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ESCWA  
UNITED NATIONS ECONOMIC & SOCIAL COMMISSION FOR WESTERN ASIA 

 

 ورشة حولالمذكرة المفاهيمية لل

 العربية"دول في البرامج المساعدة االجتماعية ونظم المعلومات  :ال أحدهمعدم إ "

 2019 نوفمبر/الثانيتشرين  21إلى  20

 األردن، عّمان

 الخلفية  -1

وأبعاده، بما في ذلك الفقر المدقع، هو  صوره"بأن القضاء على الفقر بجميع  2030خطة التنمية المستدامة لعام تقّر 

هذا التحدي، والهام ل حّ على الطابع الملتأكيد للتنمية المستدامة". وللتحقيق اال غنى عنه يواجه العالم، وهو شرط أكبر تحد 

حكومات الدول األعضاء في  ،ذلكقضاء على الفقر. ولتحقيق المن اهداف التنمية المستدامة على ل الهدف األوّ  زيركّ 

ووضع حدود الوطني للجميع،  الصعيدعلى  مالئمةحماية اجتماعية  وتدابيرنُُظٍم استحداث إلى "مدعّوة  األمم المتحدة

 زيركّ  ذلك،(. باإلضافة إلى 1.3، الهدف SDG1" ) 2030بحلول عام ، للفقراءة واسعة صحيّ تحقيق تغطية دنيا لها ل

 في المائة من السكان. 40ألدنى م المساواة مع إيالء اهتمام اعدانمن  الحدّ على  10الهدف 

 

الدول العربية بإصالحات جوهرية تقوم  ة،اقتصادية وسياسيو اجتماعية متنوعة ضغوطاتوبسبب  األخيرة العقودفي 

، تسعى البلدان إلى كسر االكتتابية في مجال المساعدة االجتماعية غيرف . االجتماعيةحماية نظمة الألواسعة النطاق 

تحويالت النقدية. تفترض المساعدة الالشاملة واستبدالها بتدابير أكثر استهدافاً، عادة ما تكون الدعم عانات إاالعتماد على 

ثير عددًا من ي، مما على الفئات السكانية األكثر فقراً  االجتماعية المستهدفة أن الموارد المحدودة يجب أن تعود بالفائدة

المؤشرات التي يمكن استخدامها لتحديد الفقراء في غياب بيانات واألسئلة حول كيفية تحديد الفقر وتحديد خط الفقر، 

 تحديث حالة الفقر لدى المستفيدين، إلخ.ومدى تواتر موثوقة عن دخل األسر، 

 

فعالية وكفاءة  الضرورية لضمان للمعلومات البنى االساسيةحيث الكثير من ذه اإلصالحات هتتطلب ذلك،  إضافة الى

الحماية االجتماعية المعقدة. تعمل الحكومات بشكل متزايد هيكلية  في إطارالبرامج الفردية وتحقيق التنسيق بين البرامج 

الفقراء  بما في ذلكمن السكان،  كبيرةعلى دمج سجالت المستفيدين من البرامج المختلفة من أجل تغطية مجموعة 

من رصد لديها القدرة على تمكين الحكومات مستفيدين للسجالت المتكاملة ال. وباإلضافة إلى ذلك، فإن الضعيفة والفئات

لمعرفة من هم الفقراء وأين يمكن العثور عليهم، تقوم العديد من دول ووإدارة نظام الحماية االجتماعية بطريقة كلية. 

بيانات عن المستفيدين المحتملين من المساعدة االجتماعية  تتضمنالمنطقة بإنشاء ما يسمى بالسجالت االجتماعية، والتي 

هذه السجالت في أنه يمكن استخدامها بواسطة برامج متعددة  تتميّز~الضعف لديهم. أوجه تشير إلى مستوى الفقر أو 

ً طويالً تستواستهداف مكلفة  بأليةكل برنامج  يضطلعالختيار المستفيدين، مما يلغي الحاجة إلى أن  . تتيح هلك وقتا

هذه السجالت أن غير ت األزمات. السجالت االجتماعية أيًضا توسيع نطاق برامج المساعدة االجتماعية بسرعة في أوقا

االستبعاد من كامل تتعّرض لخطر  قدفإنها في السجل، مدرجة تأتي أيًضا مع مخاطر متعددة: ال سيما إذا لم تكن األسرة 

 أن تتوفرالمستفيدين سجالت السجالت االجتماعية ودمج في حالة ، ومن الضرورينطاق برامج المساعدة االجتماعية. 

