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 السياق

المالية الكليّة، يطرح تحدياً  واالستدامةأولويات التنمية االجتماعية  بما يراعيالنفقات العامة  وجهة تحديدال يزال 
عدم كفاية يؤدي غياب مرصد شامل للنفقات االجتماعية إلى غالباً ما أمام معظم الحكومات في المنطقة العربية. و

االحتياجات المتعلقة تلبية لوة المتعددة والمتداخلة، لدعم البرامج والسياسات االجتماعيمخصصات الميزانيات 
تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ونظراً إلى ما تتعرض له الميزانيات العامة من ضغوط في المنطقة، لن تكون ب

 إدارة النفقات على هذا النحو مستدامة.

زيع األمثل للموارد وتحسين فعالية تحقيق التوفي  العامة شامل للنفقات االجتماعيةال ويمكن أن يساهم الرصد
توجيه اإلنفاق نحو تحقيق عدة أهداف مثل تقديم خدمات عامة عالية الجودة، واالستثمار وعمليّة وضع الميزانية، 

االجتماعي الذي يعزز مع الوقت التنمية الشاملة للجميع، واالستقرار االجتماعي، والنمو االقتصادي، والعائدات. 
المزيج المناسب من النفقات للدفع باالقتصاد والمجتمع باتجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة،  ومن المهم اعتماد

بشأن إعادة النظر في السياسة  2017النفقات االجتماعية، على نحو المبيّن في تقرير اإلسكوا لعام  زيادةوليس فقط 
 المالية للمنطقة العربية.

وبالنظر إلى اهتمام الدول األعضاء الشديد بتقييم النفقات االجتماعية بطريقة أكثر شمولية، تعمل اإلسكوا على 
دعم جهودها الرامية إلى إنشاء مرصد للنفقات االجتماعية كإطار متكامل لدعم سياسات المالية الكلية وأهداف 

ية والتكامل االقتصادي، وإدارة اإلحصاء، وإدارة التنمية التنمية المستدامة. وهذا المشروع مشترك بين إدارة التنم
االجتماعية، وتتولى تنسيقه إدارة التنمية والتكامل االقتصادي. وفي إطار البرنامج العادي للتعاون التقني، أطلق 

 تنفيذ المشروع في دولة فلسطين والكويت.لالعمل فيه كمشروع تجريبي في األردن وتونس. والمناقشات جارية 

 أهداف ورشة العمل

 تهدف ورشة العمل بشكل أساسي إلى:

مشروع مرصد النفقات االجتماعية الذي وضعته اإلسكوا، وتقديم اآلراء بشأن أبعاد إطار النفقات  مراجعة •
 مع السياقات الوطنية. تكييفهاالجتماعية ومؤشراته وتصميمه مع التركيز على 

ً للسياقات الوطنية، بما في ذلك التعاون مع  •  االتفاق على الخطوات التالية نحو إنشاء المرصد وفقا
 الشركاء الوطنيين.

 اللغة المعتمدة

 العربية واإلنكليزية )مع توفير ترجمة فورية(
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 جدول األعمال

 ورشة عمل بشأن 
 مرصد للنفقات االجتماعية في الدول العربية

 ولاليوم األ

 تسجيل المشاركين 9.00-8.30

 كلمة الترحيب والمالحظات االفتتاحية: 9.30-9.00

 نائب األمينة التنفيذية، اإلسكوا السيد منير تابت، •
 مدير إدارة التنمية والتكامل االقتصادي، اإلسكوا السيد مختار محمد الحسن، •
 مدير إدارة التنمية االجتماعية، اإلسكوا السيد فريديريكو نيتو، •
 مدير إدارة اإلحصاء، اإلسكوا السيد يوراي ريتشان، •

 تمهيد: 1الجلسة  11.00-9.30

تهدف الجلسة إلى تقديم لمحة عامة عن مفهوم اإلنفاق االجتماعي، وإطار مرصد النفقات 
االجتماعية والفائدة التي يمكن أن يعود بها وإمكانية تطبيقه إلجراء اإلصالحات المحتملة 

والسياسات العامة للوصول إلى توزيع أمثل للموارد وتحسين فعالية عملية في الميزانية 
 تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وضع الميزانية من أجل

 إدارة الجلسة: السيد دييغو زوريال، المنسق المقيم لألمم المتحدة، تونس

 المتحدثون:

مسؤول في الشؤون االقتصادية، إدارة التكامل والتنمية  السيد نيرانجان سيرنجي، •
 االقتصادية، منسق مشروع مرصد النفقات االجتماعية، اإلسكوا

رئيس قسم التنمية المستدامة، وزارة التخطيط والتعاون الدولي،  السيد معتصم الكيالني، •
 األردن

