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مقدمة

التفكك ضمن السياسة 
الواحدة أو القطاع الواحد

غياب ركائز العدالة : مثال
االجتماعية األربع

اد، الفقر متعدد األبع: مثال
وق الفجوة بين التعليم وس

 العمل

البيانات الحكومية : مثال
 واإلحصائيات العامة

يذالتفك في وسائل التنف  التفكك عبر السياسات



من التفكك إلى التكامل

تحديد المعدالت الوطنية للفقر المتعّدد األبعاد
إجراء تشخيص اجتماعي واقتصادي للمجتمع

إجراء التقديرات واإلسقاطات

رسم خرائط لألدلة الوطنية
التصديق على الصكوك واالتفاقيات الدولية

ضمان اإلرادة السياسية والموافقة على القرارات
مشاركة أصحاب المصلحة

اإلصالح الدستوري والقانوني
إجراء تحليل تشخيصي للسياسات واالستراتيجيات

تقييم المؤسسات ووضع خطط للتعويض
تقييم المؤسسة من منظور المساواة بين الجنسين

دراسة النفقات الوطنية
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قتحليل اجتماعي واقتصادي وطني متعمّ 

مواءمة الجهود الوطنية مع األطر الدولية

ةاإلرادة السياسية ومشاركة أصحاب المصلح

اإلصالح القانوني

البنية األساسية المؤسسية

على  تقييم الجدوى المالية واآلثار المترتبة
السياسات االجتماعية



تحليل اجتماعي واقتصادي وطني معّمق

تحديد المعدالت 
الوطنية للفقر 
المتعدد األبعاد

إجراء تشخيص 
اجتماعي 

واقتصادي للمجتمع

إجراء التقديرات 
واإلسقاطات



مواءمة الجهود الوطنية مع األطر الدوليّة

التصديق على الصكوك واالتفاقات رسم خرائط لألدلّة الدولية
الدولية



اإلرادة السياسية ومشاركة أصحاب المصلحة

ضمان اإلرادة السياسية والموافقة مشاركة أصحاب المصلحة
على القرارات



اإلصالح القانوني

إجراء تحليل تشخيصي 
للسياسات واالستراتيجيات اإلصالح الدستوري والقانوني



البنية األساسية المؤسسية

تقييم المؤسسة من منظور 
المساواة بين الجنسين

تقييم المؤسسات ووضع 
خطط للتعويض



يةتقييم الجدوى المالية واآلثار المترتبة على السياسات االجتماع

وعلى الدول األعضاء رسم خارطة مفصّلة لإلنفاق 
وإصالح  الميزنةاالجتماعي العام تسترشد بها عمليات 

. السياسات االجتماعية

دراسة النفقات الوطنية



خالصة

التكامل في السياسيات في الدول العربيةكيفية تحقيق  

لتحقيق التكامل في السياسات، من الضروري أن تنظر الدول العربية في التدابير المذكورة أنفاً التي 
.تسمح لجميع شرائح المجتمع بجاني ثمار اإلصالح

ويتطلب ذلك مجموعة من أدوات السياسة العامة لتمكين واضعي  السياسات من اتخاذ قرارات ترتكز 
.على أدلة

وهو ما سنقوم بعرضه على حضراتكم في البند التالي حيث ستقدم االسكوا باقة من األدوات 
السياسية التي من شأنها تمكين صانعي السياسات من النظر إلى السياسات العامة بجزء

  متكاملة 



وشكراً 


