
E/ESCWA/AFE/2022/L.1

المنتدى العربي من أجل المساواة
ان أوتيل فرمونت، عمَّ

 30-31 أيار/مايو 2022

معلومات أساسية

دفعت جائحة كوفيد-19 مختلف البلدان إلى التصدي لعدم المساواة وما يسّببه من مصاعب، وانقسامات، وحاالت عنف. وتسّجل 
المنطقة العربية أعلى مستويات لجهة عدم المساواة في العالم، وهي المنطقة الوحيدة التي ازداد فيها الفقر منذ عام 2010. 

وتنّظم لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(، بالتعاون مع مجموعة باثفايندرز "من أجل مجتمعات 
سلمية وعادلة وشاملة"، التي يستضيفها مركز التعاون الدولي في جامعة نيويورك، المنتدى العربي األول من أجل المساواة. 

ويشارك في المنتدى قادة سياسيون، ووزراء، وخبراء، وممثلون عن القطاع الخاص والمجتمع المدني في المنطقة العربية، وذلك 
ان يومي 30 و31 أيار/مايو 2022. والهدف من المنتدى هو دفع عجلة التقدم في المنطقة، من خالل خلق الزخم الالزم لبدء  في عمَّ

حوار يستمر لعدة سنوات ويشمل أصحاب مصلحة متعددين ويرّكز على إيجاد حلول عملية للتصدي لعدم المساواة.

وموضوع الدورة األولى من المنتدى هو "نحو تشغيل شامل للشباب والشابات في المنطقة العربية". ويتناول المشاركون 
والمشاركات عدم المساواة في المنطقة، ويناقشون السياسات الرامية إلى الحد من أوجهه المتعددة في جميع أنحاء العالم وفي 

المنطقة. وفي ختام المنتدى، ُتطلق مبادرتان إقليميتان للتصدي لعدم المساواة.

وفي ما يلي أهداف المنتدى العربي األول من أجل المساواة:

إطالق حوار بين أصحاب مصلحة متعددين وقادة وخبراء من العالم والمنطقة العربية حول عدم المساواة  • 
في المنطقة.

مناقشة اتجاهات وآثار عدم المساواة في المنطقة، بما يشمل تلك الناجمة عن جائحة كوفيد-19.  •

مناقشة حلول عملية على مستوى السياسات للتصدي لعدم المساواة، مع التركيز على بطالة الشباب والشابات بوصفها   •
سببًا رئيسيًا من أسباب عدم المساواة المتعدد األوجه في المنطقة العربية.

دعم تنفيذ مختلف السياسات والمبادرات والدروس المستفادة للحد من عدم المساواة.  •

 ويستند هذا الحدث إلى نتائج التقرير الصادر عن مجموعة باثفايندرز من أجل مجتمعات سلمية وعادلة وشاملة، وعنوانه 
"من األقوال إلى األفعال: تحقيق المساواة واإلدماج". ومجموعة باثفايندرز هي شراكة تضم عدة مناطق، وتشارك فيها حكومات 
إسبانيا وإندونيسيا وأوروغواي وتونس وجمهورية كوريا والسويد وسيراليون وكندا وكوستاريكا والمكسيك، إضافة إلى اإلسكوا 

والبنك الدولي ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية وأوكسفام والتحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين، وشركاء آخرون 
وخبراء دوليون. وتسترشد المناقشات في المنتدى بإصدار مخّصص للمنطقة العربية من تقرير مجموعة باثفايندرز، بعنوان "عدم 

المساواة في المنطقة العربية: قنبلة موقوتة".

https://www.sdg16.plus/_files/ugd/6c192f_eb85950672664fb987625b621326fd6a.pdf


جدول األعمال المؤقت
اليوم األول: اإلثنين، 30 أيار/مايو 2022

09:30-10         الكلمات االفتتاحية

تتخلل الكلمات االفتتاحية عروض متعددة األشكال حول عدد من حاالت عدم المساواة بين البلدان وداخلها، 
وبين المناطق الجغرافية )الريفية والحضرية(، وبين الشرائح االجتماعية )الرجال، والنساء، والفئات المعّرضة 

للخطر مثل الشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن( وداخل كل من هذه الشرائح.

عريفة الحفل
مهريناز العوضي، مديرة مجموعة العدالة بين الجنسين والسكان والتنمية الشاملة في اإلسكوا

المتحّدثان الرئيسيان
روال دشتي، األمينة التنفيذية لإلسكوا  .1

عمر الرزاز، رئيس الوزراء األردني السابق  .2

10:00-11:30    الجلسة األولى: مناقشة مع خبراء عالميين وعرب: ما هي مالمح عدم المساواة؟

تمّهد هذه الجلسة للمنتدى. وهي تبدأ بمناقشة شاملة حول مالمح عدم المساواة، ال سيما في ظل جائحة 
كوفيد-19 التي أفضت إلى تفاقم عدم المساواة على مستوى العالم. كما تبّين الجلسة أوجه الشبه بين عدم 

المساواة في المنطقة العربية وعدم المساواة على الصعيد العالمي، مسلطة الضوء على تجارب العديد من 
البلدان. وهي تركز على االتجاهات العالمية واإلقليمية، وعلى كيفية انتقال عدم المساواة بين األجيال 

واختالفها بين األماكن والفئات االجتماعية المختلفة. وتتناول الجلسة أيضًا الُبعد السياسي لعدم المساواة.