واالجتماعية، عالم اقتصاد، مركز البحوث االقتصادية  السيد محمد بلحاج حمادة، •
 وزارة الشؤون االجتماعية، تونس

مدير إدارة الدعم العلمي والتقني، معهد الكويت لألبحاث  السيد عبد الحميد علي حسين، •
 العلمية، الكويت

 فلسطيندولة الميزانية، وزارة التنمية االجتماعية،  مديريةمديرة  السيدة هنادي روما، •

 وزارة األسرة والتضامن والمساواة والتنمية االجتماعية، المغرب   السيدة نبيلة مباركي، •

 المشاركون في المناقشات:

 أسئلة وأجوبة ومناقشات تفاعلية يشارك فيها الحضور
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 استراحة 11.15-11.00

 الدروس المستفادة في قياس النفقات االجتماعية: 2الجلسة  13.00-11.15

المختلفة في رصد النفقات االجتماعية في جميع أنحاء تهدف الجلسة إلى عرض التجارب 
العالم، ال سيما في بلدان أمريكا الالتينية وبلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان 

االقتصادي. وتسخلص الجلسة الدروس لتحسين إطار مرصد النفقات االجتماعية وارتباطه 
 بأهداف التنمية المستدامة.

 تيفانو براتو، مدير إداري، جمعية التنمية الدوليةإدارة الجلسة: السيد س

 المتحدثون:

مسؤولة مساعدة في الشؤون االجتماعية، اللجنة االقتصادية  السيدة فارينا ترومبين، •
 ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

خبيرة إحصائية، دائرة التشغيل واليد العاملة والشؤون االجتماعية،  السيدة بولين فرون، •
 منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

 المشاركون في المناقشات:

 مدير عام المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية السيد الهادي السعيدي، •

خبير في الحسابات القومية، وزارة التخطيط  السيد خير هللا حسين حمدان المرزوق، •
 والتعاون الدولي، األردن

 ، الطابق األرضياالكافتيريغداء في  14.00-13.00

القضايا والمؤشرات المتعلقة بقياس اإلنفاق االجتماعي على التعليم والصحة : 3الجلسة  15.30-14.00
 والحماية االجتماعية

القضايا والمؤشرات الهامة المتعلقة بقياس اإلنفاق االجتماعي تهدف هذه الجلسة إلى مناقشة 
على األبعاد المتعلقة بالتعليم والصحة والحماية االجتماعية. وخالل الجلسة، يقدم الممثلون 

الوطنيون عروضاً عن الحماية االجتماعية أو السياسات والبرامج االجتماعية على الصعيد 
 الوطني.

 قسم العدالة االجتماعية، اإلسكوامة صفا، رئيس إدارة الجلسة: السيد أسا

 المتحدثون:

 نائب مدير، وزارة الشؤون االجتماعية، تونس السيد ناصر الدين عبد الناصر، •

 مدير أبحاث، الديوان الملكي الهاشمي، األردن السيد جمال جميل إبراهيم سعد الدين، •

مدير مديرية المعونات المالية، صندوق المعونة  السيد فيصل خلف سلمان الرشيد، •
 الوطنية، األردن
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 المشاركون في المناقشات: 

 شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنميةل المدير التنفيذي السيد زياد عبد الصمد، •

مستشار أقدم في شؤون السياسات في منطقة الشرق األوسط وشمال  السيد نبيل عبدو، •
 أفريقيا، منظمة أوكسفام الدولية

 استراحة 15.45-15.30

 مناقشة مركزة :3متابعة الجلسة  17.30-15.45

تهدف هذه الجلسة إلى عقد مناقشات مركزة خاصة بكل بلد بشأن استعراض مؤشرات 
أي تعديالت. وتستعرض الجلسة أيضاً مشروع استبيان مرصد النفقات االجتماعية واقتراح 

 عن مؤشر واحد على األقل )مثل التعليم أو الصحة أو اإلثنين معاً(.

