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 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 اللجنة التنفيذية
 االجتماع الثامن 

 2021  ديسمبر/كانون األول  24-23، ان عم  

 جدول األعمال المؤقتمن   6البند 

 في تصميم سياسات اجتماعية متكاملة  لدعم الدول  اإلسكوا أدواتحزمة 

 زـموج

الرؤدعم  في إطار   بين  سياسات اجتماعية متكاملة تربط  دول  لاالجتماعية واالقتصادية ل ى تصميم 
قياس  ومن هذه المجاالت   .في مجاالت عديدة، قامت اإلسكوا بتصميم حزمة من األدوات السياساتية  العربية
سوق العمل الناتجة عن الثورة الصناعية الرابعة، وتحليل  ل  لجديدةااالحتياجات  تحديد  ومتعدد األبعاد،  الالفقر  

 مساواة بين الجنسين.م المؤسسات من منظور اليالسياسات من منظور العدالة االجتماعية، وتقي

األدوات   االطالع علىإلى  مدعّوةية  فيذالتنلجنة  الووتقدّم هذه الوثيقة عرضاً موجزاً لهذه األدوات.  
 وإبداء المالحظات والتوصيات بشأن تطويرها.
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 ة ـمقدم 

تسببت    التي،  19-بسبب اآلثار االقتصادية واالجتماعية لجائحة كوفيد  ركود  فياالقتصاد العالمي والعربي   -1
العالم  ب منها  وبشرية سيعاني  قادمة.    سرهبأخسائر مالية  اللجنة االقتصادية    تحسب تقديراوبلسنوات عديدة 

اإلجمالي    يالناتج المحل  مليار دوالر من   180ت الدول العربية ما يقارب  ، خسر ( اإلسكواواالجتماعية لغربي آسيا )
الوصول    قدرة  من   ما حد   ،البطالة  تفاقمتو  مليون شخص في المنطقة  61حوالي  ، وزاد عدد الفقراء  2020في عام 

أوجه عدم المساواة والتمييز المتفشّية   تفاقمتن. كما  إلى التعليم والصحة وغيرهما من الحقوق األساسية لإلنسا
 .في المائة  79  إلى نسبة  ر بين النساء والرجالوفي األج  ةالفجوزادت  ، فعلى سبيل المثال  ةمنطقالفي  أصالً  

منها المنطقة العربية قبل  19-ن جائحة كوفيدمة متتشابك التحديات الناج -2 ،  ها مع تلك التي كانت تعاني 
وفالتكامل في ما بينهاوخاصة فيما يتعلق بتفكك السياسات وغياب   الظروف الصعبة ي.   أصبح   الراهنة، ظل 

تغي الضروري  نيمن  التنميةر  شاملة    يوتبن  هج  المرجوة  ومتصلةسياسات  األهداف  ألتحقيق  كما   بح  ص. 
 ية يمكن االختيار  اتن صانعي السياسات من تحديد بدائل سياسات سياساتية عملية تمكّ ر أدويمن الضروري توف

 .تاحةالمما يتناسب مع الواقع الوطني ويتالءم مع اإلمكانات المالية والبشرية    امن بينه

المنطلق و -3 هذا  شاالسياسدوات األ  حزمة من اإلسكوا    أعدت  ،من  مساعدةأتية من  العربية    نها   الدول 
من تلك  مختارة مجموعة عرض لاتخاذ قرارات مناسبة في وقت سريع وبدون تكاليف مالية. وفيما يلي على 

)من خالل احتساب    تحليل الوضع االجتماعي واالقتصادي   أوالا::  كما يليويتبع العرض تسلسل األقسام    األدوات.
مواءمة الجهود الوطنية  ثانياا:  ؛  إلى التوقعات واإلسقاطات( الفقر والتعّمق في تحليل الوضع الراهن ثم االنتقال

المعايير الدولية؛  المشاركة    تشريعيةاالضطالع باإلصالحات ال  :ثالثاا مع  حشد اإلرادة السياسية وضمان  بعد 
وتقييمها؛ السياسات وتنفيذها  صياغة  في  المعنيين  المؤسسات والرفع    رابعاا:  الواسعة لجميع  وضع   تحليل 

 تقييم الحيز المالي والتبعات المالية للسياسات االجتماعية لتأمين ما يلزم من التمويل. خامساا:وراتها؛  من قد

 لوضع االقتصادي واالجتماعياتحليل   -أوالا 

 المتعدد األبعاد  الفقردليل   سابتحال داعمة   أداة -ألف
(https://mpi.unescwa.org) 

المطروحة  المتعدد األبعاد وتقييم البدائل  لفقر  ل  الوطنية  دلّةاأل  احتساب  إلىتهدف األداة    :الهدف من األداة -4
،  المختلفة تساعد األداة في تحليل المجتمع وفئاته و  .وتشاركيبأسلوب متطور وشفاف  أمام صانعي السياسات  

غيرها  كتحديد الوسطى أو  الفقر  متها  ءموايمكن  و  ،الطبقة    سكان،الدة من  مجموعة محدّ  الذي يطاللتحديد 
 .النساء مثل

حسبه  تو  حادي الجانباألالمادي    الفقرفي  معظم الدول الفقر    تحصر:  المشكلة/الفجوة التي تعالجها األداة -5
أوجه الحرمان المتداخلة  يقيس    ي الذ  ،متعدد األبعادالمفهوم الفقر    عن اعتماد  اً ، عوضعلى هذا المفهوم الضيق  بناءً 

  تحديد أسباب الفقر، يصعب القياس المادي حصراً   عند اعتمادوأو مستوى المعيشة.  و/أو التعليم و/في الصحة  
التي يطالهاو الوقت  راتهتغيُّومتابعة    معرفة خصائص الفئات  مر  يعيق  على    فعالةالرات قراالاتخاذ  . وهذا 

https://mpi.unescwa.org/
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يصعّب  ، وهم في أمّس الحاجة إليها  لمن إيصالها بكفاءة لضمان   ، المحدودة أصالً،الوطنية  مواردالتخصيص  و
كما كانت عملية حساب الفقر تستغرق  .  بشكل مترابط   المتعددة  فقرالتعالج جوانب    كاملةمتسياسات   عملية اعتماد

 .كبيرةد  وموارد وجهتطلّب  تو طويالً   اً وقت

تتصف بسهولة االستخدام والمرونة  منصة إلكترونية  على   احتساب الفقر أداة طويرتتم    :األداةوصف  -6
القرار   ساعدةلم للفقر   على تصميممتخذي  وطني  األبعاد  الدليل  الشفافيةمتعدد  من  باستخدام   ،بدرجة عالية 

الفقر وقياس    ان الذين يعيشون فيالسك  لتعداد  وطنيةبيانات المسوح ال  ويُبنى الدليل على  .متعددةوبدائل  تشخيصات  
الحرمان  منه  متعدد األبعادالعمق   المختلفة  تحليل مساهمة أبعاد الفقر األداة القدرة على  وتوفر.  الذي يعانون 
درجة الفقر ديمغرافية أخرى اعتماد  و  ،حسب المناطق   حساب الفقرو  ،في  العمر    متغيرات  الجنس أو   مثل 

