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 )اإلسكوا(  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

 عدالة االجتماعية الثغرات الخاصة بالتقييم حول  تدريب   برنامج 
  
 
امج االجتماعية  ف  تطوير سياسات وبرامج اجتماعيةو السياسات والب 

  تستند اىل المساواة  
 
 جمهورية الصومال الفيدرالية   ف

وت – 2021ديسمبر كانون األول/   13-16  لبنان ، ببر

اني      MZقاعة اجتماعات المب  

 لورشة العمل األوىل حول تقييم الثغرات الخاصة بالعدالة االجتماعية   األعمال تنظيم

   2021 كانون األول/ديسمب    13 االثني      : األول اليوم

 
 الجلسة االفتتاحية

ن       09:15  – 09:00  تسجيل المشاركير
 كلمات االفتتاح:    09:45  – 09:15

جمهورية الصومال    -وزارة العمل والشئون االجتماعية  - وزير الدولة  – د قاسم مالسيد عبدى أح
 الفيدرالية  

   السيد اسامة صفا رئيس قسم العدالة االجتماعية
ي االسكوا 

ن والسكان والتنمية الشاملة فن ن الجنسير  مجموعة العدالة بير
نامج:    ومكوناتعرض أهداف   البر

   – االجتماعية للعدالة المستشارة اإلقليمية  – يالسيدة لمياء كالو 
ي االسكوا 

ن والسكان والتنمية الشاملة فن ن الجنسير    مجموعة العدالة بير
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ن   المشاركات   –تقديم المشاركير
 

ي عرض تقديىم حول نطاق العمل    10:00  – 09:45
ي التعاون  لياتآو   الفنن

 للجنة االسكوا مع الدول األعضاء   الفنن
 سكوا أمي   رس لجنة اإل  - كريم خليل السيد  

 
ن فن عمل المحاور  أهم تقديىم حول عرض    10:20  – 10:00 ن الجنسير  الشاملة  والتنمية والسكانمجموعة العدالة بير

  الدكتورة مهريناز 
 الشاملة  والتنمية والسكانالعدالة بي   الجنسي    مجموعة مديرة -  العوض 

 
 
 
 ة درالييالف الصومال  جمهورية   عرض تقديىم حول الركائز  الدستورية للعدالة االجتماعية ف

 
 .األسس الدستورية ومدى استجابة الدستور الصومالي لمضامين األهداف األممية في العدالة االجتماعية 10:40-  10:20

 .الدكتور عبد هللا عبدالرحمن محمود، مستشار وزير العدل الصومالي

 
اتيجية الوطنية محل التقييم  تقديىم  عرض   حول االسبر

 وزارة العمل و الشئون االجتماعية 
 وزارة المرأة و حقوق االنسان    – السيدة / فاطمة محمد عل  11:00  – 10:40

اتيجية    أهداف االسبر
 ن و المستهدف  -ل أهم محاور العم

ات المستخدمة     والتقييمالمتابعة  ونظامالمؤشر
 الجهات المعنية   -  التحديات -   النتائج المتوقعة 

 الجلسة األوىل  
   2030مفهوم العدالة االجتماعية و عالقتها بخطة التنمية المستدامة 

 المستشارة االقليمية للعدالة االجتماعية  –السيدة / لمياء كالوى    11:15  – 11:00
 االجتماعية المعتمدة فن اداة التقييم للعدالة  ةیمیالمقاربة المفاھ-
  ةیللعدالة االجتماع  ةیالمقاربة الحقوق -
 المساواة والعدالة   كرسانیمقاربة وإطار  : 2030المستدامة لعام   ةیخطة التنم -
 المتكاملة اساتیالس  -

ة                                                    11:30 –  11:15 احة قصب   اسبر
 

 الثانية  الجلسة 
   ومنهجيتها وعملية تطبيقهاتقييم الثغرات أداة تهدف الجلسة اىل تقديم لمحة مفصلة عن  