فإن العديد من  وعليه،لتعريف األشخاص واألسر بالطريقة نفسها بين مختلف السجالت والمستخدمين فات فريدة ّر  مع

فات موضع االستعمال الدول العربية  بدأت في الوقت الراهن ب بوضع هذه المعّر 

 

بها إصالحات للمعلومات التي تتطلّ  البنى األساسيةإنشاء من لحكومات كن اتمّ التكنولوجي  الصعيدالتطورات على إن 

في الوقت نفسه، يؤدي ذلك إلى ظهور العديد من األسئلة والتحديات. على سبيل ، ولكن الحماية االجتماعية الطموحة

المستفيدين من خالل نظام  لتحديدوصحيحة إيجاد وسائل موثوقة السجالت االجتماعية وتفعيل  المثال، يتطلب إنشاء

، وبالتالي منظماتعالية من التعاون بين الوزارات وال درجةيتطّلب دمج السجالت كما أّن شفاف. استهداف موضوعي و

حول  الكثير من التساؤالتهياكل اإلدارة الوظيفية. باإلضافة إلى ذلك، يثير جمع البيانات الفردية ومشاركتها 

 الخصوصية واألمان.
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تعزيز معارف ومهارات الدول األعضاء في اإلسكوا من أجل تصميم وتنفيذ ورصد برامج إلى ورشة العمل  تهدف 

من خالل تبادل الخبرات والتعلم من األقران.  اً أحد تستثنيالمساعدة االجتماعية بكفاءة وإنشاء أنظمة معلومات إدارية ال 

)مع التركيز بشكل خاص  2030عيل أجندة بهذه الطريقة، ستعمل ورشة العمل على تعزيز قدرة الدول العربية على تفو

وهو نهج يضمن  -لحماية االجتماعية ل" المتكامل النظمذلك، من خالل تطبيق "نهج وك(. 17و  10و  1على األهداف 

ً تناسق وتعزيز التأمين االجتماعي والرعاية الصحية والمساعدة االجتماعية، كالمكونات األساسية المختلفة  بينأفضل  ا

متكامل لتنفيذ أهداف التنمية أسلوب ستعمل اإلسكوا على تعزيز  - بنطاق أوسعالسياسة االجتماعية  ليةهيكبصلتها 

المستدامة وتحفيز التنسيق والتعاون بين الوزارات المعنية والجهات الفاعلة األخرى التي تحكم المساعدة االجتماعية 

جلسات مخصصة يومين لورشة العمل التي تستمر  تتضمنونظم المعلومات اإلدارية والسياسات اإلنمائية األوسع نطاقًا. 

ة االجتماعية، ومنهجيات استهداف الفقر، باإلضافة إلى نظم المعلومات اإلدارية التي تحكم المساعدة برامج المساعدل

 لحالتين إلى ثالثاالجتماعية. ستبدأ الجلسات الصباحية بتقديم عروض مواضيعية للخبراء الدوليين، تليها عروض 

 .عملمجموعات أو  ميّسرةومناقشات من المنطقة العربية قطريّة حاالت 

 

 

 اإلنجازات المتوقعة والهدف من الورشة -2

 

: 2030خطة التنمية المستدامة لعام "تنفيذ ومتابعة ومراجعة  حساب التنمية مشروعسيتم تنفيذ هذه الورشة في إطار 

تستهدف ورشة العمل صانعي السياسات الذين يعملون في مجال المساعدة االجتماعية  تعزيز قدرات البلدان العربية".

المنطقة حول اآلليات  دولبين تبادل الخبرات  الىسي وتهدف بشكل رئياإلسكوا.  بلدانفي ونظم المعلومات اإلدارية 

ال، وتقديم برامج المساعدة االجتماعية الحالية أو المستقبلية لتحديد المجموعات السكانية الفقيرة والضعيفة بشكل فعّ 

من خالل إنشاء نظم بما في ذلك المستهدفة بكفاءة ودمج برامج ومشاريع المساعدة االجتماعية المختلفة بشكل أفضل، 

 .يةاإلدار المعلومات

 

 سيقوم المشاركون من الدول العربية بما يلي:و

 

