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 اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا (اإلسكوا) 

 لجنة التنمیة االجتماعیة 
 ة ثالثة عشرالالدورة 

 2021 سبتمبر /یلولأ  23-22، دورة افتراضیة

 جدول األعمال المؤقت من   9البند 

 في تصمیم سیاسات اجتماعیة متكاملة  لدعم الدول اإلسكوا أدواتحزمة 

 ز ـموج

إطار   الرؤ دعم  في  بین  تربط  متكاملة  اجتماعیة  ل  ىتصمیم سیاسات  دول  لاالجتماعیة واالقتصادیة 
للجنة    اً ، وتنفیذ العربیة للجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا    لتنمیة االجتماعیة اللتوصیة (و)  التابعة 

اسات وتصمیم  ی"باعتماد الشمول نھجاً لرسم السوالقاضیة    ةنیة عشرا عن دورتھا الثالصادرة    (اإلسكوا)،
بتصمیظُ النُ  اإلسكوا  قامت  بینھا"،  ما  في  التكامل  بما یضمن  والتدخالت  والبرامج  األدوات  م  م حزمة من 

  لجدیدة ااالحتیاجات  تحدید  ومتعدد األبعاد،  القیاس الفقر  ومن ھذه المجاالت    .في مجاالت عدیدةالسیاساتیة  
م  ی سوق العمل الناتجة عن الثورة الصناعیة الرابعة، وتحلیل السیاسات من منظور العدالة االجتماعیة، وتقیل

   الجنسین.المؤسسات من منظور المساواة بین 

لھذه األدوات.     بھا   أخذ العلم إلى    مدعّوة   لجنة التنمیة االجتماعیة ووتقّدم ھذه الوثیقة عرضاً موجزاً 
 وإبداء المالحظات والتوصیات بشأن تطویرھا. 

  



E/ESCWA/C.2/2021/8 
 

-2- 
 

 

 المحتویات 

 الصفحة     الفقرات 

 3 3-1  ......................................................................................... مقدمة

 الفصل

 3 21-4  ............................................ تحلیل الوضع االقتصادي واالجتماعي  -أوالً 

 3 9-4  ............................. أداة داعمة الحتساب دلیل الفقر المتعدد األبعاد  -ألف 
 التعّمق في تحلیل الوضع الراھن: المرصد العالمي لسیاسات الحمایة   - باء 

 5 15-10  .................................... 19-االجتماعیة المستجیبة لجائحة كوفید 
 6 21-16  ............. أدوات لدعم التوقعات واإلسقاطات: مرصد اإلسكوا للوظائف  - جیم 

 ً  الجھود الوطنیة مع المعاییر الدولیة: أداة محاكاة المؤشرات  مة ء موادعم  -ثانیا
 7 27-22  ........................................... لصانعي السیاسات في المنطقة العربیة  

 ً  8 40-28  .................. دعم اإلصالح التشریعي وصنع السیاسات القائمة على العدالة -ثالثا

 8 33-28  ............... أداة لدعم تحقیق العدالة والمساواة بین الجنسین أمام القانون  -ألف 

 أداة تقییم الثغرات في مراعاة السیاسات والبرامج العامة   - باء 
 10 40-34  ............................................................ للعدالة االجتماعیة 

 ً  12 53-41  ...................................... تحلیل وضع المؤسسات والرفع من قدراتھا  -رابعا

 12 46-41  ................................................. أداة تقییم القدرات المؤسسیة  -ألف 
   مساعدتھا وتحلیل وضع المؤسسات من منظور المساواة بین الجنسین   - باء 

 13 53-47  .................................................................. على تحقیقھا 

 ً  15 58-54  ...................... تقییم الحیز المالي والتبعات المالیة للسیاسات االجتماعیة  -خامسا

 ً  16 59  .............................................................................. خالصة - سادسا

  



E/ESCWA/C.2/2021/8 
 

-3- 
 

 

 ة ـ مقدم

تسببت    التي ،  19-بسبب اآلثار االقتصادیة واالجتماعیة لجائحة كوفید   ركود   فياالقتصاد العالمي والعربي   -1
العالم  ب منھا  سیعاني  وبشریة  مالیة  قادمة.    سره بأخسائر  عدیدة  تقدیراوبلسنوات  االقتصادیة    ت حسب  اللجنة 

اإلجمالي    يالناتج المحل   ملیار دوالر من   180ت الدول العربیة ما یقارب  ، خسر)اإلسكواواالجتماعیة لغربي آسیا (
الوصول    قدرة  ما حد من  ،البطالة  تفاقمت و   ملیون شخص في المنطقة   61حوالي  ، وزاد عدد الفقراء  2020في عام  

أوجھ عدم المساواة والتمییز المتفّشیة    تفاقمت ى التعلیم والصحة وغیرھما من الحقوق األساسیة لإلنسان. كما  إل
 . في المائة 79 إلى نسبة  ر بین النساء والرجالوفي األج ة الفجوزادت ، فعلى سبیل المثال ةمنطقالفي أصالً 

الناج -2 التحدیات  كوفید م ة  م تتشابك  قبل  19-ن جائحة  العربیة  المنطقة  منھا  تعاني  كانت  التي  تلك  ،  ھامع 
أصبح من    الراھنة،   ظل الظروف الصعبة   ي . وفالتكامل في ما بینھا وخاصة فیما یتعلق بتفكك السیاسات وغیاب  

ھذا ما أبرزتھ الوثیقة  .  لتحقیق األھداف المرجوة  ومتصلةسیاسات شاملة    يوتبن  ھج التنمیةر ن یالضروري تغی 
E/ESCWA/C.2/2021/7  بح  ص كما أمن جدول أعمال دورتھا الحالیة.    8، المعروضة على اللجنة في إطار البند

 یة یمكن االختیار  اتن صانعي السیاسات من تحدید بدائل سیاسر أدوات سیاساتیة عملیة تمكّ یمن الضروري توف
 . تاحةالم ما یتناسب مع الواقع الوطني ویتالءم مع اإلمكانات المالیة والبشریة  ا من بینھ

الدول العربیة على    نھا مساعدة أتیة من شاالسیاسدوات  األ  حزمة من اإلسكوا    أعدت   ، من ھذا المنطلقو -3
  دوات. من تلك األمختارة  مجموعة  عرض لاتخاذ قرارات مناسبة في وقت سریع وبدون تكالیف مالیة. وفیما یلي  

