
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۲۰۲۱إعالن المنتدى الوزاري  
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 " 19-"مستقبل الحمایة االجتماعیة في المنطقة العربیة: بناء رؤیة لواقع ما بعد جائحة كوفید
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 ، 2021تشرین الثاني /نوفمبر  30في المنتدى الوزاري في المشاركون والمشاركات نحن 

 أوال، نؤكد على ما یلي:

 العربیة الدول  عام  تجاه    1التزامات  خطة  في  الواردة  المستدامة  التنمیة  وباألخص    ۲۰۳۰أھداف 
الذي یدعو إلى "استحداث نظم وتدابیر حمایة اجتماعیة مالئمة على الصعید الوطني للجمیع    1.3الھدف  

 ".  2030ووضع حدود دنیا لھا، وتحقیق تغطیة صحیة واسعة للفقراء والضعفاء بحلول عام 
 
   في العالمي  في اإلعالن  االجتماعي الضمان  الحق  اإلنسان، والعھد   كما ھو مذكور  لحقوق  العالمي 

ال والمیثاق  الطفل  حقوق  واتفاقیة  والثقافیة،  واالجتماعیة  االقتصادیة  بالحقوق  الخاص  عربي  الدولي 
بشأن  العالمي  المیثاق  وأیضا  المرأة  التمییز ضد  أشكال  جمیع  على  القضاء  واتفاقیة  اإلنسان  لحقوق 

 یة.الالجئین واتفاق األمم المتحدة العالمي من أجل الھجرة اآلمنة والمنظمة والنظام
 

 اتفاقیة منظمة العمل  مثل    المبادئ المذكورة في الوثائق الدولیة واإلقلیمیة عن الحمایة االجتماعیة
رقم   والتوصیة  ۱۰۲الدولیة  االجتماعي  للضمان  الدنیا  المعاییر  األرضیات   بشأن  بشأن 

 .وغیرھا 2012 لعام 202رقم  االجتماعیة للحمایة الوطنیة
 

 بتحقیق اجتماعیة شاملة وكافیة ومستدامة  االلتزام  إلى حمایة  الشامل  ، وضمان حصول  الوصول 
جمیع المحتاجین على الدخل األساسي والرعایة الصحیة األساسیة المدرجة في النداء العالمي من أجل  

 .2021التعافي الذي یركز على اإلنسان والذي تبناه مؤتمر العمل الدولي في حزیران/یونیو 
 
 العالمیة من أجل تسریع العمل نحو خلق الوظائف وتقدیم الحمایة    عام لألمم المتحدةدعوة األمین ال

 بھدف القضاء على الفقر وتحقیق التعافي المستدام.  واالستثمار في ذلكاالجتماعیة 
 

 ثانیا، نسلم بـ: 

 في االجتماعیة الحمایة برامج توفرھا التي التغطیة في  المحرز والتقدم الجھود من الرغم على أنھ 
 ، 19-یدكوف جائحة قبل الشاملة التغطیة ضمان في  تحدیات المنطقة ھذه واجھت فقد العربیة،  المنطقة

 والالجئین والسكان والنساء واألطفال الرسمیة غیر العاملة القوى مثل لمجموعات بالنسبة سیما ال
 المتنقلین.

 
   بما في ذلك    مواجھة العدید من الصدماتأن المنطقة العربیة، كسائر المناطق في العالم، ستستمر في

الصدمات المتعلقة بالمناخ وغیرھا من الصدمات االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة والتي تتطلب وجود 
 أنظمة حمایة اجتماعیة شاملة، قویة وقادرة على االستجابة للصدمات.

 
: المملكة األردنیة الھاشمیة، واإلمارات العربیة المتحدة، ومملكة البحرین،  في المنتدى  للدول المشاركة   بحسب الترتیب األبجدي باللغة العربیة  1

السوریة، وجمھوریة السودان، وجمھوریة الصومال الفیدرالیة،  والجمھوریة التونسیة، والجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، والجمھوریة العربیة 
، والمملكة  وجمھوریة العراق، وسلطنة عُمان، ودولة فلسطین، ودولة قطر، ودولة الكویت، والجمھوریة اللبنانیة، ودولة لیبیا، وجمھوریة مصر العربیة

 تانیة، والجمھوریة الیمنیة. المغربیة، والمملكة العربیة السعودیة، والجمھوریة اإلسالمیة الموری
 



 كانت، قبل الجائحة، ال تزال تواجھ تحدیات جمة من لحمایة االجتماعیة في المنطقة العربیة  أن أنظمة ا
التغطیة والتمویل والمالئمة والشمول وتواجھ تحدیات لھا عالقة بالحوكمة والتنسیق وتمویل   ناحیة 

 الحمایة االجتماعیة.
 
