
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الموضوع خلفية

وأهداف التنمية المستدامة. وتعتبر الحماية االجتماعية الشاملة  2030الدول العربية تحقيق أجندة تلتزم  •
عدم المساواة الحد من أوجه ب والمعني العاشر وخصوصا" تنفيذ كل من الهدف أداة قوية للوفاء بهذا التعهد

 .للجميع المجتمعات السلمية والشاملةتشجيع ب والمعنيالهدف السادس عشر و 
غير ستراتيجيات االتجنب كذلك لو  مساواة،عدم تعد أنظمة الحماية االجتماعية ضرورية للحد من الفقر و  •

، اً تأثر األكثر  خاصًة بين الفئاتو ، تهامواجهفي  وبناء القدرة على الصمود اتالصدم الفاعلة في مواجهة
 .لتعافيمن أجل االالزمين  الحفاظ على رأس المال البشري واالجتماعي ومن ثم

تساعد أن جيد التماسك االجتماعي و بشكل يمكن أن تدعم أنظمة الحماية االجتماعية الشاملة والمصممة  •
 .والحفاظ عليهعلى بناء السالم 

، اتتواجه أنظمة الحماية االجتماعية في الدول العربية، وخاصة في الدول المتأثرة بالصراع ومع ذلك، •
 تعلق بالشؤون االدارية والقدراتت أخرى  تحدياتوالتمويل، إلى جانب  حجم التغطيةفجوات كبيرة في 

 والمهددة ضعفةمستلجميع الفئات ال على نحو فّعال الخدمات االجتماعية األساسية إتاحةضمان يمثل و  •
 .تحدًيا كبيًرا النازحةالمجتمعات المضيفة و ضمن  الرجال والنساء واألطفال من

تقديم من أجل حفاظ على النظم والمؤسسات الوطنية للالجهود المبذولة  دعم ضرورة يؤكد ذلك على •
نهج أكثر شمواًل ومرونة أكبر إليجاد  حاجة أيضاً  أن هناك كماخدمات الحماية االجتماعية وتعزيزها، 

 .الحماية االجتماعية لتلبية احتياجات النازحين مجال في
 

 :هدف الجلسة
في حوار  ات وظروف الهشاشة الناجمة عنهابالصراع من الدول العربية المتأثرة اتالسياس يصانع مشاركة

، والممارسات ذات الصلة والتحدياتالفرص بما في ذلك مفتوح حول سياسات وبرامج الحماية االجتماعية، 
 .تحولها وتطويرها اتوتعزيز إمكاني ها للجميعشمولو لتحسين فعالية أنظمة الحماية االجتماعية  الناشئةالجيدة 

 

 :المقترحة النقاش محاور
تعزيز أنظمة لالعمل مًعا  على حد سواء التنمية والشؤون اإلنسانية المعنيين بشؤون  لشركاءلكيف يمكن  •

مع تعزيز  المستضعفةالستجابة بشكل أفضل الحتياجات الفئات من أجل االحماية االجتماعية الوطنية 
 االجتماعي بين المجتمعات النازحة والمجتمعات المضيفة؟ التالحم

حماية االجتماعية" وأنظمة الحماية لل حدود دنيا" التي تواجه جهود تحديدما هي التحديات والفرص  •
 ؟بشكل كافمع ضمان تلبية االحتياجات المحددة  اتالصراعاالجتماعية الشاملة في الدول المتأثرة ب

وكيف يمكننا أن  المستقاة منها،ما هي بعض الخطوات العملية لالستفادة من تجارب الدول والدروس  •
 ؟اتلصدمفي مواجهة انجعل برامج الحماية االجتماعية أكثر استجابة 

 
 

 الجلسة المتخصصة السابعة 
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 :رئيس الجلسة
زميل أكاديمية التعليم العالي للعلوم االجتماعية  ،جوادرنا  لدكتورةا •

  والسياسية، جامعة باث
 

 :االفتتاحية اتالكلم
رئيس فريق التنمية الشاملة التابع لبرنامج  ،ناتالي بوشي الدكتورة •

األمم المتحدة اإلنمائي في الدول العربية، والرئيس المشارك لفريق 
االجتماعية التابع لمجموعة األمم العمل اإلقليمي المعني بالحماية 

  .المتحدة للتنمية المستدامة في الدول العربية
بير المتخصصين في الحماية االجتماعية ك ،لوكا بلليرانو الدكتور •

والرئيس المشارك لفريق بمنظمة العمل الدولية في الدول العربية، 
األمم العمل اإلقليمي المعني بالحماية االجتماعية التابع لمجموعة 

 المتحدة للتنمية المستدامة في الدول العربية.
  

 :المتحدثون 
 وزير الشؤون االجتماعية، لبنان ،معالي السيد ريتشارد كيومجيان •
 وزيرة التنمية االجتماعية، األردن ،اتمعالي السيدة بسمة إسحاق •
، وزيرة الشؤون معالي السيدة ابتهاج عبد القادر أحمد الكمال •

 والعمل، اليمناالجتماعية 
، مدير عام استراتيجية الحد من السيدة نجالء علي مرادسعادة  •

 العراق الفقر، وزارة التخطيط،
، مستشار وزير التنمية االجتماعية، السيد أيمن صوالحةسعادة  •

 فلسطين
 ،مدير عام مؤسسة الضمان االجتماعي ،حازم رحاحلةالدكتور  •

 األردن
لمفوضية  العاممفوض ال، مضوي فاطمة أحمد فضل  الدكتورة •

 األمان االجتماعي وخفض الفقر، السودان 
 

 سُتبث هذه الجلسة المتخّصصة مباشرة
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