النتقال  التي اقترحت الخطوات التالیة ل  E/ESCWA/C.2/2021/7ویتبع العرض تسلسل األقسام المتّبع في الوثیقة  
(من خالل احتساب الفقر    تحلیل الوضع االجتماعي واالقتصادي  أوالً: :  االجتماعیة سیاسات  إلى نھج التكامل في ال

التوقعات واإلسقاطات) إلى  االنتقال  ثم  الراھن  الوضع  تحلیل  الوطنیة مع  ثانیاً:  ؛  والتعّمق في  الجھود  مواءمة 
ً المعاییر الدولیة؛  بعد حشد اإلرادة السیاسیة وضمان المشاركة الواسعة    تشریعیةاالضطالع باإلصالحات ال: ثالثا

الس المعنیین في صیاغة  وتقییمھا؛لجمیع  وتنفیذھا  قدراتھا؛    رابعاً:  یاسات  والرفع من  المؤسسات  تحلیل وضع 
 تقییم الحیز المالي والتبعات المالیة للسیاسات االجتماعیة لتأمین ما یلزم من التمویل.  خامساً:و

 لوضع االقتصادي واالجتماعي اتحلیل   -أوالً 

 المتعدد األبعاد الفقر دلیل   ساب تحال داعمة  أداة  -ألف
(https://mpi.unescwa.org) 

المطروحة  المتعدد األبعاد وتقییم البدائل  لفقر  ل  الوطنیة  دلّةاأل  احتساب تھدف األداة الى    : الھدف من األداة -4
السیاسات   المختلفةتساعد األداة في  و   . وتشاركيبأسلوب متطور وشفاف  أمام صانعي  المجتمع وفئاتھ  ،  تحلیل 

مثل    سكان، الدة من  مجموعة محدّ   الذي یطاللتحدید الفقر  متھا  ءموایمكن  و   ،الطبقة الوسطى أو غیرھا  كتحدید 
 . النساء

حسبھ  ت و  حادي الجانب األالمادي    الفقر في  معظم الدول الفقر    تحصر :  المشكلة/الفجوة التي تعالجھا األداة -5
ً ، عوضلضیق على ھذا المفھوم ا  بناءً  أوجھ الحرمان المتداخلة  یقیس    يالذ   ،متعدد األبعاد المفھوم الفقر    عن اعتماد   ا

  تحدید أسباب الفقر ، یصعب  القیاس المادي حصراً   عند اعتماد وأو مستوى المعیشة.  و/أو التعلیم  و/في الصحة  

https://mpi.unescwa.org/
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یطالھاو التي  الفئات  خصائص  الوقت   راتھ تغیُّ ومتابعة    معرفة  مر  یعیق  على  وھذا    فعالة القرارات  الاتخاذ  . 
یصعّب  ، و ھم في أمّس الحاجة إلیھا  لمن إیصالھا  بكفاءة لضمان    ، المحدودة أصالً،الوطنیة   موارد التخصیص  و

كما كانت عملیة حساب الفقر تستغرق  .  بشكل مترابط  المتعددة  فقرالتعالج جوانب    كاملةمتسیاسات    عملیة اعتماد 
ً وقت  . كبیرةد وموارد وجھتطلّب تو   طویالً  ا

تتصف بسھولة االستخدام والمرونة  منصة إلكترونیة  على    احتساب الفقر  أداة  طویرتتم    : وصف األداة -6
القرار    ساعدةلم تصمیم متخذي  للفقر    على  وطني  األبعاد  الدلیل  الشفافیةمتعدد  من  عالیة  باستخدام    ،بدرجة 

الفقر وقیاس    السكان الذین یعیشون في   لتعداد   وطنیةبیانات المسوح ال   الدلیل على ویُبنى    .متعددةوبدائل  تشخیصات  
المختلفة في  تحلیل مساھمة أبعاد الفقر  األداة القدرة على    وتوفر.  الذي یعانون منھ   متعدد األبعاد العمق الحرمان  

المنطقة  و  أ نس أو العمر  مثل الج  متغیرات دیمغرافیة أخرىاعتماد  و ، حسب المناطق حساب الفقرو  ، درجة الفقر
الزمن، وتتبُّ و  ،الجغرافیة انخفاضھ عبر  الفقر ونموه أو  العربیة ا  ما بینمقارنات  القیام بع حالة  وتساعد    .لدول 

وطنیة وتقییمھا ووضع  السیاسات  الالسیناریوھات التي تقدمھا األداة في وقت قصیر جداً وبدون تكلفة على تصمیم  
اإلیجابیة    ،الصدمات   أثراحتساب  إمكانیة  توفر األداة  س  وفي مرحلة الحقة، .احترازیة للمستقبل   ةتصورات سیاسی

 .  االقتصادي   لنمو او  أ الحروب  و  أ  COVID-19  جائحة   تداعیات مثل    ،على مستوى الفقر المتعدد األبعاد   ، أو السلبیة

 : ضطالع بما یلي اال  منصانعي السیاسات  تمكن األداة : مزایا األداة -7

في وقت قیاسي    على المستوى الوطنيمتعدد األبعاد  ال  لفقر الحتساب اوبدائل  بناء سیناریوھات   (أ)
 ؛ وبسرعة وكفاءة عالیة

 ؛الموارد من حیث الوقت والتكلفةالجھود وتوفیر  (ب)

 ؛ لفقرعن ا كاملة صورة   رسملمن معلومات  الفقر النقدي ما یوفره  استكمال (ج) 

 ؛متعدد األبعاد عبر الزمنال الفقر تطّور ع تتبُّ  (د)

 ؛ مبنیة على األدلة تصمیم تدخالت سیاسیة للحد من الفقر  ) ھ(

 ؛ السیاسات االجتماعیة المختلفة الھادفة إلى القضاء على الفقربین  مواءمةال (و) 

 تخصیص الموارد الوطنیة بشكل أكثر كفاءة.  (ز)

خبراء المعني بإصالح الحمایة  اللفریق  داة  األتم تقدیم   : عرض األداة على الدول أو تدریب الدول علیھا -8
. وقد القت  عبر اإلنترنت   2020نوفمبر  /الثاني تشرین    2  في   التابع للجنة التنمیة االجتماعیة في اإلسكوا   االجتماعیة

 إیجابیة من ممثلي الدول األعضاء.  فعلوردود   فریقالاألداة ترحیب 

األداة: -9 تستخدم  التي  ً   الدول  حالیا األداة    یتم  و  في تطبیق  مع  العراق  بالتعاون     التخطیط   ةوزارمصر 
 بلدین. في ال
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 الحمایة   اتالمرصد العالمي لسیاسق في تحلیل الوضع الراھن: التعمُّ   -باء
   19-لجائحة كوفیدمستجیبة االجتماعیة ال