 ؛برامج المساعدة االجتماعية في المنطقة العربيةالمتبعة من قبل ستهداف االآليات تبادل ومناقشة المعلومات حول  (أ)

  الفقر، وإنشاء نظم استهداففي مجاالت تقديم المساعدة االجتماعية،  للتنميةاإلقليمية ولويات األاالتفاق على  (ب)

 ؛المعلومات اإلدارية ذات الصلة

 م في مجال تصميم وتنفيذ ورصد برامج المساعدة االجتماعية، وكذلك تطوير واستخدام هومعارفتوسيع قدراتهم  (ج)

 ؛نظم المعلومات اإلدارية ذات الصلة 

 العربية في مجال المساعدة االجتماعية وإنشاء واستخدام نظم المعلومات الدولبين  اإلقليميعزيز التعاون ت (د)

 ؛اإلدارية 

  10و 1)مع التركيز بشكل خاص على األهداف  2030جدول أعمال عام  تفعيلالعربية على  الدولتعزيز قدرة  (   ه)

 .لتنمية المستدامةأهداف ا( وتعزيز النهج المتكامل لتنفيذ 17و

 

 الورشةالنتائج المتوقعة من  -3

 

ي صانعمن المتوقع أن تدعم ورشة العمل جهود إصالح الحماية االجتماعية في المنطقة العربية من خالل تعزيز قدرات 

بين المشاركين جارب شات والتانقالسيتم تبادل و. الدولوكذلك من خالل زيادة التعاون وتبادل المعلومات بين  ،السياسات

تنمية في مجاالت تقديم المساعدة االجتماعية واستهداف الفقر وإنشاء نظم لل اإلقليميةولويات األواالتفاق على والخبراء 

)مع التركيز بشكل خاص على  2030المعلومات اإلدارية ذات الصلة. سيتم تعزيز قدرة الدول العربية على تفعيل أجندة 

 ( وتعزيز النهج المتكامل لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.17و  10و  1األهداف 
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 تنظيم األعمالمسودة  -4

 اليوم األول

 09:30-09:00 التسجيل

 : فتتاحاال

 كلمة ترحيبية من قبل وزارة التنمية االجتماعية/األردن  -

رئيسة قسم التنمية االجتماعية  ،السيدة جيزيال نوك من قبل ترحيبية ةوكلم -

 الشاملة في شعبة التنمية االجتماعية، اإلسكوا 

 تقديم المشاركين  -

09:30-10:00 

 : التحديات األساسيةالمساعدة االجتماعيةالجلسة األولى: 

الضعف، أوجه تعريف الفقر: الفقر النقدي، االحتياجات األساسية،  -1

 األوجه الحرمان المتعدد

 الحقاً(  )يؤكدالجامعة األميركية في بيروت السيد ديفيد روبالينو، 

، في المنطقة العربية : االتجاهاتالمساعدة االجتماعيةعلى نظرة عامة  -2

ً  يؤكد)السيد أنطون بيورك، مستشار لدى االسكوا   (الحقا

 نقاش

 (اإلسكوا) جيزيال نوك السيدةإدارة الجلسة: 

10:00-12:00 

 13:00-12:00 غداء استراحة

 المحتاجين تحديد :لثانيةالجلسة ا

 لمعونة الوطنية في األردنبرنامج الدعم التكميلي ل االستهداف: -1

صندوق  فيصل خلف سلمان أرشيد، مدير إدارة المساعدات المالية،السيد 

 )األردن( )يؤكد الحقاً(المعونة الوطنية 

 

 االستهداف: برنامج تيسير في المغرب -2

التربية ر مشروع في برنامج تيسير، وزارة يالحبيب كناني، مدالسيد 

 )المغرب( )يؤكد الحقاً(الوطنية 

 

تعديل صيغة االختبار بالوسائل غير : الفقر الستهدافجديدة مقاربة  -3

 . متعدد األبعادالوفقاً لمفهوم الفقر  PMTالمباشرة 

 (فلسطين)أيمن صوالحة، مستشار الوزير، وزارة التنمية االجتماعيةالسيد 

 يؤكد الحقاً()

 نقاش

ً  يؤكد)بيروت  في السيد ديفيد روبالينو، الجامعة األمريكيةإدارة الجلسة:    (الحقا

13:00-15:00 

 15:30-15:00 استراحة قهوة

  في المساعدة االجتماعية ةاإلعان ياتمستو: ثالثةالجلسة ال

 

