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 19-في السياسات والبرامج العامة بعد كوفيد حول أهمية ادماج مبادئ العدالة االجتماعية حوارات

 

 : النهج الترابطيلعدالة االجتماعيةواالغذائي  األمنسياسات  حلقة الثانية:ال
بتوقيت بيروت   00:15  - 00:13التوقيت:   – 2021شباط/فبراير  3التاريخ:   

 

 المذكرة التوضيحية 

 

  ى مركز جامعة نيويورك للتعاون الدولبالشراكة مع تنظم اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( 
شباط/فبراير   3يوم وذلك " : النهج الترابطي العدالة االجتماعية والغذائي  األمن سياسات افتراضية حول "حلقة حوارية 

   . بتوقيت بيروت   الثالثة من بعد الظهرالساعة حتى و  ةد الواحمن الساعة  2021
 

 الخلفية  -1

العدالة االجتماعية هدفاً رئيسياً تسعى الدول العربية إلى تحقيقه منذ سنوات بغية تطوير وتحسين   تعزيز  يشكل
مستوى عيش السكان في وضع نشهد فيه تفاقم في مستويات الفقر وانعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها؛ وارتفاع في  

واإلقصاء االجتماعي   ،غير الرسميالعاملين في القطاع معدالت البطالة، ال سيما في صفوف النساء والشباب؛ وتزايد 
وتفاقمت هذه   باإلضافة الى اآلثار المترتبة عن تغيّر المناخ وعدم االستقرار السياسي.  ،لشرائح واسعة من المجتمع 

ضحى  أ،  في هذا السياق  . 19-فجوة الالمساواة االقتصادية واالجتماعية على أثر جائحة كوفيد زيادة  مع    التحديات مؤخرا 
غياب العدالة االجتماعية بطريقة أفضل  آثار  سياسات اقتصادية واجتماعية قادرة على معالجة  و تطوير نماذج تنمية جديدة  

 . هم األولويات في البلدان العربية أمن نجاحاً وأكثر 
 

الغذائي مهدداً  األمن و مرهقة  ة العربية منطقالفي  الغذائيةة نظم فيه األ ت في وقت كان 19-كوفيد جائحة  ظهرت 
قبل   المنطقة تعاني ف. من أزمات اقتصادية وأمنية وتحديات متعددة األبعاد  أصالً  في العديد من الدول العربية التي تعاني 

  115مليون شخص وما يقارب    43الجائحة من ازدياد مستمر في اعداد من يعانون من نقص التغذية يصل لما يزيد عن  
وبفعل اثار جائحة   .باإلضافة الى انتشار اإلحساس بانعدام األمن الغذائي بين السكانمليون شخص يعانون من السمنة، 
نقص التغذية عند شريحة واسعة من المجتمع العربي وازدادت مستويات  ي  تفش   زاد ،  كورونا ومحدودية الموارد الطبيعية
  إلى  متوسطة بدرجة  الغذائي  األمن  انعدام  من  ضافي إ شخص  مليون  16 نحو  يعاني انعدام األمن الغذائي حيث أصبح 

ونتيجة    . نتيجة الرتفاع األسعار  الهشة، وتقلصت كميات المواد الغذائية المتاحة وتقلصت القدرة الشرائية عند الفئات  حادة
مليون وظيفة في عام   1.7من المتوقع خسارة  ،التباعد االجتماعيولممارسة سياسات االغالق للحد من انتشار الوباء 

لقد أطلقت    .مليون شخص إضافي في شباك الفقر   8.3ن المتوقع وقوع  موألف وظيفة تقوم بها النساء    700منها    2020
كي   األمن الغذائيفي تخطيط وتنفيذ سياسات عادة النظر إل اإلنذار منبهة إلى الحاجة الملحة صفّارة  19-كوفيد جائحة 

 تراعي المنظور الحقوقي للغذاء وتتماشى مع مفاهيم ومبادئ العدالة االجتماعية. 