  .لدول العربية ا  ما بين مقارنات القيام بحالة الفقر ونموه أو انخفاضه عبر الزمن، و  عتتبُّو ، المنطقة الجغرافيةو أ
وطنية وتقييمها  السياسات  الوتساعد السيناريوهات التي تقدمها األداة في وقت قصير جداً وبدون تكلفة على تصميم 

  ،الصدمات  أثراحتساب  ية إمكانتوفر األداة  س  وفي مرحلة الحقة،.  احترازية للمستقبل  ةووضع تصورات سياسي
  لنمواو  أالحروب  و أ  COVID-19  جائحة تداعياتمثل   ،على مستوى الفقر المتعدد األبعاد  ،اإليجابية أو السلبية

 .االقتصادي 

 :ضطالع بما يلياال  من صانعي السياسات    ن األداةتمكّ   :مزايا األداة -7

سيناريوهات  )أ( في وقت قياسي   على المستوى الوطنيمتعدد األبعاد  ال  لفقرالحتساب اوبدائل  بناء 
 ؛وبسرعة وكفاءة عالية

 ؛الموارد من حيث الوقت والتكلفةالجهود وتوفير   )ب(

 ؛لفقرعن ا  كاملةصورة    رسملمن معلومات    الفقر النقدي   ما يوفره  استكمال )ج(

 ؛متعدد األبعاد عبر الزمن ال  الفقر  تطّور  عتتبُّ )د(

 ؛مبنية على األدلة  تدخالت سياسية للحد من الفقرتصميم  (ه)

 ؛السياسات االجتماعية المختلفة الهادفة إلى القضاء على الفقربين   مواءمةال )و(

 تخصيص الموارد الوطنية بشكل أكثر كفاءة. )ز(

بإصالح الحماية  خبراء المعني  اللفريق  داة  األتم تقديم   :عرض األداة على الدول أو تدريب الدول عليها -8
. وقد القت  عبر اإلنترنت  2020نوفمبر  /الثانيتشرين    2  في  التابع للجنة التنمية االجتماعية في اإلسكوا  االجتماعية

 إيجابية من ممثلي الدول األعضاء. فعلوردود    فريق الاألداة ترحيب  

ً   :الدول التي طبقت أو تطبق األداة -9   التخطيط   ةوزارالتعاون مع  مصر بالعراق و  فيتطبيق األداة    يتم حاليا
 في البلدين.



E/ESCWA/C.2/2021/8/Rev.2 
E/ESCWA/EC.8/2021/5 

 
-5- 

 

 

 الحماية   اتالمرصد العالمي لسياسق في تحليل الوضع الراهن:  التعم   -باء
 19-لجائحة كوفيدمستجيبة  االجتماعية ال

(http://tracker.unescwa.org) 

لجائحة    أصحاب المصلحة بمعلومات تفصيلية حول االستجاباتتزويد الدول وكافة الهدف من األداة:   -10
 .هاثارآوتدابير الحماية االجتماعية التي تم اتخاذها للتخفيف من   19-كوفيد

لمعلومات حول تدابير الحماية االجتماعية والحوافز  امصادر    تتعدد  :المشكلة/الفجوة التي تعالجها األداة -11
التي استجابةً   قدّمتها  المالية  العالم  كوفيد  دول  كاملة    ،19-لجائحة  صورة  تقدّم  موحد  بولم  مفهوم  حسب 

 .التدابير لطبيعة

تفاعلية  هو  المرصد  وصف األداة:   -12 الحماية االجتماعية التي  تقدّم  منصة   ،  دولة   194  عتمدتهااتدابير 
واالقتصادية واالجتماعية.   ثارها الصحيةاالستجابة آلو 19-من ضمنها الدول العربية، للتصدي لجائحة كوفيد

وذلك لتسهيل    ،بحسب األقاليمو  ،تدابير الحماية االجتماعية بطريقة منسقة  أنواعويوفر المرصد المعلومات بحسب  
إقليم معلومات بشأن  المقارنات. كما يوفر المرصد خرائط و بلد أو  الحماية االجتماعية الخاصة بكل    ،تدابير 

لوفرة المعلومات التي يحتويها   إلى ونظراً  الحماية االجتماعية.  السياسة العالمية المنسقة بشأن  تدابير  جانب 
االستجابة   للحكومات والممارسين للتعلم من األقران ومتابعة سياسات  لمعرفةموثوقاً ل مصدراً  شكّليُالمرصد،  
 واإلخبار عنها.  للجائحة

األداة: -13 بوفرة    مزايا  المرصد  االجتماعية    لمعلوماتايتميز  الحماية  خدمات  نوع  بحسب  وتبويبها 
ومصادرها. ويسهل المرصد على مستخدميه استخراج المعلومات حول دولة معينة أو منطقة محددة بعدة أشكال،  

 .اتمقارنالوإجراء  

فعاليّتين   على الدول العربية خالل  المرصدتم عرض    :عرض األداة على الدول أو تدريب الدول عليها -14
 :وفعالية دولية إقليميّتين 

عبر   2020 نيسان/أبريل 22قي  قد ُع  ،الحماية االجتماعيةإصالح  المعني ب  لفريق الخبراءاجتماع   )أ(
 ؛ االقتصادية واالجتماعية: الحماية االجتماعية"   19-لمناقشة "سياسات االستجابة لتداعيات جائحة كوفيد  اإلنترنت،

  19- سياسات االستجابة لتداعيات جائحة كوفيد" بشأن   في اإلسكوا  لمرأةانة لجاستثنائي لاجتماع  )ب(
 ؛عبر اإلنترنت  2020نيسان/أبريل   23ي  قد فُع  ،"المساواة بين الجنسين االقتصادية واالجتماعية:  

حفل افتراضي دولي إلطالق األداة على هامش المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية  )ج(
 .2021تموز/يوليو    13المستدامة، ُعقد في  

 .تستفيد جميع الدول العربية وغير العربية من المرصد  الدول التي طبقت أو تطبق األداة: -15

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

  الوظائف  في  القادم  لتغييرل  ستعدادالا  في  الدول  دعم  هو  لألداة  الرئيسي  الهدف  :األداة  من  الهدف -16
  المستدامة  التنمية  خطة  تحقيق ل  المطلوبة  الوظائف  عدد  مراعاة  مع  ،الرابعة  الصناعية  لثورةا  إطار  في  والمهارات

  العمل  على  الطلب  حتسابال  أداة  وهو  للوظائف،  اإلسكوا  صدرمو  الوطنية.  الخصائص  مراعاة  وكذلك  2030  عامل
  مهاراتال  على الطلب  تقصي  من   األعضاء  الدول في السياسات  صانعي  سيمكّن   ،الضخمة  البيانات باستخدام
  أنظمة  في يلزم ما  ولتغيير  والتدريب،  التعليم برامج   خالل من   لتوفيرها تدابير من   يلزم ما اتخاذ  وبالتالي  الجديدة
 العمل.  سوق 

ً   الرابعة  الصناعية  الثورة  ستقضي  األداة: تعالجها  التي المشكلة/الفجوة -17   العمل  أنواع  من   العديد  على  حتما
  المتصلة  التحديات  ومن   .عملال  من   جديدة  أنواعاً   كذلك  فرستو  صحيح،  بشكل  منها  االستفادة  تتم  إذا  ولكن   الحالية،