 في المنطقة العربية والتوجهاتالرئيسية : التحديات ةاإلعان ياتمستو -1

  (اإلسكوا) السيدة جيزيال نوك

 مستويات اإلعانة: تكافل وكرامة في مصر  -2

 السيدة بلقيس هجرس، استشاري تواصل مجتمعي ببرنامج تكافل وكرامة، 

ً ) وزارة التضامن االجتماعي، مصر  (يؤكد الحقا

 

 المساعدة االجتماعية في العراق: مستويات اإلعانة -3

 الحقاً( يؤكد)نجالء علي مراد، وزارة التخطيط، العراق السيدة 

 مستويات اإلعانة: برنامج تيسير في المغرب -4

 الحقاً( يؤكد)الحبيب كناني، وزارة التربية الوطنية )المغرب( السيد 

15:30-17:00 
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 المساعدة االجتماعية في تونس: مستويات اإلعانة -5

السياسات  رصد وتقييم، باحث في االقتصاد، مديرية حمادة محمدالسيد 

 يؤكد)، مركز األبحاث والدراسات االجتماعية، تونس والبرامج االجتماعية

 الحقاً(

 إلصالحات الحماية االجتماعية النمذجةأدوات  -6

 السيد محمد هادي بشير، رئيس قسم النمذجة االقتصادية، اإلسكوا 

 نقاشات

 )لم يحدد بعد(إدارة الجلسة: 

 اليوم الثاني 

نظم المعلومات اإلدارية في قواعد بيانات المستفيدين و: رابعةالجلسة ال

                       المساعدة االجتماعية

 

 طقة العربيةنالسجالت المتكاملة للمستفيدين في الم

ً ، البنك الدولي )خالد محي الدينالسيد   (يؤكد الحقا

 

ً  إدارة الجلسة:  يحدد الحقا

09:00-10:00 

االجتماعية في المساعدة المتكاملة والسجالت السجالت : خامسةالجلسة ال

 االجتماعية

 موريتانياالسجل االجتماعي في  -1

 الدكتور موالي الحسن ولد زيدان

 المستشار االجتماعي لوزير االقتصاد والصناعة

 ،والمنسق الوطني لمشروع دعم شبكات أألمان االجتماعي  

ً )موريتانيا   (يؤكد الحقا

 دمج سجالت المستفيدين في مصر -2

رئيس فريق المساعدة التقنية واتصاالت الشبكة السيد مجدي الحناوي، 

، اإللكترونية، برنامج تكافل وكرامة، وزارة التضامن االجتماعي )مصر(

 )يؤكد الحقاً(

 

ً  إدارة الجلسة:   يحدد الحقا

10:00-11:00 

 11:30-11:00 استراحة قهوة

االجتماعية في المتكاملة والسجالت السجالت  :)تتمة( خامسةالجلسة ال

 المساعدة االجتماعية

 المقارنةواالستفادة من الخبرات تطوير منصة وطنية للحماية االجتماعية:  -3

 )تونس( الشؤون االجتماعية لرئيس الحكومة السيد سيد بالل، مستشار

 

 إنجاز بنك معطيات العائالت الفقيرة ومحدودة الدخل -4

مديرة بوحدة التصرف حسب األهداف إلنجاز بنك  ،نجاة دخيلالسيدة 

 )تونس( وزارة الشؤون االجتماعية ،معلومات حول العائالت المعوزة

 

ً   الجلسة:إدارة   يحدد الحقا

11:30-13:00 

 14:00-13:00 استراحة غداء

 االجتماعية في المساعدة االجتماعيةوالمتكاملة  السجالت الجلسة السادسة:

 )تتمة(

 نقاش

 (يؤكد الحقاخالد محي الدين، البنك الدولي ) السيدإدارة الجلسة: 

14:00-15:30 

 16:30-15:30 االستنتاجات والتوصيات الجلسة السابعة:
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حول الدروس المستفادة خالل الورشة. كما وسيتم تحديد نقاشاً  تتضمن الجلسة

الذي يمكن ان تقدمه دعم الفني الاحتياجات وأولويات إضافة إلى متابعة أنشطة ال

 االسكوا.

 (اإلسكوا) السيدة جيزيال نوكإدارة الجلسة: 