 
لشح الموارد الطبيعية من    فباإلضافة  .تتعدد اإلشكاليات والتحديات التي تواجه األمن الغذائي في المنطقة العربية 

  واألوبئة انتشار األمراض    نتيجة   زراعية اإلنتاجية الفي  مياه واراضي صالحة للزراعة، يعاني القطاع الزراعي من تدني  
الغذاء المنتج في المنطقة  الفجوة بين في إلى اتساع وبالتالي وضعف االستثمار في هذا القطاع الحيوي  ، المناختغير و

وتدهور انتاجية   تزايد التصحر واألراضي الزراعية  نسبة في  تراجع من  ة منطقالكما تعاني  ومتطلبات االستهالك.
- 1970ما بين    %2.5)   النمو الديموغرافي السريع وزيادة الطلب على الغذاء نتيجةوندرة المياه    وقلة األمطار االراضي

االحتياجات الغذائية   استيراد  ، تلجأ الدول العربية إلى لتغطية هذا العجزو .والتوسع الحضري والنمو في الدخل (2017
ً مما يشكل عبمن األسواق العالمية للسلع    األساسية على واردات القمح    االعتماد تصل نسبة   على الموازنات حيث   اً كبير   ئا
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لما يزيد    هدر وفقد األغذية ال  ترتفع نسبة كما  .  الغذائية تقلبات في أسعار المواد  ألي  مما يجعلها أكثر عرضة  63.3%   إلى
تسببت  و .نتيجة اإلفراط في التخزين وتعطيل بعض سالسل اإلمداد  عن ثلث األغذية التي يتم إنتاجها في المنطقة

عدد   للجوءوداخل حدود الدول التي تشهد نزاعات  في السكانة األمد في نزوح قسري لعدد كبير من لالصراعات طوي
مليون شخص   16ليون الجئ في المنطقة العربية حيث يعاني نحو م 55تهدد جائحة كورونا ف . المجاورة للدولكبير 

 . منهم من انعدام األمن وهم بحاجة إلى مساعدات إنسانية غذائية وصحية 
 

إيجاد حلول  في  اإلسراع  علينا  أصبح يحتم    19-الصعوبات التي تعاني منها منطقتنا نتيجة لجائحة كوفيد تفاقم  ن  إ
حد.  ألاو إغفال  ءدون استثناالسكان وتضمن الحق في الغذاء لجميع  الحقيقية واألساسية للمنطقةتلبي الحاجات  جديدة
استخدام جميع الوسائل واآلليات المتاحة لتيسير وصول الغذاء إلى الفئات  و  األمن الغذائي  اسات سيفي  إعادة النظر  علينا  

 . األكثر عرضة لمخاطر فقدانه

 الثانية حلقة الحوار أهداف  -2
 

تعمل اإلسكوا بشكل وثيق مع المسؤولين الحكوميين ومؤسسات المجتمع المدني لبناء توافق في اآلراء بشأن  
القيم والمبادئ والسياسات والمناهج والبرامج الالزمة لتحقيق العدالة االجتماعية، مع التركيز على ركائزها األربع أي  

واالستراتيجية الضرورية   الفنيةعلى تعزيز الكفاءات سكوا المساواة واإلنصاف والحقوق والمشاركة. كما تعمل اإل
الوطنية الهادفة الى تحقيق العدالة االجتماعية، وإرساء مبادئ المساواة ودمجها في   لتطوير وتنفيذ السياسات والبرامج 

 .استراتيجيات وبرامج التنمية الوطنية 
 

حلقات حوارية لتناقش    خمس  ي جامعة نيويورك للتعاون الدولمركز    معبالشراكة  تنظم اإلسكوا    ا اإلطار، ذ وفي ه
هادفة الى تحقيق العدالة   تطوير وتنفيذ سياسات وبرامج أهمية العربية في مختلف البلدان مع المسؤولين الحكوميين 

وبرامج التنمية  وإرساء مبادئ المساواة ودمجها في استراتيجيات  19-ثار جائحة كوفيد آللتصدي الى و االجتماعية
ارتباطها  تسليط الضوء على االطالع على مجموعة من السياسات العامة و إلى حلقات الحوارية وتهدف هذه ال .الوطنية

  ، الغذائي األمنسياسات و األجور،العمل و  ات سياسوسياسات الحماية االجتماعية والدعم، مثل  بالعدالة االجتماعية
 العدالة االجتماعية.  من منظور كيفية مراجعتها وتطويرها  مناقشة و ، والسياسات الضريبية  ستثمار،الوسياسات ا
 