  لرصد   المناسب  الوقت   في  المعلومات   إلى  االفتقار  بسبب  المستقبل  بوظائف  التنبؤ  صعوبة  راتالتغيُّ  لهذه  باالستعداد
  مالءمة  وعدم  العمل؛  سوق   في  والطلب  البشري   المال  رأس  بين   التواؤم  عدمو  العمل؛  سوق   احتياجات  في  راتالتغيُّ

 الصناعية.  الثورة  تحدثها  التي  السريعة  راتالتغيُّ  مع  الحالية  العمل  سوق   أنظمةو  سياسات

  عوتوقُّ   العمل  سوق   في  راتالتغيُّ  مراقبة ل  الضخمة   البيانات  للوظائف  اإلسكوا  مرصد  تخدمسي  األداة:  وصف -18
   الرابعة.  الصناعية  لثورةل  "ديناميكيال "الطابع  مع  للتعامل  المطلوبة  لمهاراتا

 التالي:  من   السياسات  صانعي  األداة تمكن   األداة:  مزايا -19

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

 ؛العاملة  القوى   ومسوحات  المؤسسات  مسوحات  استكمال )ب(

 ؛القادمة  السنوات  في  مزدهرة  ستكون   التي  جديدةال  مهاراتالب  التنبؤ )ج(

 تدعم و  الوظائف  إلى  اإلعاقة  ذوي   ألشخاصا  وصول  تتيح   العربية  العمل  ق اسوأ  كانت  إذا  ما  رصد )د(
 ؛المستدامة التنمية  وأهداف  الجنسين  بين   لمساواةا  تحقيق 

  خالل  من   ،الوظائف  من   أنواع  إلغاءو  جديدة  فرص  إيجادك  العمل،  سوق   على  التكنولوجيا تأثير  تقييم (ه)
 ؛المطلوبة  المهارات  مراقبة

 ؛العمل  لسوق   المستقبلية  االحتياجات  لمواكبة  موظفين ال تأهيل إعادة  في  الخاص  القطاع  مساعدة )و(

 ة.الجديد  العمل  سوق  متطلبات  لتالئم بكفاءة  برامجها  بناء  عملية  في  الجامعات  إرشاد )ز(

 اللبنانية.  الدولة  على  األداة  هذه  عرض تم  اآلن،  حتى  :عليها الدول  تدريب أو  الدول على  األداة  عرض -20

ً  يتم  :الدول التي طبقت أو تطبق األداة -21  .ولدال بعض  مع  األداة لتطبيق   التشاور  حاليا



E/ESCWA/C.2/2021/8/Rev.2 
E/ESCWA/EC.8/2021/5 

 
-7- 

 

 

   االقتصادي الحضري  القدرة على الصمودأداة التشخيص والتخطيط لبناء  -دال
 وبعدها 19-أثناء جائحة كوفيد

(https://urbanresiliencehub.org/wp-content/uploads/2021/03/Resilience-Diagnostic-Planning-Tool-
Feb2021.pdf) 

  للمستوطنات  المتحدة األمم  برنامج   مع  بالشراكة  تطويرها  تم  التي األداة، هذه  تُعتبر :األداة  من الهدف -22
  لألمم التابعة  األخرى   األربع  اإلقليمية  واللجان  ،اإلنتاجية للمشاريع  المتحدة  األمم وصندوق  )الموئل(،  البشرية
  الكامنة  والضعف  القوة  نقاط   فهم  على  المدن   مساعدة  إلى  وتهدف  العالمي.  الصعيد  على  نوعها  من   األولى  ،المتحدة

  اقتصادات  هيكل  يمقيتو  االقتصادي   الصمود  على  القدرة  وبناء  التعافي  منظور  من   والتشغيلية  المؤسسية  ترتيباتها  في
  درجة  على  انعكاسه  ولكيفية مدينة  لكل  االقتصادي   لألداء/الوضع  واضح  فهم  بلورة  أجل من   وذلك  ،وأدائها  المدن 

  وتسريع  ،الثغرات   لمعالجة   التعافي   خطط/استراتيجيات  وتنفيذ  تصميم  عملية  دعمو  ،الصمود  على  وقدرتها  هشاشتها
 الطويل.  المدى   على  الصمود  على  القدرة  وتحسين   أفضل  نحو  على  التعافي

  أشكال  عن  العالم،  أنحاء  جميع  في ،19-كوفيد  أزمة كشفت  لقد  األداة:  تعالجها  التي  المشكلة/الفجوة -23
ً   قائمة  كانت مساواة عدم    المساواة  عدمك ،مجتمعيةال  شرائح ال  بعض  في الرخاء  تزايد  مع  جنب إلى  جنباً  أساسا
  البيانات،  قواعد  وضعف  المدني،  التخطيط   وسوء  الصحي،  الصرف  مُظ نُ   وسوء  الرقمية،   المساواة   وعدم  الدخل،  في

   الحاالت  بعض  في  الراهنة األزمة  أدت  وقد  الحوكمة.  مُظ نُ   كفاية  وعدم  والهشاشة،   النظامية،  غير واألنشطة
ً   19-كوفيد  لجائحة  االستجابة  توأتاح .الظواهر  هذه  تفاقم  إلى   السكان   إلى  الفورية  غاثةاإل  تقديم  في  دروسا

ً   أكثر  مجتمعات  نحو  والتجديد  التعافي  عمليات  في  والشروع  المحتاجين   المستقبل.  في  واستدامةً  إنصافا

جمع البيانات المصنفة وتحليلها، خصوصاً  تركز على   التي  والتخطيط   التشخيص  أداة  تطوير  تم  وعليه، -24
وجه خاص للصدمات االقتصادية الناجمة عن أحداث مقبلة مماثلة  بالنسبة إلى الفئات السكانية التي قد تكون معرضة ب

سيما النساء اللواتي تضررن أكثر من غيرهن من األزمة. ويفترض أن تكون البيانات مصنفة   ، وال19-لجائحة كوفيد 
  النزوح الداخلي و  جوءوالل  كحالة الهجرةقدر اإلمكان. فكلما زاد تصنيف البيانات حسب نوع الجنس وفئات أخرى )

  كلما أصبح التحليل الناتج عنها أكثر أهمية، وكلما أمكن توجيه تصميم تدابير التعافي  ، (ا، وغيرهالمنطقة الجغرافيةو
  متغيرات . وتركز األداة على جمع بيانات مصنفة حسب نوع الجنس في رصد الوبناء القدرة على الصمود  الشامل

 والنفاذ.   األساسية  والبنية  المالية   والبيئة  االقتصادية  والحوكمة   مالاألع   وبيئة  العمل  سوق   ظروفب  مرتبطةال

ف القدرة على الصمود على أنها قدرة وإمكانية    األداة:  وصف -25 ألغراض أداة التشخيص والتخطيط، تُعر 
وتوقعها، بما للصدمات السلبية على اقتصادها  الحضرية على التخطيط  المناطق  الضغوط   في المدن أو  ذلك 

الطويلة األجل، وتخصيص الموارد وإعادة تخصيصها وتعبئتها لتحّمل تلك الصدمات والتعافي منها وإعادة البناء 
على نحو أفضل، مع وضع اقتصاداتها على طريق النمو االقتصادي المستدام وتعزيز قدرتها في الوقت نفسه  