(http://tracker.unescwa.org) 

لجائحة   تفصیلیة حول االستجابات تزوید الدول وكافة أصحاب المصلحة بمعلومات  الھدف من األداة:   -10
 . ھاثارآ وتدابیر الحمایة االجتماعیة التي تم اتخاذھا للتخفیف من   19-كوفید 

لمعلومات حول تدابیر الحمایة االجتماعیة والحوافز  امصادر    ت تعدد   :المشكلة/الفجوة التي تعالجھا األداة -11
التي  استجابةً   قّدمتھا   المالیة  العالم  كاملة    ،19-لجائحة كوفید   دول  تقّدم صورة  لطبیعة  ب ولم  حسب مفھوم موحد 

 . التدابیر

، من  دولة  194  عتمدتھااتدابیر الحمایة االجتماعیة التي  تقّدم  منصة تفاعلیة  ھو  المرصد  وصف األداة:   -12
عیة. ویوفر  ثارھا الصحیة واالقتصادیة واالجتما االستجابة آلو 19-ضمنھا الدول العربیة، للتصدي لجائحة كوفید 

بحسب   المعلومات  منسقة  أنواع المرصد  بطریقة  االجتماعیة  الحمایة  األقالیمو  ، تدابیر  لتسھیل    ، بحسب  وذلك 
إلى    ،تدابیر الحمایة االجتماعیة الخاصة بكل بلد أو إقلیممعلومات بشأن  المقارنات. كما یوفر المرصد خرائط و

جانب تدابیر السیاسة العالمیة المنسقة بشأن الحمایة االجتماعیة. ونظراً لوفرة المعلومات التي یحتویھا المرصد،  
ل  مصدراً   شّكلیُ  ومتابعة سیاسات   لمعرفةموثوقاً  األقران  للتعلم من  والممارسین  للجائحة   للحكومات    االستجابة 

 واإلخبار عنھا. 

األداة:  -13 بوفرة    مزایا  المرصد  االجتماعیة    المعلومات یتمیز  الحمایة  خدمات  نوع  بحسب  وتبویبھا 
ومصادرھا. ویسھل المرصد على مستخدمیھ استخراج المعلومات حول دولة معینة أو منطقة محددة بعدة أشكال،  

 . ات مقارنالوإجراء 

فعالیّتین    عربیة خاللعلى الدول ال  المرصد تم عرض    :عرض األداة على الدول أو تدریب الدول علیھا -14
 : وفعالیة دولیة  إقلیمیّتین 

عبر    2020  نیسان/أبریل  22قي  قد  عُ   ، الحمایة االجتماعیةإصالح  المعني ب  لفریق الخبراء اجتماع   (أ)
 ؛ االقتصادیة واالجتماعیة: الحمایة االجتماعیة"  19-لمناقشة "سیاسات االستجابة لتداعیات جائحة كوفید   اإلنترنت،

  19-سیاسات االستجابة لتداعیات جائحة كوفید "   بشأن   في اإلسكوا   لمرأةالجنة  استثنائي لاجتماع   (ب)
 ؛ عبر اإلنترنت   2020نیسان/أبریل  23ي قد ف عُ   ،"المساواة بین الجنسین االقتصادیة واالجتماعیة: 

حفل افتراضي دولي إلطالق األداة على ھامش المنتدى السیاسي الرفیع المستوى المعني بالتنمیة   (ج) 
 . 2021تموز/یولیو  13المستدامة، ُعقد في 

 .تستفید جمیع الدول العربیة وغیر العربیة من المرصد  الدول التي طبقت أو تطبق األداة: -15

http://tracker.unescwa.org/
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 اإلسكوا للوظائف أدوات لدعم التوقعات واإلسقاطات: مرصد   -جیم

  الوظائف   في  القادم  لتغییرل  ستعداد الا   في   الدول  دعم   ھو   لألداة  الرئیسي   الھدف : األداة  من  الھدف -16
  المستدامة   التنمیة   خطة   تحقیق ل  المطلوبة   الوظائف   عدد   مراعاة  مع   ، الرابعة  الصناعیة   لثورة ا  إطار   في   والمھارات 

 العمل  على   الطلب   حتساب ال  أداة  وھو   للوظائف،  كوا اإلس  صد رمو  الوطنیة.  الخصائص   مراعاة   مع  2030  عامل
  مھارات ال  على  الطلب   تقصي  من   األعضاء   الدول  في   السیاسات   صانعي   سیمّكن   ، الضخمة  البیانات   باستخدام
  أنظمة   في  یلزم ما  ولتغییر  والتدریب،  التعلیم   برامج  خالل من  لتوفیرھا   تدابیر  من  یلزم  ما  اتخاذ   وبالتالي  الجدیدة

 العمل.  سوق

ً   الرابعة   الصناعیة   الثورة   ستقضي  األداة:  تعالجھا  التي   المشكلة/الفجوة -17   العمل   أنواع  من  العدید   على  حتما
ً   كذلك  فرستو  صحیح،   بشكل  منھا   االستفادة  ت تم  إذا  ولكن   الحالیة،   المتصلة   التحدیات   ومن  .عملال  من  جدیدة  أنواعا

 لرصد   المناسب   الوقت   في  المعلومات   إلى  االفتقار  بسبب   المستقبل  بوظائف  التنبؤ  صعوبة   رات التغیُّ   لھذه  باالستعداد 
  مالءمة   وعدم  العمل؛  سوق  في  والطلب   البشري  المال  رأس  بین  التواؤم  عدمو  العمل؛  سوق   احتیاجات   في  رات التغیُّ 

 الصناعیة.  الثورة  تحدثھا التي  السریعة رات التغیُّ  مع  الحالیة  العمل سوق  أنظمةو  سیاسات 

  وتوقّع   العمل   سوق  في  رات التغیُّ   مراقبة ل  الضخمة  البیانات   للوظائف   اإلسكوا   مرصد   تخدمسی  األداة:  وصف  -18
   الرابعة.  الصناعیة لثورةل " دینامیكيال "الطابع  مع  للتعامل  المطلوبة  لمھارات ا

 التالي:  من السیاسات  صانعي  األداة تمكن  األداة:  مزایا -19

 ؛ العمل سوق في للطلب  الحالي  الوضع  إلى التعرف (أ)

 ؛العاملة  القوى ومسوحات  المؤسسات  مسوحات  استكمال (ب)

