستهذه الجلسة التي  داتاجر ربا السيدة أدارت -13
سياسات الحماية االجتماعية التي ما هي  (1): األسئلة من مجموعتينمن خالل اإلجابة على  19-كوفيد لجائحة
أن  ونإجراءاتكم؟ وكيف تضمنبالفئات المستهدفة  ونكيف تحددوجائحة؟ الفي بلدكم للتخفيف من آثار  تاعتمد

تصميم وتنفيذ  تواجه التيما هي التحديات الرئيسية  (2) من هذه الخطط؟ بالتساويالنساء والرجال يستفيدون 
 جائحة؟لستجابة لسياسات الحماية االجتماعية لال

 كاهل علىاألزمة الحالية  ثقل ،تحاد العام لنقابات عمال فلسطيناال عامأمين  ،ديالسيد شاهر سع بيّن -14
 جتماعيةاال حمايةلل قانون أي إلى يفتقر فبلدهالوضع بين دولة وأخرى.  اختالفمع  ،البلدان كل في العاملة الطبقة
من غير حماية  إسرائيليين عمل أرباب لدىألف عامل فلسطيني  200 نأكثر م يعمل حيث ،جتماعياال ضمانالأو 

ً  الفلسطينيينالعمال  بين 19-كوفيدفيروس بنسبة اإلصابات  وبلغتاجتماعية.  في  79 ومن تخالطوا معهم الحقا
 اتساعدم توفرإنشاء ثالثة صناديق لدعم المتضررين من األزمة  إلى وأشار. إسرائيل وكان مصدرها، المائة
صندوق  (3)صندوق تعاون بين الحكومة ونقابات العمال، و (2)الخاص، و لقطاعاصندوق  (1)جداً:  ةبسيطولو 

ً  الذي ستغاللاال عن وتحّدثوزارة التنمية االجتماعية.  عليهم  ي عرضاذ  ،يتعرض له العمال الفلسطينيون حاليا
 خطر منيزيد  مافي إسرائيل،  اءبالوب لمصابينا حجرأماكن  في تنظيفالو خدمةال مقابلاليومي  همراتب ضعف
 بالفيروس.  لإلصابة همتعرض

 فيوزارة التنمية االجتماعية  فيمدير عام الرعاية االجتماعية  ،محمد بن علي السعدي السيد استعرضو -15
 تشكيل :نهاوم، األزمة هذه ظل في االجتماعية مايةالح مجال يف السلطنة اهتاتخذ التي اإلجراءات ،ع مان سلطنة
وكبار المسؤولين  لوزراءا من وعدد الداخلية وزير برئاسة الفيروس انتشار مع التعامل آلية لبحث عليا لجنة

والخدمات الصحية واالجتماعية نفسها؛  يةالرعاوالمقيمين بالتساوي ومنحهم  نالمواطني مع التعاملوالمعنيين؛ 
 منحووالمتوسطة؛  الصغيرةقروض المؤسسات  لتيسير إجراءاتالمركزي والمصارف األخرى  البنك اتخاذو

آليات مصرفية وإجرائية  وضعوكتأجيل دفع رسوم االنتساب؛  سهيالتت للضمان العامةالمنتسبين إلى الهيئة 
 خدمات بتوفير االتصاالت شركات مساهمةوالصغيرة والمتوسطة؛  المؤسساتداعمة لرواد األعمال ال سيما 

المياه والكهرباء  فواتير سدادلدعم مادي  تقديموبين الناس وبينهم وبين المؤسسات؛  التواصل لتسهيل وشرائح
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أماكن  توفير وعلى مقيمين،و مواطنين ،للجميع المجاني العالج تقديمعلى  أكدووالصرف الصحي للمتضررين. 
 .الفنادق في لهمعزل 

الواقع  إلى ،لبنانفي بأعمال المدير العام في وزارة العمل  ةالقائم ،هللا عطا مارلين السيدة وأشارت -16
 من العديد إقفالأدى إلى  ما 19-والذي تفاقم على أثر جائحة كوفيد لبنان منه عانيي كاناالقتصادي الصعب الذي 

 األزمة هذه مواجهةإلى الحكومة اللبنانية تسعى  نأالبطالة. وذكرت  وارتفاع ،الوظائفوخسارة االف  ،تآالمنش
قروض للمؤسسات  تقديم هذه اإلجراءات ومن .االستمرار في المؤسسات لمساعدة إجراءات عدة اتخاذ عبر
 تقديمو تضرراً؛ واألكثر الفقيرة لألسر يةشهر مادية معونات وتوفيربدون فوائد وبآجال طويلة؛  متضررةال