 ً في المنطقة   العدالة االجتماعية  بشأن في إطار الجهود المبذولة لتنفيذ إعالن تونس  وتندرج هذه الحلقات أيضا
(  2014أيلول / سبتمبر    18  -  15الذي اعتمدته اللجنة الوزارية لإلسكوا في دورتها الثامنة والعشرين )تونس،    العربية"

( والتي انبثق  2015أيلول /سبتمبر  9 -  8واستجابةً لتوصيات لجنة التنمية االجتماعية في دورتها العاشرة )الرباط، 
ة االجتماعية في خطط التنمية الوطنية والمحلية وتوفير البرامج  عنها إعداد دليل استرشادي حول إدماج مفاهيم العدال

ويستخدم هذا الدليل مجموعة من النماذج العملية، والمهارات،   .الالزمة لبناء قدرات الدول األعضاء وتدريبها على تطبيقه
 .ييمهاواألدوات الضرورية لصياغة سياسات تهدف لتحقيق العدالة االجتماعية وتنفيذها وتمويلها وتق 

 
"أهمية ادماج مبادئ العدالة االجتماعية في سياسات  الحوارية األولى حول  الحلقة عقدت وفي هذا اإلطار، 

 إلى ستسعى ف ،الحوارية الثانيةالحلقة أما . 2020  يناير  / الثاني كانون  20  بتاريخ   الحماية االجتماعية وسياسات الدعم" 
خاصة في ظل تداعيات   تعزيز العدالة االجتماعيةب  وإرتباطه الغذائي  األمن لموضوع عرض ومناقشة األوضاع الراهنة 

وسبل    األمن الغذائي   التعّرف على التحديات التي تواجه تطبيق سياساتإلى    الثانية  الحوار  ة. كما تهدف حلق19-جائحة كوفيد
الدول العربية السياسية واالجتماعية   اتالعدالة االجتماعية، مع األخذ في االعتبار خصوصيتحقيق مواجهتها وارتباطها ب 

المعنية  المختلفة  الوزارات الفرصة لخبراء في التخطيط ووضع السياسات من  حلقة الحواروستتيح  .وظروفها الوطنية
  القيام بها واإلصالحات التي يمكن   تفعيلهاالتي يمكن   السبل واآلليات مناقشة لبقضايا العدالة االجتماعية واألمن الغذائي 

 تعزز العدالة االجتماعية في المنطقة العربية.  أمن غذائي سياسات  توصل إلىلل
 

 ة المشارك  -3

 

عن   المسؤولينالحكوميين وصانعي السياسات واالستشاريين مجموعة من الخبراء و حلقة الحوارسيشارك في  
 . العربيةالدول الشؤون االجتماعية ووزارات الزراعة في العاملين في وزارات ها تنفيذ 
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 التفاصيل اللوجستية و  تنظيم األعمال -  4

 

  3" يوم النهج الترابطي :ةاالجتماعيالعدالة و الغذائي األمنسياسات  حول "  الحوارحلقة  ستعقد  

   بتوقيت بيروت.  15:00ولغاية الساعة   13:00من الساعة   عبر اإلنترنت   2021شباط/فبراير 
 

باللغة العربية أو اإلنجليزية. وفقا لذلك، سيتم توفير الترجمة الفورية من وإلى كل   ستجري مداوالت االجتماع
تعتمد منهجية تفاعلية قائمة على الحوار وتبادل اآلراء العلمية والعملية والتجارب بين مختلف الدول   كما  . اللغتينمن 

 . امن تاريخ انعقاده  أسبوع قبل  بالحلقة الحوارية. وسيتم تزويد جميع المشاركين بالرابط الخاص  العربية 
 

 المراسالت -5
 

مجموعة العدالة بين  ، رامي حمادهلمزيد من المعلومات واالستفسارات، يرجى توجيه المراسالت إلى السيد  
  961-1- 978125اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(، هاتف:  -السكان والتنمية المستدامة  والجنسين  

 .  hamadehr@un.org، بريد إلكتروني:  961- 1-981510فاكس:  /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