 ؛القادمة السنوات  في  مزدھرة ستكون التي جدیدة ال مھارات الب  التنبؤ (ج) 

  تدعم و الوظائف   إلى   اإلعاقة   ذوي   ألشخاص ا   وصول   تتیح   العربیة   العمل  ق اسوأ  كانت   إذا  ما   رصد  (د)
 ؛المستدامة التنمیة  وأھداف  الجنسین  بین   لمساواةا تحقیق

  خالل   من  ،الوظائف  من  أنواع   إلغاء و  جدیدة  فرص   إیجاد ك  العمل،  سوق   على   التكنولوجیا   تأثیر   تقییم  ) ھ(
 ؛ المطلوبة المھارات  مراقبة

 ؛ العمل لسوق المستقبلیة االحتیاجات  لمواكبة موظفین ال تأھیل  إعادة  في  الخاص  القطاع  مساعدة (و) 

 ة. الجدید  العمل  سوق متطلبات  لتالئم بكفاءة برامجھا   بناء عملیة  في  الجامعات  إرشاد  (ز)

 اللبنانیة.  الدولة على األداة  ھذه  عرض   تم اآلن،  حتى  :علیھا الدول  تدریب   أو  الدول على  األداة عرض -20
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ً  یتم   األداة: تستخدم  التي  الدول -21  . ولد ال بعض  مع  األداة لتطبیق التشاور  حالیا

ً ثانی  أداة محاكاة  : الجھود الوطنیة مع المعاییر الدولیةمة ء موادعم   -ا
 لصانعي السیاسات في المنطقة العربیةالمؤشرات 

(https://ispar.unescwa.org/about.aspx) 

التأثیر    :الھدف من األداة -22 الوطني    المحتمل تحلیل  التصنیف  مؤشرات دولیة  في  لسیاسات محددة على 
 مختارة. 

ً الدول العربیة    معظم  تسجل   :المشكلة/الفجوة التي تعالجھا األداة -23 العدید من المؤشرات     فيأداًء ضعیفا
المع واسع. الدولیة  بشكل  تعملو   تمدة  ما  غالباً  ترتیبھ  یةبجد   ھي  تحسین  جھود   ھا،فی   اعلى  تؤد   ھا ولكن    ي ال 

  وھذا   . دول ذات اقتصادات مشابھةبأو    ، أجنبیةبدول  ، أو  أخرى  مقارنة بدول عربیة ھا  بالضرورة إلى رفع ترتیب
 صعبة. المتصلة  السیاسات یجعل عملیة قیاس ومراقبة وتقییم أداء 

األداة: -24 أداة  وصف  تصمیم  الدولیة  تم  المؤشرات  تقدم    محاكاة  االستخدام،  سھلة  إلكترونیة  منصة  على 
 في المؤشرات الدولیة التالیة:  ھا دولة حول أداء  140معلومات وبیانات عن 

 ؛مؤشر الفجوة بین الجنسین (أ)

 ؛مؤشر سھولة ممارسة األعمال (ب)

 ؛ القدرة التنافسیةمؤشر  (ج) 

 ؛ المؤشر العالمي لألمن السیبراني (الصادر عن االتحاد الدولي لالتصاالت) )د (

 ؛مؤشر تنمیة تكنولوجیا المعلومات واالتصال (الصادر عن االتحاد الدولي لالتصاالت) ) ھ(

 مؤشر جاھزیة الشبكة؛  ) و(

 ؛مؤشر االبتكار العالمي )ز(

اإللكترون  ) ح( الحكومة  تطویر  واالجتماعیة   یةمؤشر  االقتصادیة  الشؤون  إدارة  عن   (الصادر 
 ؛في األمم المتحدة)

 ؛الرقمي النفاذ  حقوق قییممؤشر ت )ط(

 مؤشر المشاركة اإللكترونیة؛ ) ي(

 ؛مؤشر التجارة اإللكترونیة بین المؤسسات التجاریة والمستھلكین )ك(

 مؤشر الجاھزیة للذكاء االصطناعي.  )ل(

https://ispar.unescwa.org/about.aspx
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 تطویر األداة لتغطي أیضاً المؤشرات التالیة: ویتم حالیاً   -25

 ؛ مؤشر الحریة االقتصادیة (أ)
 ؛المؤشر العالمي للشمول المالي (ب)
 ؛ مؤشر سیادة القانون (ج) 
 ؛ مؤشر الرخاء العالمي (د)

 . مؤشر المرأة والسالم واألمن ) ھ(

 : التالي تمكن أداة محاكاة المؤشرات العالمیة صانعي القرار من : مزایا األداة -26

الوصول إلى المؤشرات الدولیة المھمة ذات التأثیر األكبر على النتائج التنمویة، وإجراء مقارنات   (أ)
ً  لدولة أو ،مع دولة أخرى لدولة دولة سواء بشكل مزدوج  140بین   ؛ مع مجموعة من الدول یتم اختیارھا وطنیا

 ؛ متخذة التي ساعدت على رفع ترتیبھاالتعرف على خبرات الدول األخرى المختارة والسیاسات ال (ب)

لتحقیق األھداف    اً ربط السیاسات الوطنیة بالنتائج، وتحدید أفضل السیاسات وأكثرھا قدرة وتأثیر (ج) 
 ؛الوطنیة

المؤشرات   (د) المتوقع في  الدولة  ترتیب  والمتصورة على  المخططة  السیاسات  تأثیر  على  التعرف 
 دولیة؛ال

على   ) ھ( القدرة  ا تعزیز  الالزم  االستراتیجیة  السیاسات  بشأن  القرار  الطرق    عتمادھا اتخاذ  وأفضل 
 الدولیة. الدولة ورفع ترتیبھا في المؤشرات  ءلتخصیص المیزانیة التي من شأنھا تحسین أدا

، وقد  والمغرب   الجزائروتم عرض األداة على تونس    :عرض األداة على الدول أو تدریب الدول علیھا -27
 قت ترحیبھا. ال

ً ثال  وصنع السیاسات القائمة على العدالة  دعم اإلصالح التشریعي  -ثا

 العدالة والمساواة بین الجنسین أمام القانون أداة لدعم تحقیق   -ألف
)http://genderjustice.unescwa.org ( 

ل مدى انسجامھا مع المعاییر  الوطنیة في الدول العربیة وتحلّ لقوانین  األداة اعرض  ت  :الھدف من األداة -28
المرأة،   العنف ضد  للقضاء على  المتحدة  األمم  للجنة  العامة  والتوصیات  اإلنسان،  لحقوق  الدولیة  وااللتزامات 