بتأمين الحماية والدعم للعاملين  قرارات اتخاذو ؛االجتماعي لضمانا صندوق اشتراكات مستوى على تسهيالت
الحماية للعمال األجانب.  تأمين علىوتمديد المهل العقدية والقضائية والقانونية؛ والعمل  الصحية؛في مجال الرعاية 

 مشروعو االجتماعي، الضمان على الجائحة أزمةمشروع قانون لمواجهة تأثير األزمة االقتصادية و أِعدّ  وقد
ودعت إلى إعادة النظر  .عمله من صرفه حال في المضمون تغطية مدة بتمديد يقضي االجتماعي للضمان قانون

في السياسات االقتصادية واالجتماعية القائمة، ودعم القطاع الصناعي والزراعي، والقيام بحوار اجتماعي بين 
 ،ي الحماية االجتماعيةالحكومة وأصحاب العمل وممثلي األجراء لوضع السياسات التي من شأنها أن تساهم ف

 وتنهض باالقتصاد. ،وتحد من البطالة

إلى وضع قانون الدفاع الصادر عام  األردن فيصناعة الغرفة  مدير عاممحروق،  ماهر السيد وأشار -17
 حالة في ادةم أو قانون أي تعطيل صالحيةالحكومة  يعطيوهو  ،مارس/ذارآقيد التطبيق خالل شهر  1994

ً الصناعية  لقطاعاتاو المصارف تشغيل جرىوقد  .الطوارئ أو الضرورة . العمل استمرارية ضمانل جزئيا
 سمح التي المؤسسات منو ،بالكامل مارس/ذارآوط لب من مؤسسات القطاع الخاص دفع رواتب العمال عن شهر 

المؤسسات  أما .للعمال الذي يواصلون العمل كاملة أبريل/نيسان شهر أجور دفععملها أثناء الحجر  مواصلةب لها
يقل المبلغ المدفوع عن الحد األدنى لألجور. ال على أ هم،أجور نصف للعمال دفعت أنمنها  فطلبالتي توقف عملها 

 كذلكقانون العمل المعروفة.  مواداألزمة ما لم يخالف  خاللعامل  أي خدمات نهاءإ من المؤسسات تمنعو
( المنتسبة إليها غيرو المنتسبةالمؤسسات ) جميع استهدفتمبادرة  االجتماعي ناضملل العامة المؤسسة أطلقت
 المستحقة االشتراكات لدفع تسهيالت وضعتو. والضمان المؤسسة بين اونبالتع الموظفين رواتب بدفع تقضي

 . فائدة بدونو ساتللمؤس ميسرة بقروض منحةالبنك المركزي  وأصدر ،الجديدة االشتراكات أو

 وزارة الشؤون االجتماعيةفي  الوكيل المساعد للتنمية االجتماعية ،السيدة هناء الهاجري وأشارت -18
دراسة التداعيات االقتصادية واالجتماعية والتعليمية للجائحة في دولة الكويت.  على جار   العمل أنإلى  ،الكويتية

 لقطاعوا الحكومية الجهات من مشتركفريق عمل اقتصادي  تشكيلغرار  على المتخذةوذكرت بعض اإلجراءات 
عن طريق  طةوالمتوس الصغيرة المؤسسات مساعدة تمت وفعالً  في القطاعات المتضررة. الخاص لحماية العاملين

 دفع تسهيلو ة،والمتوسط الصغيرة للمؤسسات األجل وطويلة متوسطة قروض تقديمو لقروض،اتأجيل أقساط 
إعفاءات حكومية للمؤسسات المتضررة،  تقديمو ،االجتماعية ميناتللتأ المستحقة الشهرية االشتراكات وتسديد

 األهلية الجمعيات دعمو السلع، أسعار على الرقابة تشديد على أكدتو .الخاص للقطاع المستندية الدورة تسريعو
 العينية والمستلزمات واألدوية الغذائية المواد وتأمين فات،المعنّ  اءوالنس واألطفال للمسنين الرعاية دور سيما ال

 دعمو ،دفع غرامات بدون اإلقامة في تجديد للمخالفين سماحمهلة  منحو ،عزلها تم التي المناطق في للمواطنين
 الكويتيين الراغبين بالعودة إلى بلدهم.  المواطنين