مديرة الجلسة: 
هانيه شلقامي، أستاذة باحثة مشاركة في مركز البحوث االجتماعية في الجامعة األمريكية بالقاهرة

المتحّدثون:
بول الد، مدير معهد األمم المتحدة لبحوث التنمية االجتماعية  .1

صبا المبسلط، المديرة اإلقليمية لمؤسسة فورد  .2
ابراهيم البدوي، مدير إداري في منتدى البحوث االقتصادية   .3

فايزة شاهين، مسؤولة قضايا الالمساواة واإلقصاء، باثفايندرز،   .4 
مركز التعاون الدولي في جامعة نيويورك 

11:30-12:00    استراحة قهوة



12:00-13:30    الجلسة الثانية: أشكال عدم المساواة في المنطقة العربية

تركز هذه الجلسة على مختلف أشكال عدم المساواة وآثارها في المنطقة العربية، مع التركيز على عدم 
المساواة في الثروة، وعدم المساواة بين الجنسين، والتغطية المحدودة للحماية االجتماعية.

مديرة الجلسة:
لمياء المبّيض، رئيسة معهد باسل فليحان المالي- لبنان

نائب رئيس لجنة األمم المّتحدة للخدمة العامة
المتحّدثون:

أحمد مجدالني، وزير التنمية االجتماعية في دولة فلسطين  .1
آمال بلحاج، وزيرة األسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في تونس  .2

محمد الزغروري، وزير الشؤون االجتماعية والعمل في اليمن  .3
برق الضمور، األمين العام لوزارة التنمية االجتماعية, ومدير عام صندوق المعونة الوطنية بالوكالة   .4 

في األردن 
الطاهر أبو الحسن، رئيس لجنة التنمية المستدامة في وزارة التخطيط في ليبيا  .5

13:30-15:00    الجلسة الثالثة: حوار مع صانعي القرار: سياسات للحد من عدم المساواة

تركز هذه الجلسة على السياسات التي تحقق المساواة، والسياسات التي يمكن أن تؤدي إلى عدم المساواة. 
وهي تتناول الحماية االجتماعية، وخلق فرص العمل، وتحسين التمويل، كتدابير يمكن اتخاذها على مستوى 
السياسات العامة للتقليل من أوجه عدم المساواة واالستبعاد. كما أنها تسّلط الضوء على دور القطاع الخاص 
كجهة فاعلة في الحد من عدم المساواة، وتعرض دراسات حالة من جميع أنحاء العالم ومن المنطقة العربية.

مديرة الجلسة:
لينا الخطيب، مديرة برنامج الشرق األوسط وشمال أفريقيا في المعهد الملكي البريطاني للشؤون الدولية

المتحّدثون:
نيفين القباج، وزيرة التضامن االجتماعي في مصر   .1

أيمن المفلح، وزير التنمية االجتماعية في األردن  .2
وفاء ابوبكر الكيالني، وزيرة الشؤون االجتماعية في ليبيا  .3

كوثر كريكو، وزيرة التضامن الوطني واألسرة وقضايا المرأة في الجزائر   .4
سلطان الجريس، وكيل الوزارة للضمان اإلجتماعي، وزارة الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعية   .5 

في المملكة العربية السعودية

15:00-16:00    استراحة الغداء واختتام اليوم األول



اليوم الثاني: الثالثاء، 31 أيار/مايو 2022
9:30-11:00       الجلسة الرابعة: بطالة الشباب: وجه من أوجه عدم المساواة في المنطقة العربية

تتناول هذه الجلسة بطالة الشباب والشابات في المنطقة العربية بوصفها سببًا ألشكال متعددة من عدم 
المساواة، وتعرض عددًا من الحلول العملية المنّفذة في المنطقة والعالم لمعالجة قضايا عدم المساواة بين 

الشباب والشابات، ومن بينها الحوار االجتماعي على سبيل المثال. 

مديرة الجلسة:
ريم أبو حسان، الرئيسة الفخرية لجمعية حماية ضحايا العنف األسري

المتحّدثون:
جانينا دينارتي، وزيرة دولة سابقة للشؤون الرئاسية في كوستاريكا  .1

أحمد مساعدة، وزير دولة سابق لتطوير القطاع العام، وسفير األردن لدى االتحاد األوروبي، واألمين العام   .2
     لالتحاد من أجل المتوسط

نور حياتي علي السقاف، رئيسة مجلس جنيف للعالقات الدولية والتنمية،   .3 
     وعضو سابق في البرلمان اإلندونيسي 

شارلوتا سباري، مديرة المعهد السويدي للحوار في الشرق األوسط وشمال أفريقيا  .4
رانيا أيمن، خبيرة في عمالة الشباب )ناشطة في مجال المشاريع االجتماعية(   .5

11:00-11:30     استراحة قهوة

11:30-13:00     الجلسة الخامسة: إطالق مبادرات وأدوات عملية للتصدي لعدم المساواة، مع التركيز على بطالة الشباب

يتخلل هذه الجلسة إطالق مبادرات وأدوات عملية ترمي إلى الحد من عدم المساواة في المنطقة. وتتناول 
الجلسة أهداف ومهام هذه المبادرات واألدوات وطريقة عملها.

مديرة الجلسة: 
الرا طماش، صحفية ومذيعة تلفزيونية

المتحّدثون:
النجمة إليسا  .1

خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية   .2
علي عودة، مدير البحوث في اتحاد المصارف العربية  .3

شيرين حلمي، الرئيس التنفيذي لشركة فاركو لألدوية )تسجيل مدته 3 دقائق(  .4
سارة الحارثي، مديرة تطوير أعمال في شركة أكواباور  .5

سليم عراجي، رئيس فريق مستقبل سوق العمل في اإلسكوا  .6
روال دشتي، األمينة التنفيذية لإلسكوا  .7

13:00-13:30     الجلسة الختامية

الكلمة الختامية والرسائل األساسية

الرا طماش

13:30-14:30     الغداء واختتام المنتدى 
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