تبیان   بھدف  الدولیة  العمل  منظمة  باتفاقیات  الخاصة  الدولیة  والمعاییر  بیجین،  ومنھاج عمل  الفجوات وإعالن 
وتشجیع الدول على تعدیل التشریعات بما ینسجم وااللتزامات الدولیة من جھة وتحقیق أھداف التنمیة المستدامة  

 ال سیما الھدف الخامس. من جھة أخرى،  

http://genderjustice.unescwa.org/
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یُعنى    استخدام مفھوم ضیق للعدالةفي الدول العربیة، ال یزال یغلب    :المشكلة/الفجوة التي تعالجھا األداة -29
خذ في االعتبار ضرورة  بین الجنسین والقضاء على التمییز القائم على نوع الجنس، مع عدم األ  فقط بالمساواة 

 وتقلیص الفجوة التشریعیة التي تسھم في عدم المساواة بین الجنسین.    وضع آلیات فعالة للمحاسبة 

لألطر القانونیة    اً توصیفي وخارطة یقدمان موجز  جدول شكل    على األداة التفاعلیة    ي تأت  وصف األداة: -30
على المستوى اإلقلیمي، والتوصیات العامة للجنة األمم المتحدة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأة، وإعالن  

یحددان بصریاً القوانین التي تؤثر على تحقیق المساواة بین  و ومنھاج عمل بیجین واتفاقیات منظمة العمل الدولیة،  
التوصیف ا الجدول  ویرتكز  الدولیة.  المعاییر  انسجام    يلجنسین في ضوء  مدى  تبیان  اإلقلیمیان على  والخارطة 

المساواة بین الجنسین باستخدام نظام بسیط من أربعة ألوان لمقارنة القوانین    مع أسس القوانین الناظمة في كل بلد  
تشمل النصوص القانونیة والسیاسات العامة التي  قید الدرس، وتقدم األداة معلومات حول خمسة محاور رئیسیة  

 تتبناھا الحكومات: 

اإلطار القانوني الكلي بما یشمل وضع المصادقة على اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز   (أ)
 ؛ضد المرأة

 ؛القوانین الداعمة لمناھضة العنف ضد المرأة (ب)

 ؛ والزواجالقوانین الناظمة لألحوال الشخصیة  (ج) 

 ؛القوانین الناظمة للعمل والمشاركة االقتصادیة (د)

 . القوانین الناظمة للحقوق اإلنجابیة ) ھ(

 مزایا األداة:   -31

 ؛ العربیةبل اآللیات الوطنیة للمرأة في الدول  على معلومات تم مراجعتھا وتصدیقھا من قِ األداة  تعتمد   (أ)

لى مزید من االنتباه  إخارطة بصریة للتعرف على التشریعات التي تحتاج  توفیر  األداة في  ھم  اتس (ب)
والمواءمة والتعدیل لتوفر الضمانات الالزمة لتحقیق المساواة الفعلیة بین الجنسین على المستویات االقتصادیة  

 ؛ واالجتماعیة والسیاسیة والثقافیة

األداة   (ج)  في مجال    إلى التعرف  تتیح  العربیة  الدول  بتعزیز  خبرات  المتعلقة  القوانین  وتعدیل  تبني 
 ؛ المساواة بین الجنسین

 قید الدرس. خص القوانین  ی نصوص القوانین الوطنیة لجمیع الدول العربیة فیما    تحتوي األداة على  (د)

علیھا -32 الدول  تدریب  أو  الدول  على  األداة  في    :عرض  بیروت  في  إقلیمي  اجتماع  عقد  كانون  تم 
  2019نوفمبر تشرین الثاني/ان في  اجتماع إقلیمي في عمَّ عقد تبعھ   التقاریر الوطنیةلعرض  2018دیسمبر األول/
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التوصیف الجدول  فیھا  بما  بشمولیتھا  األداة  وفي    ي لعرض  التفاعلیة.  الثاني/والخارطة   ، 2020نوفمبر  تشرین 
استھدفت  عُ  العربیة في ورشة عمل  الدول  استخدامھا على جمیع  وأسالیب  األداة  لجنة اإلسكوا  رضت  أعضاء 

اجتماعات على ھامش    ة أھداف التنمیة المستدامة. كما تم عقد ثالثو  نالمساواة بین الجنسی   الحكومیة الفرعیة حول 
بمشاركة  ن  ی والستوالخامسة  ن  یوالست والرابعة  ن  ی والستفي دوراتھا الثالثة    في األمم المتحدة   لجنة وضع المرأة

 ربیة.  من ممثلي الدول العالمستوى رفیعة 

األداة:   -33 تطبق  أو  التي طبقت  الوطنیة  الدول  التقاریر  إعداد  ،  األردن:  يدولة عربیة وھ   18شارك في 
ال  ،الجزائر  ،تونسالبحرین،   العربیة  دولة  مانعُ   ،العراق  ،الصومال  ،السودان  ،جیبوتي  ة،سوری الجمھوریة   ،

 . الیمن و  ،السعودیةالمملكة العربیة  ،المغرب  ،مصر  ، لیبیا ، لبنان ، قطر ،فلسطین

 أداة تقییم الثغرات في مراعاة السیاسات والبرامج العامة للعدالة االجتماعیة   -باء
)https://www.unescwa.org/ar/publications/ اجتماعیة-عدالة -عامة -سیاسات -مراعاة -ثغرات-تقییم-أداة ( 

مدى إدماج مبادئ العدالة االجتماعیة في السیاسات العامة والبرامج  ل  تحلیالً تقّدم األداة    :الھدف من األداة -34
قص من حیث استجابتھا  واالتنمویة التي تقوم المؤسسات العامة بتطویرھا وتنفیذھا، من خالل تحدید الفجوات والن

 لمبادئ العدالة االجتماعیة. 

األداة -35 تعالجھا  التي  أساسیة    :المشكلة/الفجوة  معّوقات  العربیة  الدول  في  العامة  السیاسات  تعترض 
تعاني من   والتي  الضعیفة  اإلمكانات  ذات  الدول  في  االجتماعیة، وال سیما  العدالة  تحقیق  في سبیل  ومتالزمة 

وغیاب تكافؤ الفرص  قات: ازدیاد الالمساواة والتھمیش االجتماعي،نزاعات أو المتأثرة بھا. وتتضمن ھذه المعوّ 
االقتصادیة واالجتماعیة، وضعف القدرات وقلة الموارد المتوفرة لمكافحة الفقر، وعدم اعتماد المنظور الحقوقي  

میة لتحقیق  للتنمیة، وغیاب رؤیة وطنیة واضحة ومتكاملة وطویلة المدى، وغیرھا. وغالباً ما تتبعثر الجھود الحكو
  . فعال في ما بینھا، وإلى االتساق في السیاسات  تنسیقالعدالة االجتماعیة بین جھات ومؤسسات مختلفة تفتقد إلى 

والبیانات وضیق الحیز المالي والبیئة الالزمة للقیام باإلصالحات  ویتفاقم أثر المعّوقات بسبب نقص اإلحصاءات  
 المطلوبة، مما یزید من عدم الالمساواة حتى في ظل الجھود المبذولة. 