 مقدمة:

 اإلسكوا )تحديد البرامج المتعلقة باألبعاد( السيدة دانا حمدان، •
 اإلسكوا )االستبيان المتعلق باألبعاد( السيدة هبة شحاده، •

  ثالثة فرق عمل فرعية:

 األردن •
 تونس •
 دولة فلسطين، والكويت، والمغرب •

 :إدارة الجلسات

 إلحصائية المعهد العربي للتدريب والبحوث ا السيد الهادي السعيدي، •
 )الجلسة الخاصة بتونس(

 إلسكوا )الجلسة الخاصة باألردن(مستشار إقليمي، ا السيد عمر هاكوز، •

مسؤولة مساعدة في الشؤون  السيدة ثريا زين،و ،اإلسكوا السيد نيرانجان سيرنجي، •
 االقتصادية، اإلسكوا )الجلسة الخاصة بدولة فلسطين، والكويت، والمغرب(
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 اليوم الثاني

القضايا والمؤشرات المتعلقة بقياس اإلنفاق االجتماعي على خدمات اإلسكان،  :4الجلسة  11.00-9.30
 والثقافة والرياضة، والبيئة

القضايا والمؤشرات الهامة المتعلقة بقياس اإلنفاق االجتماعي تهدف هذه الجلسة إلى مناقشة 
على األبعاد المتعلقة بخدمات اإلسكان، والثقافة والرياضة، والبيئة. وخالل الجلسة، يقدم 

الممثلون الوطنيون عروضاً عن السياسات والبرامج المتعلقة بهذه المجاالت على الصعيد 
 الوطني.

 أبو الحسن، رئيسة قسم اإلحصاءات االقتصادية، اإلسكواإدارة الجلسة: السيدة وفاء 

 المتحدثون:

رئيس قسم التنمية المستدامة، وزارة التخطيط والتعاون الدولي،  السيد معتصم الكيالني، •
 األردن

 مدير، وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية، تونس  نائبة السيدة ألفة العماري، •

 مستشار إقليمي، إدارة سياسات التنمية المستدامة، اإلسكوا السيد إلياس غضبان، •

 المشاركون في المناقشات:

 منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )يؤكد الحقاً( •

 استراحة 11.15-11.00

 الميزانية المراعية للجنسين :5الجلسة  13.00-11.15

القضايا المتعلقة بالميزانية المراعية تهدف هذه الجلسة إلى إجراء مناقشة مركزة بشأن 
للجنسين، وكيف يمكن أن يساهم إطار مرصد النفقات االجتماعية في دعم عملية وضع 

 ميزانية تراعي المساواة بين الجنسين.

 السيدة هنادي روما، مديرة قسم الميزانية، وزارة التنمية االجتماعية،  إدارة الجلسة:
 فلسطيندولة 

 المتحدثون:

 ة في الشؤون االجتماعية، اإلسكوامسؤول السيدة ربى عرجا، •
 نائبة األمينة العامة للجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة السيدة نهى زيادة، •
 مديرة عامة، وزارة المرأة واألسرة والطفولة وكبار السن، تونس السيدة سنية عباسي، •
 واة والتنمية االجتماعية، المغربوزارة األسرة والتضامن والمسا السيدة نبيلة مباركي، •

 المشاركون في المناقشات:

 أسئلة وأجوبة ومناقشات تفاعلية يشارك فيها الحضور
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 ، الطابق األرضياالكافتيريغداء في  14.00-13.00

مرصد النفقات االجتماعية وارتباطه بوضع ميزانية شاملة لتحقيق أهداف  :6الجلسة  15.30-14.00
 التنمية المستدامة

تهدف هذه الجلسة إلى مناقشة الروابط بين مرصد النفقات االجتماعية وإصالح عمليات 
وضع الميزانية )التوزيع األمثل والفعالية(، وإمكانية االستفادة منه إلجراء اإلصالحات 

المحتملة في السياسات العامة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتهدف إلى مناقشة 
 ادة في هذا الصدد مع مختلف الشركاء. الدروس المستف

معهد  في األبحاث، رئيسيإدارة الجلسة: السيد صديق عبد المجيد صالح محمد، أخصائي 
 الكويت لألبحاث العلمية، الكويت

 المتحدثون:

مسؤولة مساعدة في الشؤون االجتماعية، اللجنة االقتصادية  السيدة فارينا ترومبين، •
 ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

 مسؤول في الشؤون االقتصادية، اإلسكوا السيد بالل الكسواني، •

 مدير عام، وزارة المالية، تونس السيد الحبيب حويج، •

 رئيس وحدة المالية الكلية، وزارة المالية، األردن السيد نجم الدين غريبه، •

أخصائي في السياسات االجتماعية، منظمة األمم المتحدة  السيد نايف الخوالده، •
 للطفولة، األردن

 المشاركون في المناقشات:

 أسئلة وأجوبة ومناقشات تفاعلية يشارك فيها الحضور

 استراحة 15.45-15.30

 المناقشات والخطوات القادمةخالصة  15.45-17.30

 إدارة الجلسة:

 اإلسكوا السيد نيرانجان سيرنجي، •
 اإلسكوا السيد عمر هاكوز، •

 حلقة نقاش

مدير إدارة التنمية والتكامل االقتصادي،  اختتام األعمال مع السيد مختار محمد الحسن،
 اإلسكوا

 