11:30   11:50   
 

 رئيس قسم العدالة االجتماعية   – السيد أسامة صفا  
ي يمكن أن تحددها  -

 .أهداف استخدام األداة والثغرات النر
اف، فريق التقييم، ومراحل  - : مرتكزات التقييم، فريق اإلشر ي

 .التقييممنهجية التقييم الذاتر
ي وكيفية  -

 .استخدامهاستبيان التقييم الذاتر
ي يحددها  -

حة لسد الثغرات النر  .التقييمنموذج خطة العمل المقبر
 .ةياالرشادالمالحظات  -

 الثالثة  الجلسة 
ح عملية استخالص نتائج التقييم والحصول عل بارومبر العدالة االجتماعية     تهدف الجلسة اىل رسر

 
 

11:50 –  12:15 
 

 مسئولة الشئون االجتماعية   –السيدة دينا تنب   
ي واستخالص النتائج  -

 عملية تيسبر مناقشات فريق التقييم الوطنن
ي  -

 عرض نموذج عن تطبيق األداة عىل الصعيد الوطنن
ونيعرض الصيغة  -  لألداة وكيفية استخدامها والحصول عىل بارومبر العدالة االجتماعية.  ةاإللكبر
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الرابعة  الجلسة   
اف ميرسينمن خالل ثالث مجموعات عمل   التقييم بشكل فعل   بتطبيق أداةالبدء اىل تهدف الجلسة  وبإرسر   

112:15 –  13:00  
-   

 السيدة دينا تنبر  –السيدة لمياء كالوى   -صفا ن: السيد أسامة و الميس 
وع بعملية التقييم من خالل االستبيان  -  المعلومات، نقاش، واتفاق عىل إجابات فرق العمل(    )تحليلالسر
 

احة غذاء                                                               14:00  – 13:00  اسبر
  

الخامسة  الجلسة   
اف   ميسينال تهدف الجلسة اىل متابعة عمل مجموعات العمل )فرق التقييم( وتطبيق أداة التقييم بشكل فعىلي وبإشر  

14:00 –  3015:  
 

 

العمل  تحليل المعلومات، نقاش، واتفاق عىل إجابات فرق  - متابعة عملية التقييم من خالل االستبيان  
 

 

السادسة  الجلسة   
ي اعتمدتها مع توضيح منهجية عملها وأسس انتقاء اإلجابات عىل  

تهدف هذه الجلسة اىل عرض مجموعات العمل لإلجابات النر
 األسئلة العامة والمخصصة.  

3015: –  3016:   عروض مجموعات العمل 
 مناقشة عامة حول عملية اإلجابة عىل أسئلة التقييم 

 اختتام اليوم األول  

   

  اليوم 
   2021 كانون األول/ديسمب    14الثالثاء  : الثان 

  
 األول  اليومملخص ألهم النقاط من  9:150  – 9:000

ي عرض برنامج اليوم  
 الثاتن

 المستشارة االقليمية للعدالة االجتماعية  –السيدة لمياء كالوى  
 

 الموارد الطبيعية    واستدامةمجموعة المناخ   فن عمل العرض تقديىم حول محاور    09:35  – 09:15
فان ة كارول شوشان  الدكتور   الموارد الطبيعية واستدامةالمناخ   مديرة مجموعةرسر

اعات  ودرءمجموعة الحوكمة فن عمل العرض تقديىم حول محاور    09:55  – 09:35 ن  البن
اعات الدكتور طارق العلىم      مدير مجموعة الحوكمة و درء الب  

السابعة  الجلسة   
اح الحلول   ي تشكل نتيجة التقييم واقبر

ي أفرزها التقييمتهدف الجلسة اىل جمع نتائج التقديرات النر
المناسبة للثغرات النر   

 
 

09:55   - 10:30    
مسئولة الشئون االجتماعية    –لسيدة دينا تنب  ا  

  جمع نتائج مجموعات العمل وحساب عالمات التقييم
  مناقشة عامة حول النتائج والتوافق حولها -