األداة:   -36 وكیفیة  وصف  التقییم  حول  الفقرات  من  ومجموعة  مفاھیمي،  مدخل  من  األداة  ،  تطبیقھتتكون 
 :  المحاور التالیةبشأن   سؤاالً  22واستمارة من 

المعرفة والمھارات المطلوبة في عملیات تصمیم أو تنفیذ أو تمویل أو تقییم السیاسات االجتماعیة   (أ)
 واالقتصادیة؛ 

 ة؛ یالتوافق بین األطراف المعنیة حول الخیارات السیاس  (ب)

 األطر التشریعیة والتنظیمیة؛ (ج) 

 الھیاكل المؤسسیة واآللیات الداخلیة.  (د)

https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D8%AB%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82


E/ESCWA/C.2/2021/8 
 

-11- 
 

 

بل الدول لتقییم قدراتھا على دمج مبادئ العدالة االجتماعیة في صنع  األداة بشكل ذاتي من قِ یتم استخدام   -37
 واستخالص النتائج إلكترونیاً.   ات التقییم ع تطورواألداة متاحة على منصة إلكترونیة خاصة تسمح بتتبُّ   ،السیاسات 

 تساعد األداة صانعي القرار على:  مزایا األداة:  -38

وعي  (أ) العدالة    زیادة  مبادئ  دمج  بضرورة  العامة  والمؤسسات  الوزارات  في  القرار  أصحاب 
 ؛العامة االجتماعیة في السیاسات 

من   (ب) مجموعة  مؤشر  لكل  تخصص  حیث  االجتماعیة  بالعدالة  المرتبطة  المؤشرات  واقع  رصد 
 ؛ المتطلبات/المعاییر والقواعد األساسیة (موارد بشریة، موارد مادیة، إطار تشریعي، قوانین...)

منتظم من خالل عملیة تقییم ذاتي وإعداد تقاریر دوریة بشأن  /بشكل مستمر  متابعة التقّدم المحرز  (ج) 
 ؛ما تحقق والتحدیات التي ال تزال قائمة

المعرفة والمھارات المطلوبة في عملیات تصمیم    (1)تحدید عملي للثغرات في المجاالت التالیة:   (د)
التوافق بین األطراف المعنیة حول الخیارات   (2)أو تنفیذ أو تمویل أو تقییم السیاسات االجتماعیة واالقتصادیة؛  

 ؛ الھیاكل المؤسسیة واآللیات الداخلیة (4)و   ؛األطر التشریعیة والتنظیمیة (3)ة؛ یالسیاس

الحكو  ) ھ( المؤسسات  العوائق وتذلیل  تمكین  لمعالجة  إلى حلول محلیة وإصالحات  التوصل  میة من 
 التحدیات التي تحول دون تعمیم العدالة االجتماعیة في عملیات صنع السیاسات. 

 : عرض األداة على الدول أو تدریب الدول علیھا -39

 ؛ تم عرض األداة على وزارة الشؤون االجتماعیة بتونس بھدف تطبیقھا (أ)

قد افتراضیاً في كانون  داة على الدول العربیة في اجتماع إقلیمي رفیع المستوى ُع تم عرض األ (ب)
. وتم تدریب خبراء من الدول العربیة وصانعي القرار على استخدام األداة من خالل ورشة  2020األول/دیسمبر 

عُ  إقلیمیة  نیسان/أبریل  عمل  في  وتبعاً    2021قدت  ومستقل  ذاتي  بشكل  وتطبیقھا  استخدامھا  كیفیة  ومناقشة 
 لخصوصیات وأولویات كل بلد، وكیفیة استخدام المنصة اإللكترونیة لألداة. 

التي طبقت أو تطبق األداة: -40 لفائدة    الدول  الموّجھة  العامة والبرامج  طبقت تونس األداة على "السیاسة 
وبات والغیر متكیّفین اجتماعیاً". وتم ذلك بشكل تشاركي مع وزارة الشؤون  الشبّان المھّمشین والیافعین ذوي الصع 

عمل على جمع البیانات    ،عن اإلدارات المركزیة في الوزارةاالجتماعیة من خالل تكوین فریق عمل مصغّر ممثل  
ورش عقد  تم  كما  الصلة.  ذات  والتقاریر  الوثائق  العمل    ،تینوطنی  عمل  تيومراجعة  فریق  مع  في  األولى 

ثانیة في  ال و  ، وزارات معنیة لتطبیق األداة على السیاسة المختارة  10ن  ع بحضور ممثلین    2020  سبتمبر /أیلول
  مل لسد الفجوات علعرض النسخة النھائیة ألداة التقییم. وقد نتج عن ذلك إعداد خطة    2020  تشرین الثاني/نوفمبر 

یم الثغرات في كل السیاسات العامة التي تشرف على  الناتجة عن التحلیل، ووضع آلیة لتفعیل استعمال أداة تقی
تنفیذھا مختلف الوزارات واعتماد األداة على الصعید الوطني بعد المصادقة علیھا. وقد تم رفع توصیة لرئاسة  

https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9+%D9%88%D8%B9%D9%8A
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%91%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B2
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84+%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1
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صدار نص قانوني إلدراج مبادئ العدالة االجتماعیة في جمیع السیاسات واإلصالحات الكبرى  إ الحكومة حول  
حالیاً على استخدام األداة في جمیع الدول العربیة  العمل  جري  ی وعلى المستوى اإلقلیمي،  .  میة والوثائق الحكو

 وتطبیقھا على السیاسات الوطنیة حول األجور وحمایة العاملین. 