في جميع أبعاده مثل الدخل )على مستوى    لقد تبيّن أن عدم المساواة،و  على التصدي ألي صدمات في المستقبل.
مختلف الفئات االجتماعية واالقتصادية( واألصول المنتِجة )مثل األرض أو المهارات( والجغرافية )مع التوزيع  
غير المتكافئ للفرص االقتصادية والتوزيع المكاني للخدمات في المناطق اإلدارية في بلد ما(، يشكل تهديداً للتنمية  

خصوصاً وللتنمية عموماً وبالتالي للقدرة على الصمود االقتصادي. وينبغي أن تشكل معالجة مسألة    االقتصادية
القدرة على الصمود   استراتيجية تهدف إلى بناء  أي  من  المساواة المتصلة بالدخل وبغيره جزءاً رئيسياً  عدم 

 االقتصادي الحضري في البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء.

https://urbanresiliencehub.org/wp-content/uploads/2021/03/Resilience-Diagnostic-Planning-Tool-Feb2021.pdf
https://urbanresiliencehub.org/wp-content/uploads/2021/03/Resilience-Diagnostic-Planning-Tool-Feb2021.pdf
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  العمل،  سوق  )ظروف  الحضرية للمرونة  مكونات  خمسة  من   والتخطيط   التشخيص أداة  ون تتك  وعليه -26
  المرونة األداة  وترصد والنفاذ(. للخدمات  التحتية  والبنية المالية،  والبيئة االقتصادية،  والحوكمة العمل،  وبيئة

  القوة  نقاط   لتحديد  اً رعيف  مؤشراً  59و أساسياً   مؤشراً   17 خالل  من  التعافي على  والقدرة  الحضرية االقتصادية
  ةا مراع الو  شمولال  مبدأي   األداة  طبق وت .طويرالت  مجاالتل  اتاقتراح  توفرو  الموضوع،  حول للمدينة  والضعف
 الحضرية.  المرونة  وتحقيق   التعافي عملية  يف  الجنسين  بين   المساواة  لمنظور

  قِبل من   استخدامها  ويمكن   المحلية  الظروف  مع  تكييفها  يمكن   ديناميكية  أداة  والتخطيط   التشخيص  أداة  عتبرتُ  -27
   )القدرة  المرونة  وبناء  للتعافي  ،األدلة  بحسب  ،التخطيط   بهدف  الذاتي  التقييم  عملية  في  المدن   حكومات

  أساس  على  البيانات تصنيف  لضمان   جهود تُبذل  البيانات،  جمع  عملية  خاللو  الطويل.  المدى   على  الصمود(  على
  نوعية  مؤشرات   على  التشخيص  أداة  تعتمدو  االقتصادية.  بالصدمات  تتأثر  التي  لمهمشةا  المجتمعية  والفئات  الجنس
  ية،الحضر  االقتصادية المرونة مكونات  على  موزعة  الضرورة(  عند  المركبة  المؤشرات  ذلك في )بما  وكمية
النظام المالي  قدرة ، وقدرة سوق العمل المحلية على الصمود، وقدرة بيئة األعمال المحلية على الصمود وهي

الصمود الصمود، والمحلي على  على  الحوكمة االقتصادية  وقدرة  للخدمات األساسية  ،  التحتية  البنية   قدرة 
  )أثر  A  من   متدرجة أداء مقاييس  إلى نوعية، أو  كمية  كانت  سواءً   المؤشرات، تُترجمورابط.  على الصمود والت

  ويترجم  الحضرية(.  االقتصادية  المرونة على  مباشر ثرأ )ال  F  إلى  الحضرية(  االقتصادية  المرونة  على مباشر
  المرونة  وبناء للتعافي  خطة  لىإ األداة  تطبيق   خالل  من   رصده  تم  الذي   المدينة  أداء  األداة  من   الثاني الجزء

   ضعفها  مكامن   معالجة  على  المدينة  تساعد  أن   شأنها  من   محددة إجراءات  تفصيل  مع الحضرية  االقتصادية
 .واحد  آن   في قوتها  نقاط  من   تفادةواالس  المجال  في

  والفرعية  الرئيسية  المؤشرات  رصد  خالل من   البحث  قيد  للمدينة  بيانات قاعدة  األداة توفر  األداة: مزايا -28
   الضوء  بتسليط  األداة  تتميز الرصد،  عملية  خالل  ومن  الجنس.  نوع حسب المفصلة  والنوعي الكمي  بشقيها
  وتتميز  الموضوع.  حول  والشاملة  المحلية  التعافي  خطة  لبناء  األساس  تشكل  والتي  المدينة  وضعف  قوة نقاط   على
  عمليتي  في  المصلحة  أصحاب  جميع  إشراك خالل  من   البيانات  رصد في الشمول  نهج   باعتمادها  أيضاً  األداة
  ظماتومن  واألكاديميات  واألكاديميين  الخاص  والقطاع  والمحلية  الوطنية  الحكومات  ومنها  والتخطيط   الرصد
 أحد".  إهمال "عدم مبدأ  االعتبار  في  األداة  تأخذ  النهج  هذا  خالل  ومن   المحلي.  المجتمع

  افتراضية  عمل  ورشة في  مرة ألول  األداة  تقديم  تم عليها:  الدول  تدريب  أو  الدول على األداة عرض -29
  ديسمبر/االول  كانون   17  في  "19-كوفيد جائحة  وبعد خالل الحضرية االقتصادية المرونة  فهم"  حول  عالمية
  حول  عالمي  سياساتي  حوار  وخالل  ،2021  فبراير/شباط   15  في ثانية  عالمية  افتراضية  عمل  ورشة  فيثم    ،2020
  .2021  األول/أكتوبر  تشرين  29  في  وبعدها 19-كوفيد  جائحة خالل  الحضري   االقتصادي  الصمود تعزيز سبل
 محلية: عمل  ورشات  خمس  اإلسكوا  نظمت كما

  أصحاب  رؤية  ووضع  بيروت  مدينة  في الحضرية  االقتصادية  المرونة تشخيص  عمل ورشة )أ(
  وضع  واستكمال  الحضري   االقتصادي   للتعافي  للتخطيط   ثانية  وورشة  (2021  مارسآذار/  29  )بيروت،  المصلحة
 ؛(2021  األول/أكتوبر  تشرين  15  )بيروت،  الرؤية

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=tbtI4Q7tdj8&list=PLhfLmwN5WAQJ_kGX01x6ElofJpQqY-zf0&index=3
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=tbtI4Q7tdj8&list=PLhfLmwN5WAQJ_kGX01x6ElofJpQqY-zf0&index=3
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=WdW7m_9U0Lg
https://unece.org/housing-and-land-management/events/global-policy-dialogue-building-urban-economic-resilience-during
https://unece.org/housing-and-land-management/events/global-policy-dialogue-building-urban-economic-resilience-during
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  أصحاب  رؤية  ووضع الكويت  مدينة  في الحضرية  االقتصادية المرونة  تشخيص  عمل ورشة )ب(
  وضع  واستكمال  الحضري   االقتصادي   للتعافي  للتخطيط   ثانية  وورشة  (2021  أبريل/نيسان   15  ، الكويت)  المصلحة
 ؛(2021  الثاني/نوفمبر تشرين   8  )الكويت،  الرؤية

  أصحاب  رؤية  ووضع  اإلسكندرية  مدينة  في  الحضرية  االقتصادية  المرونة  تشخيص عمل  ورشة )ج(
 (.2021  أيار/مايو  10  ،مصر  )اإلسكندرية،  المصلحة