  علقة بالعمالة في المنطقة والمرتبطة وتلك المتالتحدیات االجتماعیة واالقتصادیة  فاقمت أن الجائحة قد

 المنطقة.   معظم أنحاءبالفقر وعدم المساواة والبطالة وعدم المساواة بین الجنسین والعمل غیر المنظم في  
 
   الحكومات العربیة قد قامت بإجراء حزمة من التدخالت وبرامج االستجابة في قطاع الحمایة االجتماعیة

 . على مستوى السیاسات والتنفیذاالستجابة واالبتكار خالل جائحة كورونا تمیزت بسرعة 
 

 وأخیرا، نشدد على:

 التعافي المستدام "األخضر" من الوباء والذي یركز األساسي للحمایة االجتماعیة في تسریع   الدور
 على البعد اإلنساني.  

 
   في المتابعة  االجتماعیةأھمیة  الحمایة  المساھمات وبرامج   تعزیز أنظمة  قائمة على  وتوفیر برامج 

العدالة  تحقیق  في  وتساھم  ومستدامة  وشاملة  متكاملة  تكون  بحیث  المساھمات  على  قائمة  غیر 
 االجتماعیة، والتنمیة البشریة والنمو الشامل.

 
بالعمل على المحاور األربعة التالیة والمبادئ ذات الصلة من أجل مستقبل الحمایة االجتماعیة ، فإننا نلتزم  ولذلك

یتماشى مع األولویات الوطنیة، والعمل التدریجي تجاه الوفاء بااللتزامات الواردة في في المنطقة العربیة بما  
 قدرات والموارد الوطنیة المتاحة:  االتفاقیات والمواثیق الدولیة، وكذلك األولویات الوطنیة، وفي حدود ال

 
التغطیة   .１ توفیر الحق في الحمایة االجتماعیة للجمیع من خالل أنظمة حمایة اجتماعیة كافیة   -تعزیز 

 وشاملة وال تھمل أحداً 
 

 وبالتالي عدم إھمال أحد، من خالل  تحقیق الحمایة االجتماعیة الشاملة بشكل تدریجي ،
التمییز  عدم  ومبادئ  االجتماعیة  للحمایة  الحیاة  ونھج  الحقوق  على  القائم  النھج  تعزیز 

 والمساواة.  
 
   لتشمل الفئات األكثر عرضة توسیع نطاق الحمایة االجتماعیة  إعادة النظر بالجھود من أجل

 ص ذوي اإلعاقة والنساء والعاملین للمخاطر بشكل خاص مثل األطفال وكبار السن واألشخا
في القطاع غیر المنظم واالقتصاد الریفي والالجئین والعمال المھاجرین، بمن فیھم غیر 

 المسجلین واألشخاص المتنقلین. 
 
   على  المنظمة والغیر منظمةحصول جمیع العاملین والعامالت في كل القطاعات،  تأمین ،

وفعالیة   شموالً  أكثر  االجتماعیة  الحمایة  نظم  وجعل  الكافیة  االجتماعیة  الحمایة  خدمات 
 لتكون عامل مساعد في وضع االستراتیجیات الوطنیة المنِظمة لسوق العمل.      

 



   للحصول على الخدمات الصحیة، والتعلیمیة وغیرھا   الحمایة المالیة تسریع الجھود لتحقیق
 اسیة كأمر محوري في الحمایة االجتماعیة.  من الخدمات األس

 
   خدمات أن  من  كافیةالتأكد  المقدمة  االجتماعیة  للمنتفعین   الحمایة  كریمة  لحیاة  وتؤدي 

 وتغطي المخاطر المرتبطة في دورة حیاة الفرد.
 
 

  تعزیز مرونة أنظمة الحمایة االجتماعیة للصدمات المستقبلیة -االستجابة للصدمات  .２
 

   في قویة  االستثمار  اجتماعیة  حمایة  لھا،  أنظمة  تستجیب  التي  المخاطر  لجھة  متكاملة 
وشاملة، ومبنیة على االستحقاقات، وممولة بشكل جید ومبنیة على تشریعات توفر أساساً  

 قویاً لالستجابة للصدمات. 
 
 بما في ذلك آلیات االستھداف والتسجیل  اھزیة أنظمة الحمایة االجتماعیة الوطنیةتعزیز ج ،

الدفع بتوقیت مالئم لالستجابة  وقواعد البیانات الشاملة والمحدثة دوریاً  بناء  وواسع النطاق  
الى ضرورة باإلضافة  ھذا  األزمات.  أوقات  في  مناسب  وبشكل  االلیات    بسرعة  تطویر 

 .القائمة لمعالجة الشكاوى وجعلھا أكثر نجاعة
 
 بالمس بھااالعتراف  المشتركة والوفاء  في   ؤولیة  الفاعلة  الوطنیة والجھات  الجھات  بین 

بین الجھود اإلنسانیة بما   المواءمة والتكامللتحسین    2مجال الحمایة االجتماعیة اإلنسانیة
االجتماعیة للحمایة  الوطنیة  النظم  لتعزیز  الكلي  اإلطار  أو  العامة  األھداف  مع  ، ینسجم 

 وخصوصاً في الدول الھشة.
 