ً رابع  تحلیل وضع المؤسسات والرفع من قدراتھا   -ا

 أداة تقییم القدرات المؤسسیة   -ألف
)https://www.unescwa.org/ar/publications/ المؤسسیة -القدرات-تقییم-ھجیةمن ( 

 . تحدیات المرتبطة بالضعف والھشاشة ال دعم المؤسسات في مواجھة  تھدف األداة إلى  الھدف من األداة: -41

في حالة النزاع والھشاشة تكون قدرات المؤسسات ضعیفة للغایة    : المشكلة/الفجوة التي تعالجھا األداة -42
ومواردھا شبھ معدومة، وفي مثل ھذه الظروف من الصعب تقییم قدرات المؤسسات بناًء على منھجیات جاھزة  

لقد قمنا بتطویر ھذه  ونھج معیاري موحد لما یجب أن تكون علیھ ھذه المؤسسات بغض النظر عن الظروف. 
ً ھذه الفجوة المفاھیمیة، حیث یقوم أصحاب المصلحة داخل المؤسسات بتقییم قدراتھم ذاتی  المنھجیة لسد  بناًء على    ا

بناًء على نتائج التقییم،   األولویات والمھام الظرفیة التي یتعین علیھم القیام بھا، في ظل ندرة كبیرة في الموارد.
رات المؤسسات لتلبیة األولویات الظرفیة الملحة. وتمكن  یتم استثمار الموارد والطاقات القلیلة المتاحة في رفع قد 

المؤسسات من القیام بمھامھا األساسیة في حالة النزاع والھشاشة یساعدھا على عكس االتجاه السلبي، واستعادة  
 . موارد بشكل تراكمي القدرات والوإعادة بناء ثقة الناس بھا تدریجیاً،  

ة واحدة أو مجموعة قدرات مؤسسیة معینة ضمن مؤسسة  تعمل األداة على دراسة قدر  وصف األداة: -43
معینة، والتعّمق في دراسة المعطیات والمعلومات والبیانات التي ُجمعت حول المؤسسة المعنیة؛ قیاس قدرة واحدة  
تُعنى   حكومیة  مؤسسة  من  أكثر  قدرات  قیاس  حكومیة؛  مؤسسة  من  أكثر  في  محّددة  قدرات  من  مجموعة  أو 

ینة أو قضیة مشتركة؛ قیاس قدرات مؤسسات مختلفة (حكومیة، خاصة، دولیة) تتشابھ في  بالتصدي لمشكلة مع 
لقضیة مشتركة.  بالتصدي  معنیة  اختصاصھا  في مجال  أو  ثالث مراحل:    طبیعتھا  على  األداة  منھجیة  وتعتمد 

یمكن استخدام األداة  التحضیر وإجراء التقییم؛ استعراض النتائج وتحلیلھا؛ تحدید برامج الدعم وفقاً لألولویات. و 
 بیئات مختلفة في نطاق مرن ومفتوح وقابل للتطبیق الذاتي.   يف

 : التالي تمكن األداة صانعي السیاسات من مزایا األداة:  -44

تمكین المؤسسات المعنیة من قیاس قدراتھا ذاتیاً، وتحدید مكامن القوة    التقییم الموضوعي من خالل  (أ)
تتطلبھ من موارد واحتیاجات، وتحدید دوریة التقییم والمراجعة المناسبتین، وفق  والضعف في ھذه القدرات وما  

 المنھجیة المقترحة وبالشكل والتفصیل اللذین یرى المسؤولون مالءمتھما في سیاق المؤسسة؛ 

التفعیل المؤسسي، أي تمكین المؤسسات المعنیة، بناًء على النتائج المجّمعة والمحلّلة وفق المنھجیة   (ب)
عن طریق برامج الدعم والتدریب المحددة على أساس النتائج، من زیادة فاعلیة أدائھا وفق األولویات الخاصة  و

 بالظرف الراھن والموارد المحددة والقدرات المكتسبة من البرامج المذكورة؛ 

https://www.unescwa.org/ar/publications/%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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ى  التطویر االختباري، أي تمكین المؤسسات المعنیة من االستفادة من تعزیز قدرات مؤسسات أخر (ج) 
 في البیئة نفسھا أو في بیئة أخرى مختلفة. 

دولة  لقد تم عرض األداة على كل من العراق والیمن و: عرض األداة على الدول أو تدریب الدول علیھا -45
 : فلسطین 

عقد ثالث ورش عمل تدریبیة للعراق، لفریق مؤلف من خبراء من وزارة التخطیط وممثلین عن   (أ)
 ؛2019-2018انیة في محافظة نینوى، خالل اإلدارات المحلیة في قضاء الحمد 

عقد ثالث ورش عمل تدریبیة للیمن، لفریق من وزارة التخطیط ومن مختلف الوزارات، خالل  (ب)
 ؛2018-2019

ل (ج)  تدریبیة  عمل  ورشتي  وجدول  دولة  عقد  الوظیفي  للتخطیط  العامة  "اإلدارة  لفریق  فلسطین، 
 . 2020-2019ع وزارات، خالل التشكیالت" في دیوان الموظفین العام وأرب 

 :  تطبق األداة  الدول التي طبقت أو -46

 العراق: لتقییم قدرات المؤسسات المحلیة في إعادة النازحین الى المناطق المحررة من اإلرھابیین؛  (أ)

الیمن: لتطویر قدرات التخطیط االستراتیجي في ظروف الھشاشة للمعنیین في مختلف الوزارات   (ب)
 والمؤسسات الالمركزیة؛ 

التشكیالت"  دولة   (ج)  وجدول  الوظیفي  للتخطیط  العامة  "اإلدارة  فریق  قدرات  لتطویر   فلسطین: 
 في دیوان الموظفین العام. 

 تحلیل وضع المؤسسات من منظور المساواة     -باء
 تحقیقھا على ھا مساعدت وبین الجنسین 

األداة:  -47 إلى    الھدف من  األداة  داخلیاً  تھدف  المساواة  تحقیق  في  تقدمھا  متابعة  على  المؤسسات   مساندة 
 على مستوى عملھا وتحدید اإلجراءات الالزمة لحفز التقدم. 