تطبق    مدنال -30 أو  طبقت    والكويت  بيروت(  )مدينة  لبنان   اإلسكندرية(،  )مدينة  مصر  :األداةالتي 
 .الكويت( )مدينة

 أداة محاكاة : الجهود الوطنية مع المعايير الدوليةمة  ءموادعم   -اا ثاني
العربيةالمؤشرات   لصانعي السياسات في المنطقة 
(https://ispar.unescwa.org/about.aspx ) 

 مؤشرات دولية مختارة. في  لسياسات محددة على التصنيف الوطني    المحتملتحليل التأثير    الهدف من األداة: -31

ً الدول العربية   معظم  تسجل :المشكلة/الفجوة التي تعالجها األداة -32 العديد من المؤشرات    فيأداءً ضعيفا
واسع.الدولية المع ما تعملو تمدة بشكل  ترتيبه  يةبجد  هي غالباً  تؤد   هاولكن جهود  ها،في  اعلى تحسين    ي ال 

عربيةها  بالضرورة إلى رفع ترتيب ذات اقتصادات مشابهة بأو    ،أجنبيةبدول  ، أو  أخرى   مقارنة بدول    .دول 
 صعبة.المتصلة    أداء السياساتيجعل عملية قياس ومراقبة وتقييم   وهذا

أداة  وصف األداة: -33 على منصة إلكترونية سهلة االستخدام، تقدم   محاكاة المؤشرات الدولية  تم تصميم 
 في المؤشرات الدولية التالية:  هادولة حول أداء  140معلومات وبيانات عن 

 ؛مؤشر الفجوة بين الجنسين  )أ(

 ؛مؤشر سهولة ممارسة األعمال )ب(

 ؛لقدرة التنافسيةمؤشر ا )ج(

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

 ؛مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات واالتصال )الصادر عن االتحاد الدولي لالتصاالت( (ه)

 مؤشر جاهزية الشبكة؛ (و)

 ؛مؤشر االبتكار العالمي (ز)

واالجتماعية   (ح) االقتصادية  الشؤون  إدارة  عن  )الصادر  اإللكترونية  الحكومة  تطوير   مؤشر 
 ؛المتحدة( في األمم

 ؛الرقمي  النفاذ  حقوق  قييممؤشر ت (ط )

https://ispar.unescwa.org/about.aspx
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 مؤشر المشاركة اإللكترونية؛ (ي )

 ؛مؤشر التجارة اإللكترونية بين المؤسسات التجارية والمستهلكين  (ك)

 للذكاء االصطناعي.مؤشر الجاهزية   (ل)

 ويتم حالياً تطوير األداة لتغطي أيضاً المؤشرات التالية: -34

 ؛مؤشر الحرية االقتصادية )أ(
 ؛المؤشر العالمي للشمول المالي )ب(
 ؛مؤشر سيادة القانون  )ج(
 ؛مؤشر الرخاء العالمي )د(
 .مؤشر المرأة والسالم واألمن  (ه)

 :العالمية صانعي القرار من التاليتمكن أداة محاكاة المؤشرات  :  مزايا األداة -35

الوصول إلى المؤشرات الدولية المهمة ذات التأثير األكبر على النتائج التنموية، وإجراء مقارنات   )أ(
ً   لدولة  أو  ،مع دولة أخرى لدولة  دولة سواء بشكل مزدوج    140بين    ؛مع مجموعة من الدول يتم اختيارها وطنيا

 ؛ التعرف على خبرات الدول األخرى المختارة والسياسات المتخذة التي ساعدت على رفع ترتيبها )ب(

لتحقيق األهداف    اً ربط السياسات الوطنية بالنتائج، وتحديد أفضل السياسات وأكثرها قدرة وتأثير )ج(
 ؛الوطنية

الس )د( الدولة المتوقع في المؤشرات  التعرف على تأثير  ياسات المخططة والمتصورة على ترتيب 
 دولية؛ال

السياسات االستراتيجية الالزم ا (ه) القدرة على اتخاذ القرار بشأن  وأفضل الطرق    عتمادهاتعزيز 
 الدولية.الدولة ورفع ترتيبها في المؤشرات    ءلتخصيص الميزانية التي من شأنها تحسين أدا

عليها  عرض األداة على -36 تدريب الدول  عرض األداة على تونس    :الدول أو  ،  والمغرب   الجزائروتم 
 قت ترحيبها.ال وقد

 وصنع السياسات القائمة على العدالة دعم اإلصالح التشريعي -ثالثاا 

 العدالة والمساواة بين الجنسين أمام القانونأداة لدعم تحقيق   -ألف
(http://genderjustice.unescwa.org ) 

ل مدى انسجامها مع المعايير  الوطنية في الدول العربية وتحلّ لقوانين  األداة اعرض  ت :الهدف من األداة -37
المرأة،  وااللتزامات الدولية لحقوق اإلنسان، والتوصيات العامة للجنة األمم المتحدة للقضاء   على العنف ضد 

الفجوات   والمعايير الدولية الخاصة باتفاقيات منظمة العمل الدولية بهدف تبيان  وإعالن ومنهاج عمل بيجين، 

http://genderjustice.unescwa.org/
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وتشجيع الدول على تعديل التشريعات بما ينسجم وااللتزامات الدولية من جهة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة  
 الخامس.سيما الهدف   المن جهة أخرى،  

يُعنى    استخدام مفهوم ضيق للعدالةيزال يغلب   في الدول العربية، ال  :المشكلة/الفجوة التي تعالجها األداة -38
الجنسين والقضاء على التمييز القائم على نوع الجنس، مع عدم األ خذ في االعتبار ضرورة  فقط بالمساواة بين 

 لتي تسهم في عدم المساواة بين الجنسين.وتقليص الفجوة التشريعية ا  وضع آليات فعالة للمحاسبة

لألطر القانونية    اً توصيفي وخارطة يقدمان موجز جدولشكل  علىاألداة التفاعلية    يتأت  وصف األداة: -39
على المستوى اإلقليمي، والتوصيات العامة للجنة األمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وإعالن  

واتفاقيات منظمة العمل الدولية،   القوانين التي تؤثر على تحقيق المساواة  وومنهاج عمل بيجين   يحددان بصرياً 
والخارطة اإلقليميان على تبيان مدى انسجام    يلية. ويرتكز الجدول التوصيفبين الجنسين في ضوء المعايير الدو

المساواة بين الجنسين باستخدام نظام بسيط من أربعة ألوان لمقارنة القوانين    مع أسسالقوانين الناظمة في كل بلد 
القانونية والسياسات العامة التي  قيد الدرس، وتقدم األداة معلومات حول خمسة محاور رئيسية تشمل النصوص  

 تتبناها الحكومات:

اإلطار القانوني الكلي بما يشمل وضع المصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز  )أ(
 ؛ضد المرأة

 ؛القوانين الداعمة لمناهضة العنف ضد المرأة )ب(

 ؛ القوانين الناظمة لألحوال الشخصية والزواج )ج(

 ؛الناظمة للعمل والمشاركة االقتصاديةالقوانين   )د(

 .القوانين الناظمة للحقوق اإلنجابية (ه)

 مزايا األداة: -40

 ؛ العربية بل اآلليات الوطنية للمرأة في الدول  على معلومات تم مراجعتها وتصديقها من قِاألداة  تعتمد   )أ(