 
10:30 –   11:00    السيدة لمياء كالوى  –السيد أسامة صفا  

احانقاش حول  ي مدى مراعاة السياس اتقبر
للعدالة   ةالحلول واإلصالحات الممكنة لسد الثغرات فن

 االجتماعية
 

11:00  – 1511: ة                                احة قصب   اسبر
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الثامنة  الجلسة   
المتابعة حو ل تهدف الجلسة إىل تقييم عملية تطبيق األداة ووضع أسس    

ي دولة الصومال 
امج العامة األخرى فن  استخدامها عىل السياسات والبر

 
ي أولويات العمل  وأيضا

 . الوطنن
- 

 السيدة لمياء كالوى  –السيد أسامة صفا    12:15 –   11:15
ي 
 .تطبيقهامالحظات عامة حول األداة وتحديد التحديات والصعوبات فن

   وأسس المتابعة مع اإلسكوا  ةاالتفاق عىل الخطوات المقبل
  مبادئ العدالةحول تعميم  محاور العمل  بخصوصالقادمة الخطوات 

 
لألولويات  االجتماعية وفقا

 الوطنية 
 االجتماعية مناقشة حول مكونات الخطة الوطنية للعدالة 

  
   التاسعة  الجلسة 

 تطبيق العدالة االجتماعية لألشخاص ذوي اإلعاقة
 لألشخاص ذوي اإلعاقة  العدالة االجتماعية عرض حول تطبيق    13:00 -  12:15

ي اإلسكوا 
 د. عالء سبيع، المستشار اإلقليىمي لشؤون األشخاص ذوي اإلعاقة فن

 
احة غذاء                                                                14:00  – 13:00  اسبر

       
ة  الجلسة العاشر

 فن ظل الهشاشة   ات الحوكمة و المؤسس 
 

 الدكتور يونس أبو أيوب رئيس قسم الحوكمة و بناء الدولة    14:30  – 14:00
 الحوكمة و المؤسسات  

  
 الجلسة الختامية 

  ورشة العملالتوصيات وتقييم   14:30 –15:30
  

 

   2021ديسمب   كانون األول/   15األربعاء  ثالث: ال اليوم

ن    09:15 – 9:00  تسجيل المشاركير
  

 
     حول المساواة  وبرنامج ورشة العملعرض أهداف      09:30  – 09:15

   – االجتماعيةللتنمية   اإلقليميةالمستشارة  – يالسيدة لمياء كالو 
ي االسكوا 

ن والسكان والتنمية الشاملة فن ن الجنسير    مجموعة العدالة بير
 

وأهداف التنمية   2030عرض تقديىم حول أهم محاور العمل فن مجموعة تنسيق العمل عىل خطة    09:50  – 09:30
 المستدامة

وأهداف   2030مجموعة تنسيق العمل عل خطة    -باالنابة  مديرة السيدة ميساء يوسف /   
 التنمية المستدامة 
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   والتكنولوجيا المعلومات  ومجتمعاإلحصاءات  مجموعة فن عرض تقديىم حول أهم محاور العمل    10:10  – 09:50
والتكنولوجيا المعلومات  ومجتمعاإلحصاءات مجموعة   مدير حيدر فريحات الدكتور   

 
   األوىلالجلسة 

 المفاهيىم للمساواة   اإلطار عرض تقديىم حول 
 للعدالة االجتماعية المستشارة االقليمية  –السيدة لمياء كالوى    10:30 -   10:10

ي  -1
 تكونها. ماهية المساواة والمستويات االجتماعية واالقتصادية والسياسية النر

   2030المساواة وأجندة التنمية المستدامة  -2
   وأبعادها مجاالتها   الالمساواة: أهمية قياس  -3

 
 الجلسة الثانية 

   والضعيفة السياسات الموجهة نحو الفئات الهشة
 

 العمل و الشئون االجتماعية وزارة  –أدم عبدى السيد عبد هللا  11:00  – 10:30
فيما يخص الفئات  االجتماعية حول رؤية الوزارة وأولوياتها  والشئونمن وزارة العمل  عرض تقديىمي 