تعمل معظم المؤسسات الوطنیة في ظل غیاب منھجیة عملیة لقیاس    :المشكلة/الفجوة التي تعالجھا األداة -48
 . ومبادئ المساواة بین الجنسین المؤسسة لمفھوم   ي مدى التزام وتبن

 : يوھ مجاالت   ة حول ستتتمحور مؤشر أداء   15تتضمن األداة  :وصف األداة -49

 لة: ءمجال المسا (أ)
 سیاسات المؤسسة وخططھا  •
 . إدارة األداء الوظیفي للموظفین والموظفات من منظور المساواة بین الجنسین  •
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 : مجال اإلدارة القائمة على النتائج (ب)

 التخطیط االستراتیجي  •
 . الرصد وإعداد التقاریر الدوریة •

 شراف: اإل (ج) 

 التقییم  •
 التدقیق المؤسسي المراعي للمساوة بین الجنسین  •
 . مراجعة البرامج •

 : الموارد البشریة والمالیة  (د)

 ع الموارد المالیة تتبُّ  •
 تخصیص الموارد المالیة  •
 البنیان المؤسسي والتكافؤ بین الجنسین  •
 . سسیةالثقافة المؤ •

 القدرات: ) ھ(

 تقییم القدرات  •
 . تطویر القدرات  •

 : االتساق وإدارة المعرفة والمعلومات  (و) 

 تولید المعرفة ونشرھا  •
 . االتساق  •

 لكترونیة یمكن استعمالھا بطریقة تحفظ سریة معلومات كل مؤسسة. إوتتوفر األداة من خالل منصة  -50

 : التالي  تمكن األداة صانعي القرار منمزایا األداة:  -51

 ؛ توحید مفھوم المساواة بین الجنسین بشكل عملي (أ)

التقدم المحرز وتحدید الفجوات على مستوى عمل المؤسسة في مجال تحقیق المساواة بین    متابعة (ب)
 ؛الجنسین

 لیھ المؤسسة. إاستخدام مقیاس منزلق مشترك ومتدرج یرصد التقدم الذي تطمح  (ج) 
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 تم عرض األداة على الدول عدة مرات كما یلى:   :عرض األداة على الدول أو تدریب الدول علیھا -52

 ؛2016لجنة اإلسكوا للمرأة في دورتھا السابعة المنعقدة في مسقط في كانون الثاني/ینایر  (أ)
 ؛2017لجنة اإلسكوا للمرأة في دورتھا الثامنة المنعقدة في بیروت في تشرین األول/أكتوبر   (ب)
 . 2019لجنة اإلسكوا للمرأة في دورتھا التاسعة المنعقدة في بیروت في تشرین الثاني/نوفمبر  (ج) 

 . استخدام األداةلقد بدأت كل من األردن وموریتانیا وقطر في : الدول التي طبقت أو تطبق األداة -53

 ً  تقییم الحیز المالي والتبعات المالیة للسیاسات االجتماعیة   -خامسا

 : إطار متكامل لدعم السیاسات المالیة  اإلنفاق االجتماعيمرصد 
 المستدامة الكلیة وأھداف التنمیة 

(https://www.unescwa.org/sub-site/social-expenditure-monitor-arab-states) 

األداة: -54 من  األداة    الھدف  االجتماعیتساعد  السیاسات  على  نفقاتھا  تقییم  على  العربیة  وتزودھا  الدول  ة 
 . بالمعلومات الالزمة إلعادة تخصیص الموارد للقطاعات األكثر حاجةً لتحقیق التنمیة 

األداة -55 تعالجھا  التي  وتزوید    : المشكلة/الفجوة  العامة،  االجتماعیة  النفقات  لرصد  مصمم  المرصد 
م الحمایة االجتماعیة، نُظُ الحكومات بالمعلومات الالزمة لتحقیق التوازن بین أولویات اإلنفاق العام، بھدف إصالح  

والنمو.   واإلنتاجیة  االقتصادي  التنویع  وتعزیز  الشباب،  قدرات  وتحسین  المساواة،  عدم  الفقر وأوجھ   ومعالجة 
بسیاسات  وربطھ  العام  االجتماعي  اإلنفاق  لرصد  آلیة شاملة  حالیاً  اإلسكوا  في  األعضاء  الدول  في  تتوفر  وال 

وفي أحیان كثیرة، تخصص اعتمادات المیزانیة لدعم برامج متعددة ومتداخلة،    .االقتصاد الكلي بما یضمن التماسك
وتفتقر السیاسات إلى التناسق والفعالیة لتلبیة أولویات التنمیة االجتماعیة وتحقیق أھداف التنمیة المستدامة. ونظراً 

لنمط من إدارة النفقات مقومات إلى الضغوط التي تثقل المیزانیات العامة في البلدان العربیة، ال یستوفي ھذا ا
 .االستدامة

األداة:  -56 التالیة:    وصف  األساسیة  والوظائف  الخدمات  االجتماعیة  النفقات  مرصد  تحلیل    (أ)یقدم 
) تحدید النفقات المثلى إلعداد  (ب سیناریوھات اإلنفاق االجتماعي المختلفة وخیارات سیاسات االقتصاد الكلّي؛  

) توفیر أداة داعمة  (د تقدیم مؤشرات وبیانات عن البرامج والنفقات االجتماعیة؛    (ج)موازنة قائمة على األداء؛  
للتنمیة   والتمویل  الدولي  التعاون  من  المزید  على  الحصول  بھدف  احتیاجاتھا،  على  التركیز  للحكومات  تتیح 

عبر إرساء أسس العدالة االجتماعیة    2030لعام    التنمیة المستدامة  خطةالمستدامة. كما یساعد المرصد في تنفیذ  
 وتعزیز رأس المال البشري والنمو وتحسین جمع اإلحصاءات المالیة العامة. 

المرصد ھو أداة تمّكن من ترشید عناصر اإلنفاق بغرض تقدیم خدمات عامة عالیة الجودة؛    مزایا األداة: -57
شاملة للجمیع واالستقرار االجتماعي؛ وتعزیز  وتوظیف "االستثمارات االجتماعیة" الھادفة إلى تعزیز التنمیة ال

 .النمو االقتصادي وتحسین اإلیرادات مع الوقت 

https://www.unescwa.org/sub-site/social-expenditure-monitor-arab-states
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یطبق كل من األردن وتونس حالیاً مشروعاً تجریبیاً إلنشاء مرصد    الدول التي طبقت أو تطبق األداة: -58
ء لتنفیذ مشروع رصد االنفاق  مناقشات مع العدید من الدول األعضا   اً جري اإلسكوا حالیللنفقات االجتماعیة، كما وتُ 

 .االجتماعي ضمن سیاقاتھا الوطنیة 

 ً  خالصة   -سادسا

لجنة التنمیة االجتماعیة مدعوة إلى أخذ العلم بحزمة األدوات التي طورتھا اإلسكوا لدعم صانعي القرار   -59
انیة تطبیق أّي من  في الدول العربیة في بلورة سیاسات متكاملة ومبنیة على األدلة، وإلى إبداء االھتمام في إمك

 والسعي لتقدیم طلب رسمي للتعاون الفني في ھذا المجال.   األدوات في السیاق الوطني 

 ----- 
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