لى مزيد من االنتباه إخارطة بصرية للتعرف على التشريعات التي تحتاج توفير  األداة في  هم اتس )ب(
والمواءمة والتعديل لتوفر الضمانات الالزمة لتحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين على المستويات االقتصادية  

 ؛واالجتماعية والسياسية والثقافية

األداة  )ج( القوانين المتعلقة بتعزيز خبرات الدول العربية في مجال   إلىالتعرف تتيح  وتعديل  تبني 
 ؛المساواة بين الجنسين 

 قيد الدرس. خص القوانين  ينصوص القوانين الوطنية لجميع الدول العربية فيما    تحتوي األداة على )د(

عليها -41 الدول  تدريب  أو  الدول  على  األداة  في    :عرض  بيروت  في  إقليمي  اجتماع  عقد  كانون تم 
  2019نوفمبر  تشرين الثاني/ان في  اجتماع إقليمي في عم  عقد  تبعه   التقارير الوطنيةلعرض    2018ديسمبر  األول/
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الجدول التوصيف فيها  بما  الثاني/والخارطة التفاعلية. وفي    يلعرض األداة بشموليتها    ،2020نوفمبر  تشرين 
استهدفت  ُع لجنة اإلسكوا  رضت األداة وأساليب استخدامها على جميع الدول العربية في ورشة عمل  أعضاء 

اجتماعات على هامش    ةأهداف التنمية المستدامة. كما تم عقد ثالثو  ن المساواة بين الجنسي  الحكومية الفرعية حول
بمشاركة  ن  يوالستوالخامسة  ن  يوالستوالرابعة  ن يوالستفي دوراتها الثالثة  في األمم المتحدة  لجنة وضع المرأة

 ربية.من ممثلي الدول العالمستوى  رفيعة  

،  األردن : يدولة عربية وه  18شارك في إعداد التقارير الوطنية  الدول التي طبقت أو تطبق األداة:  -42
دولة  مان ُع ،العراق  ،الصومال ،السودان  ،جيبوتي  ة،سوريالجمهورية العربية ال ،الجزائر  ،تونسالبحرين،   ،
 .اليمن و  ،السعوديةالمملكة العربية    ،المغرب  ،مصر ،ليبيا  ،لبنان   ،قطر  ،فلسطين 

 أداة تقييم الثغرات في مراعاة السياسات والبرامج العامة للعدالة االجتماعية  -باء
(https://www.unescwa.org/ar/publications/اجتماعية-عدالة-عامة-سياسات-مراعاة-غراتث-تقييم-أداة) 

مدى إدماج مبادئ العدالة االجتماعية في السياسات العامة والبرامج  ل  تحليالً تقدّم األداة    :الهدف من األداة -43
قص من حيث استجابتها  واالتنموية التي تقوم المؤسسات العامة بتطويرها وتنفيذها، من خالل تحديد الفجوات والن

 العدالة االجتماعية.لمبادئ 

األداة -44 تعالجها  التي  معّوقات أساسية    :المشكلة/الفجوة  العربية  الدول  السياسات العامة في  تعترض 
وال العدالة االجتماعية،  تحقيق  سبيل  في  تعاني   ومتالزمة  والتي  الضعيفة  اإلمكانات  ذات  الدول  في   سيما 

هذه المعّوقات: ا وتتضمن  زدياد الالمساواة والتهميش االجتماعي، وغياب تكافؤ  من نزاعات أو المتأثرة بها. 
الفرص االقتصادية واالجتماعية، وضعف القدرات وقلة الموارد المتوفرة لمكافحة الفقر، وعدم اعتماد المنظور  
الجهود   تتبعثر  ما  وغالباً  المدى، وغيرها.  واضحة ومتكاملة وطويلة  رؤية وطنية  الحقوقي للتنمية، وغياب 

فعال في ما بينها، وإلى االتساق    تنسيق حقيق العدالة االجتماعية بين جهات ومؤسسات مختلفة تفتقد إلى  الحكومية لت
نات وضيق الحيز المالي والبيئة الالزمة للقيام  ويتفاقم أثر المعّوقات بسبب نقص اإلحصاءات والبيا  .في السياسات

 باإلصالحات المطلوبة، مما يزيد من عدم الالمساواة حتى في ظل الجهود المبذولة

وكيفية  وصف األداة:  -45 الفقرات حول التقييم  مدخل مفاهيمي، ومجموعة من  األداة من  ،  تطبيقه تتكون 
 المحاور التالية:بشأن   سؤاالً   22واستمارة من 

لمعرفة والمهارات المطلوبة في عمليات تصميم أو تنفيذ أو تمويل أو تقييم السياسات االجتماعية  ا )أ(
 واالقتصادية؛

 ة؛يالتوافق بين األطراف المعنية حول الخيارات السياس )ب(

 األطر التشريعية والتنظيمية؛ )ج(

 الهياكل المؤسسية واآلليات الداخلية. )د(

https://www.unescwa.org/ar/publications/أداة-تقييم-ثغرات-مراعاة-سياسات-عامة-عدالة-اجتماعية
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82
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بل الدول لتقييم قدراتها على دمج مبادئ العدالة االجتماعية في صنع ذاتي من قِيتم استخدام األداة بشكل   -46
 واستخالص النتائج إلكترونياً.   ات التقييمع تطورواألداة متاحة على منصة إلكترونية خاصة تسمح بتتبُّ  ،السياسات

 تساعد األداة صانعي القرار على:مزايا األداة:   -47

وعي )أ( العدالة    زيادة  مبادئ  دمج  الوزارات والمؤسسات العامة بضرورة  القرار في  أصحاب 
 ؛االجتماعية في السياسات العامة

حيث   )ب( االجتماعية  بالعدالة  المرتبطة  المؤشرات  واقع  مجموعة  رصد  مؤشر  لكل   تخصص 
 ؛من المتطلبات/المعايير والقواعد األساسية )موارد بشرية، موارد مادية، إطار تشريعي، قوانين...(

ية بشأن منتظم من خالل عملية تقييم ذاتي وإعداد تقارير دور/بشكل مستمر  متابعة التقدّم المحرز )ج(
 ؛تزال قائمة ما تحقق والتحديات التي ال

المعرفة والمهارات المطلوبة في عمليات تصميم   (1)تحديد عملي للثغرات في المجاالت التالية:   )د(
التوافق بين األطراف المعنية حول الخيارات    (2)أو تنفيذ أو تمويل أو تقييم السياسات االجتماعية واالقتصادية؛  

 ؛ الهياكل المؤسسية واآلليات الداخلية  (4)و  ؛األطر التشريعية والتنظيمية  (3)ة؛  يالسياس

المؤسسات الحكو (ه) مية من التوصل إلى حلول محلية وإصالحات لمعالجة العوائق وتذليل تمكين 
 التحديات التي تحول دون تعميم العدالة االجتماعية في عمليات صنع السياسات.

 :عرض األداة على الدول أو تدريب الدول عليها -48

 ؛تم عرض األداة على وزارة الشؤون االجتماعية بتونس بهدف تطبيقها )أ(

قد افتراضياً في كانون داة على الدول العربية في اجتماع إقليمي رفيع المستوى ُعتم عرض األ )ب(
. وتم تدريب خبراء من الدول العربية وصانعي القرار على استخدام األداة من خالل ورشة  2020األول/ديسمبر  
ُع إقليمية  نيسان/أبريل  عمل  في  و  2021قدت  ذاتي  بشكل  استخدامها وتطبيقها  كيفية  مستقل وتبعاً ومناقشة 

 لخصوصيات وأولويات كل بلد، وكيفية استخدام المنصة اإللكترونية لألداة.