 الهشة والضعيفة  
 

ة                                                                                                            11:15  – 11:00 احة قصبر  اسبر
  

 ةالجلسة الثالث
 مسار تقييمالمساواة  تعميمحول عرض 

 
 )تقييم األثر عل المساواة(  السياسات  ف

 قسم العدالة االجتماعية   –أنجال سمارة  / السيدة    12:45  – 11:15
 
 باحثة ف

    case studyحالة   حول دراسة  عمل ةمجموع ويتبعهعرض تقديىم 
 السياسات الهادفة لتحقيق المساواة أثر  نقاش حول مسار تقييم

  مراحل تقييم أثر السياسة الهادفة إىل تحقيق المساواة •

ي تقييم أثر ا •
  المطروحة السياسةكيفية تطبيق الخطوات األساسية فن

اح  • ات الالمساواة وقياسها من أجل تحديد األولويات واقبر  التوصيات   مهارات وضع مؤشر

   ةعرض المجموع •
 الرابعة  الجلسة 

  السياسات االجتماعية واالقتصادية   و اصالحتطوير و تنفيذ مسار تعميم المساواة خالل عرض حول 
12:45   – 13:30 

 
 

 رئيس قسم العدالة االجتماعية   –السيد/ اسامة صفا 
  case studyحول دراسة حالة  عمل ةعرض تقديىم يتبعه مجموع

 .المساواةالسياسة الهادفة إىل تحقيق  واصالح وتنفيذ تطوير  حولنقاش 

 إصالح السياسة الهادفة إىل تحقيق المساواة وتنفيذ تطوير مراحل  •

ي السياس •
 .المطروحةة كيفية تطبيق الخطوات األساسية فن

اكة  مهارات وضع بدائل وحلول إلصالح السياسة المطروحة بشكل شموىلي وقائم عىل •  السر

   ةعرض المجموع •
 

احة غذاء                                                         14:30  – 13:30  اسبر
  

 الجلسة الرابعة تابع 
  السياسات االجتماعية واالقتصادية   تطوير وتنفيذ واصالحمسار تعميم المساواة خالل عرض حول 

 رئيس قسم العدالة االجتماعية   –السيد/ اسامة صفا    15:15  –   14:30
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العمل    -متابعة   واصالح  حولمجموعة  وتنفيذ  تحقيق    تطوير  إىل  الهادفة  السياسة 
 .المساواة

 إصالح السياسة الهادفة إىل تحقيق المساواةمراحل تطوير وتنفيذ  •

ي السياس •
 .المطروحةة كيفية تطبيق الخطوات األساسية فن

إلصالح السياسة المطروحة بشكل شموىلي وقائم  مهارات وضع بدائل وحلول   •
اكة عىل  السر

 عرض المجموعة   •
 

   الخامسة الجلسة 
ن وادماج النوع االجتماعي فن السياسات التنموية ن الجنسير  المساواة بير

15:15   – 16:00 ي اإلسكوا -  السيدة ربا عرجا مسؤولة شؤون اجتماعية 
 مركز المرأة فن

ن ضد المرأة  المصادقة عىل  حة   –اتفاقية إلغاء كافة أشكال التميبر  بعض الخطوات المقبر
ن والقانون ن الجنسير  مبادرة العدالة بير

امج التنموية   ن فن التخطيط والتنفيذ للسياسات و البر ن الجنسير   –إدماج المساواة بير
حة  بعض الحلول المقبر

 
 الجلسة الختامية 

  ورشة العملالتوصيات وتقييم   16:00 – 16:30
 

 اليوم الرابع :  الخميس 16  كانون األول/ ديسمب  2021  
 

 

عرض تقديىم حول أهم محاور العمل فن مجموعة االزدهار     15:05  – 14:45
ك    االقتصادى المشبر
مجموعة االزدهار    مدير  – المختار   الدكتور محمد الحسن
ك   االقتصادى المشبر

 احتفالية رفع العلم 

ي العلم و حضور احتفالية رفع   15:30
بتوقيت    15:30تبدأ الساعة  النر

وت     ببر