 

 من أجل أنظمة حمایة اجتماعیة شاملة، وكافیة ومستدامة  -تحسین آلیات التمویل  .3
    

 من أجل سد فجوات التغطیة وتحقیق   االجتماعیةلتوسیع التدریجي لقاعدة تمویل الحمایة  ا
 تعزیز الكفاءة واالستدامة والعدالة في التمویل.الكفایة، مع 

 
 القائمة على  من خالل تكامل    تعزیز نُھج الحمایة االجتماعیة الشاملة واإللزامیة البرامج 

الحكومة من  الممولة  وتلك  مزیج   المساھمات  في  والتضامن  اإلنصاف  تضمن  والتي 
 التمویل فیما بین األجیال وعبرھا. 

 
 على المساھمات لتوسیع تمویل   الضرائب التصاعدیة وآلیات التمویل القائمة االستفادة من

الحمایة االجتماعیة، جنبًا إلى جنب مع الجھود المبذولة إلعادة ترتیب أولویات اإلنفاق العام 

 
مم المتحدة  من األ   دولیین،أو  الجھات الفاعلة في مجال الحمایة االجتماعیة اإلنسانیة تضم عاملون وعامالت في المجال اإلنساني من المدنیین (محلیین و/   2

 واإلغاثي.   اإلنسانيالعمل یشاركون في  الذین اإلنسانیة وبالمبادئ ) الملتزمین حكومیین أو غیر حكومیین ھا من المنظمات الدولیة،أو غیر
 



والعمل   ومن ضمنھا وترشیده،  البدیلة  التمویل  مصادر  من  أفضل  بشكل  االستفادة  على 
 الزكاة. 

 
   ،بالتمویل الدولي    مصادر التمویل المحلیة  العمل مع الشركاء المعنیین الستكمالعند الحاجة

 للبلدان التي تواجھ أزمات وتدفق الالجئین. ، ال سیماواإلنساني 
 
 

 مناھج متكاملة ومنسقة للحمایة االجتماعیة بھدف تحقیق أثر أكبر -تعزیز الحوكمة والتنسیق  .4
 

 لضمان حمایة اجتماعیة متكاملة وكافیة خالل دورة الحیاة للجمیع وتعزیز  التشریعات    تعزیز
التنسیق وزیادة األثر والتقلیل من وجود برامج متشابھة أو مشتتة وتالفي االزدواجیة فیما  

 بینھا. 
 
 وتعزیز استجابات الحمایة االجتماعیة   تحسین منصات تنسیق الحمایة االجتماعیة الوطنیة

خالل    وذلك،  المتكاملة على    التنسیق  تعزیزمن  القائمة  االجتماعیة  الحمایة  برامج  بین 
على المساھمات وكذلك بین مختلف القطاعات، ومن ضمنھا   غیر القائمةالمساھمة وتلك  

الحالة ضمان مشاركة جمیع  ، والصحة والتعلیم، والتوظیف، من خالل اإلحاالت وإدارة 
 في مجال الحمایة االجتماعیة.  الوطنیة والدولیة الجھات الفاعلة 

 
   لتواصل وكذلك  جمع البیانات والمعلومات المتكاملة والتدقیق والرصد والتقییم وا تعزیز

لضمان تحدید المحتاجین والوصول إلیھم وتوفیر الحمایة    أنظمة إدارة المظالم والشكاوى
 االجتماعیة والخدمات االجتماعیة عالیة الجودة.

 
   في ومتكاملةاالستثمار  موحدة  اجتماعیة  حمایة  سجالت  بین   تطویر  التنسیق  لضمان 

بما في ذلك    -مؤسسات وبرامج الحمایة االجتماعیة، وفي رقمنة خدمات الحمایة االجتماعیة  
الحفاظ على خصوصیة  لتسھیل الوصول إلیھا وزیادة الشفافیة والمساءلة، مع    -المدفوعات  

 وحمایة البیانات.  
 
 والمستفیدین العمل  وأصحاب  والعاملین  المواطنین  مشاركة  حوار ضمان  خالل  من   ،

الرشیدةمجتمعي،   الحوكمة  االجتماعیة    في  الحمایة  وتمكین ألنظمة  مشاركة    وتعزیز 
خاضعة الحكومات المحلیة والمجتمع المدني والمؤسسات الدینیة في عملیة وضع سیاسات  

وشفافة    للمساءلة تشاركیة  تكون  وطنیاً بحیث  األممیة   ومملوكة  الھیئات  مع  بالتعاون 
 لة الدولیة.والجھات الفاع

 