طبقت تونس األداة على "السياسة العامة والبرامج الموّجهة لفائدة   الدول التي طبقت أو تطبق األداة: -49
تشاركي مع وزارة الشؤون    الشبّان المهّمشين واليافعين ذوي الصعوبات والغير متكيّفين اجتماعياً". وتم ذلك بشكل

عمل على جمع البيانات    ،عن اإلدارات المركزية في الوزارة االجتماعية من خالل تكوين فريق عمل مصغّر ممثل  
ورش عقد  تم  كما  الصلة.  ذات  والتقارير  الوثائق  العمل    ،تين وطني  عمل  تيومراجعة  فريق  مع   األولى 

 ثانية  الو  ،وزارات معنية لتطبيق األداة على السياسة المختارة  10ن  ع بحضور ممثلين   2020  سبتمبر/أيلولفي 
ذلك إعداد خطة   2020 في تشرين الثاني/نوفمبر عن  لسد  ع لعرض النسخة النهائية ألداة التقييم. وقد نتج  مل 

سياسات العامة التي تشرف  الناتجة عن التحليل، ووضع آلية لتفعيل استعمال أداة تقييم الثغرات في كل ال  الفجوات
على تنفيذها مختلف الوزارات واعتماد األداة على الصعيد الوطني بعد المصادقة عليها. وقد تم رفع توصية  

صدار نص قانوني إلدراج مبادئ العدالة االجتماعية في جميع السياسات واإلصالحات  إلرئاسة الحكومة حول  

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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حالياً على استخدام األداة في جميع الدول  العمل جري يإلقليمي،  وعلى المستوى ا.  الكبرى والوثائق الحكومية
 العربية وتطبيقها على السياسات الوطنية حول األجور وحماية العاملين.

 تحليل وضع المؤسسات والرفع من قدراتها -اا رابع

 أداة تقييم القدرات المؤسسية  -ألف
(https://www.unescwa.org/ar/publications/المؤسسية-القدرات-تقييم-هجيةمن ) 

 . تحديات المرتبطة بالضعف والهشاشة الدعم المؤسسات في مواجهة    تهدف األداة إلى  الهدف من األداة: -50

في حالة النزاع والهشاشة تكون قدرات المؤسسات ضعيفة للغاية    :المشكلة/الفجوة التي تعالجها األداة -51
ومواردها شبه معدومة، وفي مثل هذه الظروف من الصعب تقييم قدرات المؤسسات بناءً على منهجيات جاهزة  
بتطوير  الظروف. لقد قمنا  النظر عن  المؤسسات بغض  هذه  عليه  أن تكون  موحد لما يجب  معياري   ونهج 

بناءً  اً د هذه الفجوة المفاهيمية، حيث يقوم أصحاب المصلحة داخل المؤسسات بتقييم قدراتهم ذاتيهذه المنهجية لس
على نتائج  ندرة كبيرة في الموارد. بناءً  عليهم القيام بها، في ظل  على األولويات والمهام الظرفية التي يتعين 

درات المؤسسات لتلبية األولويات الظرفية الملحة.  التقييم، يتم استثمار الموارد والطاقات القليلة المتاحة في رفع ق
وتمكن المؤسسات من القيام بمهامها األساسية في حالة النزاع والهشاشة يساعدها على عكس االتجاه السلبي،  

 .موارد بشكل تراكميالقدرات والوإعادة بناء واستعادة ثقة الناس بها تدريجياً،  

رة واحدة أو مجموعة قدرات مؤسسية معينة ضمن مؤسسة  تعمل األداة على دراسة قد وصف األداة: -52
معينة، والتعّمق في دراسة المعطيات والمعلومات والبيانات التي ُجمعت حول المؤسسة المعنية؛ قياس قدرة واحدة  
من مؤسسة حكومية؛ قياس قدرات أكثر من مؤسسة حكومية تُعنى   قدرات محدّدة في أكثر  أو مجموعة من 

لمشكلة م مشتركة؛ قياس قدرات مؤسسات مختلفة )حكومية، خاصة، دولية( تتشابه  بالتصدي  أو قضية   عينة 
وتعتمد منهجية األداة على ثالث مراحل:    في طبيعتها أو في مجال اختصاصها معنية بالتصدي لقضية مشتركة.

ويمكن استخدام األداة    التحضير وإجراء التقييم؛ استعراض النتائج وتحليلها؛ تحديد برامج الدعم وفقاً لألولويات.
 بيئات مختلفة في نطاق مرن ومفتوح وقابل للتطبيق الذاتي.  يف

 :التالي  تمكن األداة صانعي السياسات من   مزايا األداة: -53

تمكين المؤسسات المعنية من قياس قدراتها ذاتياً، وتحديد مكامن القوة    التقييم الموضوعي من خالل )أ(
والمراجعة المناسبتين،   موارد واحتياجات، وتحديد دورية التقييم  من  القدرات وما تتطلبه   والضعف في هذه 

 وفق المنهجية المقترحة وبالشكل والتفصيل اللذين يرى المسؤولون مالءمتهما في سياق المؤسسة؛

تفعيل المؤسسي، أي تمكين المؤسسات المعنية، بناءً على النتائج المجّمعة والمحلّلة وفق المنهجية  ال )ب(
وعن طريق برامج الدعم والتدريب المحددة على أساس النتائج، من زيادة فاعلية أدائها وفق األولويات الخاصة  

 كورة؛بالظرف الراهن والموارد المحددة والقدرات المكتسبة من البرامج المذ

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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التطوير االختباري، أي تمكين المؤسسات المعنية من االستفادة من تعزيز قدرات مؤسسات أخرى   )ج(
 في البيئة نفسها أو في بيئة أخرى مختلفة.

عليها -54 تدريب الدول  أو  العراق واليمن  :  عرض األداة على الدول  من  كل  عرض األداة على  لقد تم 
 :فلسطين  دولةو

وزارة التخطيط وممثلين  )أ( خبراء من  مؤلف من  للعراق، لفريق  تدريبية   عقد ثالث ورش عمل 
 ؛2019-2018عن اإلدارات المحلية في قضاء الحمدانية في محافظة نينوى، خالل  

عقد ثالث ورش عمل تدريبية لليمن، لفريق من وزارة التخطيط ومن مختلف الوزارات، خالل   )ب(
 ؛ 2018-2019

ورش )ج( لعقد  تدريبية  وجدول  دولة  تي عمل  الوظيفي  للتخطيط  "اإلدارة العامة  لفريق  فلسطين، 
 .2020-2019التشكيالت" في ديوان الموظفين العام وأربع وزارات، خالل  

 :تطبق األداة الدول التي طبقت أو -55

 رهابيين؛ لى المناطق المحررة من اإلإالعراق: لتقييم قدرات المؤسسات المحلية في إعادة النازحين   )أ(

اليمن: لتطوير قدرات التخطيط االستراتيجي في ظروف الهشاشة للمعنيين في مختلف الوزارات   )ب(
 والمؤسسات الالمركزية؛ 

التشكيالت"  دولة   )ج( وجدول  الوظيفي  للتخطيط  العامة  "اإلدارة  فريق  قدرات  لتطوير   فلسطين: 
 في ديوان الموظفين العام.