رئيس العالقات الدولية في وزارة العمل والتنمية االجتماعية في مملكة  ،السيد عباس معتوق وعّدد -19
 الخدمات وتأمين ،المواطنين لغيررسوم االستشارات الطبية  إيقافومنها  المتخذة،بعض اإلجراءات  ،البحرين
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اإلعفاءات  لمث الخاص القطاع لدعم ومالية اقتصادية حزم وضعوللجميع )مواطنين ومقيمين(؛  انيةالمج الطبية
امية من قبل اللجنة العليا لمواجهة آثار الفئات المستهدفة المقيمة في مساكن غير نظ تحديدومن الرسوم الحكومية؛ 

المالية لدعم  واردالم توفيرغير القانونية؛ و العمالة أوضاع تصحيحل مبادرةوالوتأمين منازل بديلة لهم؛  الجائحة
والعمل على الوصول  ؛الخاصة االحتياجات وذات لالدخ العديمة األسر صصاتمخ مضاعفةوالقطاع الخاص؛ 

 ؛المنزل من للعمل الحكومي القطاع في العاملةللمرأة  يةوولاأل إعطاءوإلى الفئات المعرضة لالستهداف؛ 
توفير الموارد  غرار علىعدد من التحديات  إلى تطرقوواستمرار الرقابة على سوق العمل وتسوية المنازعات. 

 واألفكار المعلومات تبادلإلى أهمية  أشاروسارة الوظائف. وعدم خ ،المالية، وضمان استمرار القطاع الخاص
 الدول.  بينالمتعلقة بنظم الحماية  السياساتو

 ،بعض اإلجراءات المتخذة ،داوود الديك، وكيل وزارة التنمية االجتماعية في دولة فلسطين السيد وعرض -20
 رعاية مراكز مساعدةومنها استمرار صرف مساعدات نقدية للفقراء وتوسيع التغطية لمساعدة الفقراء الجدد؛ و

 وتجديد الحماية؛ ووسائل الغذائية بالموادالفقيرة المحجورة  سراأل دعمو فات؛المعنّ  النساءو واألطفال السن كبار
 دعمو ؛وللمستفيدات من صندوق النفقة الحضانات في للعامالت نقدي دعم توفيرو تلقائياً؛ الصحي التأمين

 االجتماعية الحماية برامج تمكين أهمية على التأكيد بإعادة وختم.  اإلنتاج تصريف من يتمكنوا لم الذين المزارعين
. االجتماعيةمع المستجدات، واالستثمار في القطاع العام وفي أنظمة الحماية  فالسريعة والتكي االستجابة من
  هذا اإلطار.  في الحكومات دعمو االجتماعية الحماية سياسات دعم إلىالدولية  المنظمات دعاو

وزارة التضامن والتنمية االجتماعية في  مدير التنمية االجتماعيةعبد الصمد العمراني،  يدالس وأشار -21
إنشاء لجنة  وإلى الجائحة؛ آلثار للتصدي خاص صندوق إنشاءإلى  ،في المملكة المغربية والمساواة واألسرة

اعتماد أساليب الدراسة  تمواقتصادية ولجنة علمية وتقنية في وزارة الصحة لالهتمام بالفئات ذات الوضعية الهشة. 
 حول المعلومات إلى ولهموص لتسهيل لهم تحسيسي بث وتخصيصعن بعد، وارشاد ذوي اإلعاقة داخل المنزل 

ألطفال ذوي اإلعاقة وتنظيم أنشطة تربوية لهم عن بعد، مع تأمين الجمعيات األهلية التي تهتم با دعمو الجائحة،
 ذكي تطبيقوودعم للمعنفات  استماعومنصة  ،بعد عن الدامجة لخدماتل منصة أنشئت كذلكالدعم النفسي لهم. 

