
 

 
 
 
 

 الثانية خصصة الجلسة المت
 

 في البلدان العربية   مرصد اإلنفاق االجتماعي: نحو جعل الميزانيات أكثر كفاءة وفعالية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 

 بتوقيت بيروت  16 :15إلى . 14:45 ، الساعة2022آذار/مارس  15 الثالثاء

 

 والهدف من الجلسة  معلومات أساسية

واإلمكانات   االجتماعي  الرفاه  تعزيز  في  أساسيا  دورا  العام  االجتماعي  اإلنفاق  يؤدي 

جائحة   عنه خالل  وكما كشف  لألفراد،  الفقراء  COVID-19االقتصادية  في حماية   ،

والفئات الضعيفة من السكان ودعم األعمال التجارية واالقتصادات الصغيرة. ومع ذلك،  

استهداف الميزانيات بكفاءة وفعالية يشكل تحديا رئيسيا لمعظم حكومات المنطقة بسبب  ظل  

قلة مراقبة الجودة، وعدم فعالية التنسيق بين الوزارات، وعدم وجود أداة فعالة لدعم اإلنفاق  

  " مرصد اإلنفاق االجتماعي تقرير   يسلط الضوء االجتماعي وتحليل االستدامة المالية. و 

لتحقيق أهداف    وإنصافا   أكثر كفاءة وفعالية   العامة   : نحو جعل الميزانيات ة للدول العربي 

، الذي اشتركت في إنتاجه اإلسكوا وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي  التنمية المستدامة" 

على هذه التحديات ويقترح توصيات لتحسين السياسة المالية وإصالحات  واليونيسيف،  

  تحقيق أهداف التنمية المستدامة. اإلدارة المالية العامة من أجل  

اإلنفاق  وكفاءة  العدالة  تعزيز  تحديات  على  الضوء  تسليط  في  الجلسة  أهداف  تتمثل 

االجتماعي واإلدارة العامة للمالية العامة ومناقشة التوصيات نحو تعزيز أهداف التنمية 

 المستدامة واالنتعاش الشامل والمستدام من الوباء.

 

 األسئلة المطروحة 

ما هي االتجاهات الرئيسية في اإلنفاق االجتماعي العام في جميع أنحاء المنطقة؟   .1

هي   ما  الفجوات؟  أين  المستفيد؟  من  اإلنصاف،  منظور  من  الغرض؟  هو  ما 

اإلنفاق   وكفاية  بالمساواة  يتعلق  فيما  الهامة  والمؤشرات  الهامة  االتجاهات 

 االجتماعي؟  

الوباء على .2 أثر  المنطقة   كيف  أنحاء  استراتيجيات اإلنفاق االجتماعي في جميع 

 بهدف تعزيز االنتعاش الشامل؟  

 ما هي الخيارات الممكنة لتعزيز اإلنفاق االجتماعي العام واالستدامة المالية؟ .3

كيف تقارن بلدان المنطقة مع نظيراتها من حيث كفاءة وفعالية اإلنفاق االجتماعي  .4

 تؤثر على الكفاءة؟   العام؟ ما هي العوامل التي

تحسين   .5 من خالل  الشاملة  والتنمية  لالنتعاش  الحكومات  تحسين  فعالية  مدى  ما 

 كفاءة اإلنفاق العام؟

المطلوبة   .6 المحلية  الحكومات  إدارة  الرئيسية وإصالحات  المالية  السياسة  ما هي 

 االستدامة المالية؟لتحسين توجيه الميزانيات إلى أهداف التنمية المستدامة وتحسين  

 ميّسر النقاش    

العضو المنتدب ،  الدكتور إبراهيم البدوي  •

 لمنتدى البحوث االقتصادية 

 المشاركون في حلقات النقاش   

التضامن االجتماعي في  ة معالي وزير •

 الدكتورة نيفين القباج مصر 

السيدة سهام   تونس في المالية  ة معالي وزير •

 نمصية 

نائب وزير   ،حماد جوهانماهر الدكتور  •

 العراق   ، وزارة التخطيط   ، التخطيط 

أمين عام    ،الحكيم الشبلي  الدكتور عبد •

 األردن   ،وزارة المالية

رئيس فريق   ،الدكتور ماركوس لوي •

البحوث، أقسام بحوث منطقة الشرق  

األوسط وشمال أفريقيا، المعهد األلماني  

 لسياسات التنمية 

المدير التنفيذي  ، الدكتور زياد عبد الصمد  •

لشبكة المنظمات العربية غير الحكومية 

 للتنمية 

 

 

 

ستعقد هذه الجلسة الخاصة بشكل افتراضي من  

 .التسجل هنا  الرجاء. ZOOMخالل 

 

يمكن للمشاركين المتواجدين في مبنى االسكوا  

 .MZحضور الجلسة في القاعة 

  

 

 

  

https://zoom.us/webinar/register/WN_LfOnvSgiQVW34GjKHws3ng
https://zoom.us/webinar/register/WN_LfOnvSgiQVW34GjKHws3ng