 تحليل وضع المؤسسات من منظور المساواة   -باء
 تحقيقهاعلى  ها  مساعدتوبين الجنسين  

التهدف األداة إلى    الهدف من األداة: -56 في تحقيق   مساواة داخلياً  مساندة المؤسسات على متابعة تقدمها 
 على مستوى عملها وتحديد اإلجراءات الالزمة لحفز التقدم.

تعمل معظم المؤسسات الوطنية في ظل غياب منهجية عملية لقياس    :المشكلة/الفجوة التي تعالجها األداة -57
 .المؤسسة لمفهوم ومبادئ المساواة بين الجنسين  يمدى التزام وتبن

 :يوهمجاالت    ةحول ستتتمحور  مؤشر أداء   15تتضمن األداة    :وصف األداة -58

 لة:ءمجال المسا )أ(

 .سياسات المؤسسة وخططها •
 .إدارة األداء الوظيفي للموظفين والموظفات من منظور المساواة بين الجنسين  •

 :ائج مجال اإلدارة القائمة على النت )ب(
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 .التخطيط االستراتيجي •
 .الرصد وإعداد التقارير الدورية •

 شراف:اإل )ج(

 .التقييم •
 .التدقيق المؤسسي المراعي للمساوة بين الجنسين  •
 .مراجعة البرامج  •

 :الموارد البشرية والمالية )د(

 .ع الموارد الماليةتتبُّ •
 .تخصيص الموارد المالية •
 .الجنسين البنيان المؤسسي والتكافؤ بين   •

 .الثقافة المؤسسية •

 القدرات: (ه)

 .تقييم القدرات •
 .تطوير القدرات •

 :االتساق وإدارة المعرفة والمعلومات )و(

 .توليد المعرفة ونشرها •
 .االتساق  •

 لكترونية يمكن استعمالها بطريقة تحفظ سرية معلومات كل مؤسسة.إوتتوفر األداة من خالل منصة   -59

 :التالي  عي القرار من تمكن األداة صانمزايا األداة:   -60

 ؛توحيد مفهوم المساواة بين الجنسين بشكل عملي )أ(

المساواة    متابعة )ب( المؤسسة في مجال تحقيق   التقدم المحرز وتحديد الفجوات على مستوى عمل 
 ؛بين الجنسين 

 ليه المؤسسة.إاستخدام مقياس منزلق مشترك ومتدرج يرصد التقدم الذي تطمح  )ج(

 تم عرض األداة على الدول عدة مرات كما يلى:  :عرض األداة على الدول أو تدريب الدول عليها -61

 ؛2016لجنة اإلسكوا للمرأة في دورتها السابعة المنعقدة في مسقط في كانون الثاني/يناير   )أ(
 ؛2017لجنة اإلسكوا للمرأة في دورتها الثامنة المنعقدة في بيروت في تشرين األول/أكتوبر   )ب(
 .2019لجنة اإلسكوا للمرأة في دورتها التاسعة المنعقدة في بيروت في تشرين الثاني/نوفمبر   )ج(
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 .داةاستخدام األلقد بدأت كل من األردن وموريتانيا وقطر في  :  الدول التي طبقت أو تطبق األداة -62

 تقييم الحيز المالي والتبعات المالية للسياسات االجتماعية -خامساا 

 : إطار متكامل لدعم السياسات المالية  اإلنفاق االجتماعيمرصد  
 الكلية وأهداف التنمية المستدامة 

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

نفقاتها على السياسات االجتماعية وتزودها  تساعد األداة    الهدف من األداة: -63 الدول العربية على تقييم 
 .معلومات الالزمة إلعادة تخصيص الموارد للقطاعات األكثر حاجةً لتحقيق التنميةبال

المرصد مصمم لرصد النفقات االجتماعية العامة، وتزويد الحكومات    المشكلة/الفجوة التي تعالجها األداة: -64
الحماية االجتماعية، ومعالجة  م بالمعلومات الالزمة لتحقيق التوازن بين أولويات اإلنفاق العام، بهدف إصالح نُُظ 

وتحسين قدرات الشباب، وتعزيز التنويع االقتصادي واإلنتاجية والنمو. وال عدم المساواة،   تتوفر   الفقر وأوجه 
في الدول األعضاء في اإلسكوا حالياً آلية شاملة لرصد اإلنفاق االجتماعي العام وربطه بسياسات االقتصاد الكلي  

أحيان كثيرة، تخصص اعتمادات الميزانية لدعم برامج متعددة ومتداخلة، وتفتقر السياسات  يضمن التماسك. وفي   بما
إلى الضغوط    إلى التناسق والفعالية لتلبية أولويات التنمية االجتماعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ونظراً 

 من إدارة النفقات مقومات االستدامة.التي تثقل الميزانيات العامة في البلدان العربية، ال يستوفي هذا النمط  

األداة: -65 التالية:    وصف  األساسية  والوظائف  الخدمات  االجتماعية  النفقات  مرصد  تحليل    )أ(يقدم 
( تحديد النفقات المثلى إلعداد  )بسيناريوهات اإلنفاق االجتماعي المختلفة وخيارات سياسات االقتصاد الكلّي؛  

( توفير أداة داعمة  )دم مؤشرات وبيانات عن البرامج والنفقات االجتماعية؛  تقدي )ج(موازنة قائمة على األداء؛  
التعاون الدولي والتمويل للتنمية   من  الحصول على المزيد  احتياجاتها، بهدف  للحكومات التركيز على  تتيح 

االجتماعية    عبر إرساء أسس العدالة  2030لعام   التنمية المستدامة  خطةالمستدامة. كما يساعد المرصد في تنفيذ  
 وتعزيز رأس المال البشري والنمو وتحسين جمع اإلحصاءات المالية العامة.

المرصد هو أداة تمكّن من ترشيد عناصر اإلنفاق بغرض تقديم خدمات عامة عالية الجودة؛    مزايا األداة: -66
ر االجتماعي؛ وتعزيز  وتوظيف "االستثمارات االجتماعية" الهادفة إلى تعزيز التنمية الشاملة للجميع واالستقرا

 النمو االقتصادي وتحسين اإليرادات مع الوقت.

يطبق كل من األردن وتونس حالياً مشروعاً تجريبياً إلنشاء مرصد   الدول التي طبقت أو تطبق األداة: -67
نفاق  مناقشات مع العديد من الدول األعضاء لتنفيذ مشروع رصد اال  اً جري اإلسكوا حاليللنفقات االجتماعية، كما وتُ 

 االجتماعي ضمن سياقاتها الوطنية.

 خالصة -سادساا 

مدعوة إلى أخذ العلم بحزمة األدوات التي طورتها اإلسكوا لدعم صانعي القرار في الدول  التنفيذية  لجنة  ال -68
إبداء  أو    ،مالحظات بشأن تطويرهاال  عطاءإو  واالطالع عليهاعلى األدلة،    قائمةالعربية في بلورة سياسات متكاملة  

 رسمي للتعاون الفني في هذا المجال.   تقديم طلبعمل على  وال  االهتمام في تطبيق أّي من األدوات في السياق الوطني 
----- 

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