تم  كماللنساء المعرضات للعنف المنزلي،  االستماع لمراكز مالي دعمق ّدم و. المحمول الهاتف على تحميله يتم
موتأمين الرعاية االجتماعية لهم،  المشردين باألشخاص التكفل شهري  مالي لألسر الفقيرة وتعويض   دعم   وقّدِ

 وزارة وركزت .حساسعناية خاصة لمن هم في وضع صحي  تقديموبالمساجين  االهتمام إيالءجرى لألجراء، و
 في الخارج.  العالقين المغربيينالخارجية اهتمامها على 

وزارة التنمية اإلدارية في  وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل ،السيد محمد حسن محمد العبيدلي وأّكد -22
 اتخاذ مع ماللألع األدنى الحد على المحافظة على تهدول حرص ،في دولة قطر والعمل والشؤون االجتماعية

مالية للقطاع الخاص لضمان استدامة  زحواف حزمة قطر وقدمت .العاملين سالمة على والحفاظ الوقائية اإلجراءات
 واعتمدتودعم إيجار المباني التجارية.  ،القطاعات لكافة والكهرباء الماء فواتير من اإلعفاء تضمنت ،األعمال
العمل بتوفير اإلقامة والسكن  صاحب تلزم والعمال، العمل صاحب بين التعاقدية العالقةتنظيم ل سياسات مجموعة
 مواصلة إمكانيةالعمال  جميعل أتيحتو. الشركات إفالس حال في العمال مستحقات وتوفير م،بانتظا الرواتبودفع 
السيد العبيدلي  شددو. نزاعاتالبالطلبات المستعجلة لفض  البتمواصلة و اإللكترونية؛ التطبيقات عبر األموال تحويل

 .  توعية حمالتالعمالية  اللجان إطالقإلى  مشيراً دون تمييز  للجميع مقدمةالصحية المجانية  الرعايةعلى أن 

 أطراف جميعمراعاة وجود  ضرورةعلى  ،أمين عام جمعية الصناعيين اللبنانيين شري، خليل السيد وأكد -23
 النظم إصالح قضايا عةلمتاب االجتماعية التنمية لجنة عن المنبثقاإلنتاج من كل دولة في تشكيلة فريق العمل 
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 دعم وطلبالعمل ألهمية دورهم في رسم خريطة سياسات الحماية االجتماعية.  أصحابسيما  الو االجتماعية،
  .على مستوى كافة الدول ودقيقة شفافةاقتصادية  بيانات قاعدة وتطويرتحديث  في اإلسكوا

 ضرورة على ،مانع   رئيس مجلس إدارة االتحاد العام لعمال سلطنة ،السيد نبهان بن محمد البطاشي وشدد -24
لتعزيز  هادفة سياسات واعتماد ،األزمة تجاوز أجل من توافقات إلى لتوصللبين أطراف اإلنتاج  الحوار تفعيل

 الحماية االجتماعية. 

 الحمايةنظم  معظم عجز أثبتتاالزمة  أن ،نقابات العمال العراقية اتحاد ممثل رحيم، علي السيد ورأى -25
على قوانين الحماية  المصادقةبو ،االجتماعية الحماية ألنظمة فاعلة تشريعات وضعب وأوصى. القائمةاالجتماعية 

 االجتماعية والضمان االجتماعي. 

ا   المالحظات الختامية  -رابعا

 المعنية الجهاتان الحوار االجتماعي ومشاركة جميع  على جرادات ربا السيدةأكدت  ،االجتماع ختام وفي -26
ً شرط يشكالنعمال وأصحاب عمل في تحديد وتنفيذ ورصد السياسات والتدابير  من ً مسبق ا  استجابة لضمان ا

 استعداد. وأكدت ذهاتنفّ  التيالدول األعضاء على التدابير الهامة المعلنة  وهنأتمتوازنة ومقبولة ومستدامة. 
 نأ آملة ،التحديات لهذه لالستجابة للدول الزمال نيفال الدعم لتقديمالعمل الدولية ومنظمات األمم المتحدة  منظمة
ً نموذج لتصبح االجتماعية حمايةال نظم لتحديث فرصة تشكل للتنمية االجتماعية واالقتصادية التي تركز على  ا

 اإلنسان. 

 الهامة التدابير على الضوء لقتأو النقاش أثرت التي القيمة بالمداخالت العوضي مهريناز السيدة أشادتو -27
 التفاعلية لألداة اإللكتروني الرابطللدول األعضاء  ترسل سوف اإلسكوا أن وأضافت. الدول بها تقوم التي

الحكومي، الذي  االجتماع هذا في المشاركينالحضور على اعتبار  واتفق. عليها مالحظاتال وإبداء لمراجعتها
 الحماية عمل فريق وتفعيل بتشكيل عشرة الثانية دورتها في االجتماعية التنمية لجنة يعقد تنفيذاً لتوصية

 الشروط دةمسو مع االجتماع هذا حول للدول خطابات وسترَسل. العمل فريق في لدولهم ممثلين االجتماعية،
ً  ،العمل لفريق المرجعية  أو أشهر ثالثة كل مرةً  ثم ،األزمة خالل ونصف شهر كل مرةً  يجتمعس الفريق أن علما

 . األزمة بعد أكثر
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 قائمة المشاركين

 ممثلي الحكومات  -ألف
 

 مملكة البحرين
 

 سعادة السيد عباس معتوق
 رئيس العالقات الدولية

 وزارة العمل والتنمية االجتماعية
 

 سلطنة ع مان
 

 الدكتور/محمد بن علي السعدي 
 مدير عام الرعاية االجتماعية 

 بوزارة التنمية االجتماعية
 

 فلسطين
 

 السيد داود الديك
 وكيل وزارة التنمية االجتماعية

 
 دولة قطر

 
 سعادة السيد محمد حسن محمد العبيدلي
 وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل

 وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية
 

 السيد محمود عبد هللا الصديقي
الوفد الدائم لدولة قطر لدى األمم المتحدة والمنظمات الدولية 

 بجنيف
 
 
 

 دولة الكويت
 

 السيدة هناء الهاجري
 المساعد للتنمية االجتماعيةالوكيل 

 وزارة الشؤون االجتماعية
 

 السيدة دالل الزامل
 باحث اول اجتماعي في ادارة العالقات الخارجية

 وزارة الشؤون االجتماعية
 

 الجمهورية اللبنانية
 

 السيد عبد هللا أحمد
 مدير عام

 وزارة الشؤون االجتماعية
 

 السيدة مارلين عطا هللا
 المدير العامالقائم بأعمال 
 وزارة العمل

 
 السيد شوقي أبو ناصيف

 المدير المالي
 الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

 
 المملكة المغربية

 
 السيد عبد الصمد العمرانى
 مدير التنمية االجتماعية

 وزارة التضامن والتنمية االجتماعية والمساواة واألسرة
 

 ممثلي المنظمات غير الحكومية  -باء
 

 الدكتور ماهر المحروق
 مدير عام

 غرفة صناعة األردن
 عّمان، المملكة األردنية الهاشمية

 
 السيد على رحيم علي
 نقابات العمال العراقية
 بغداد، جمهورية العراق

 
 

 السيد نبهان بن محمد البطاشي
 العام لعمال سلطنة ع مان رئيس مجلس إدارة االتحاد

 
 السيد شاهر سعد

 األمين العام
 االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين

 
 الدكتور خالد شري

 أمين عام جمعية الصناعيين اللبنانيين
  بيروت، الجمهورية للبنانية
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 السيدة مهريناز العوضي
مديرة مجموعة العدالة بين الجنسين، والسكان، والتنمية 

 الشاملة
 

 السيد خالد أبو إسماعيل
 رئيس قسم التنمية االقتصادية والفقر

 
 السيدة جيزيال نوك

 رئيسة قسم التنمية االجتماعية الشاملة 
 

 السيد أسامة صفا
 رئيس قسم العدالة والتنمية 

 
 السيدة ندى دروزة

 رئيسة قسم العدالة بين الجنسين
 

 السيدة ربى عرجة
 مسؤولة شؤون اجتماعية

 
 السيد نيرانجان سرانجي
 مسؤول شؤون اقتصادية

 
 السيدة فتحية عبد الفضيل
 مسؤول اجتماعي أول

 
 الدكتور عالء سبيع

 المستشار اإلقليمي لإلعاقة
 

 حمودة السيدة سامية
 مستشارة إقليمية في شؤون التنمية االجتماعية

 

 السيدة منى فتاح
 مسؤولة في شؤون التنمية المستدامة

 تنسيق العمل عن خطة عام  –المجموعة الخامسة 
 وأهداف التنمية المستدامة 2020-2030

 
 السيدة لودميال باتورا

 تنمية اجتماعية ةمسؤول
 

 السيدة نعيم المتوكل
  اجتماعيةة شؤون مسؤول

 
 السيدة سمية المجذوب

 تنمية اجتماعية ةمسؤول
 

 يا بكارغالسيدة 
 مساعد باحث

 
 السيدة نادين شلق

 مساعد باحث
 

 السيدة الرا الخوري
 مساعد باحث

 
 السيدة كارال موسى

 مساعد باحث
 

 السيدة عالية صبرا
 مساعد باحث

 
 السيدة محمد البزري

 مساعد باحث
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