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نت ورشة عمل وطنية تطوير  و   تحليل وقياس الالمساواة االجتماعية واالقتصاديةحول   عبر االنبر

 سياسات تستند اىل المساواة 

بتوقيت القاهرة  15:00اىل  11:00 من -  2021أكتوبر  13 – 12  

وت(  16:00  – 12:00)  بتوقيت بير  

 

 المذكرة التوضيحية 
 

ي اللجنة االقتصادية /  االجتماعيةينظم فريق العدالة 
ن والسكان والتنمية الشاملة فن ن الجنسير واالجتماعية  مجموعة العدالة بير

آسيا  ي  التضامن    (اإلسكوا)  لغرب  ي   االجتماعي بالتعاون مع وزارة 
اضية  و العربية،  جمهورية مرص    فن افير حول  رشة عمل وطنية 

  الموافق   الثلثاء و األربعاء    وذلك يوىمو تطوير سياسات تستند اىل المساواة   قتصاديةجتماعية واالال ا  ساواةمالل تحليل وقياس  
 . 2021 أكتوبر  13و   12

 
 الخلفية – ألف 

ي أقرتها   2030 مم المتحدة مبدأ المساواة كمحرك أساسي للتنمية المستدامة. وتهدف أجندة التنمية المستدامةتتبنن األ 
النر

ي أيلول/سبتمي  
تشمل أهداف التنمية المستدامة   وشموال.   افا وإنصإىل الوصول إىل عالم أكير عدال    2015الجمعية العامة فن

األ من  واسعة  اال مجموعة  واالهداف  ائح  جتماعية  التقدم جميع شر يفيد  أن  ورة  الضوء عىل ضن والبيئية، وتسلط  قتصادية 

ن أن مس الحد من الل   السكان. فعىل سبيل المثال ينص الهدف العاشر عىل الحاجة إىل ي حير
ي ما بينها، فن

اواة داخل البلدان وفن

ورة تعزيز النمو المستدام والشامل والعمالة الكاملة والمنتجة والعمل الل     للجميع. ئق الهدف الثامن يشدد عىل ضن

ي اال  وقد 
ي الدورة اعتمدت الدول األعضاء فن

ي تونس سنة الوزارية سكوا فن
حا بجعل العدالة   2014المنعقدة فن  - االجتماعيةمقير

ها عىل المساواة واأل  ن التنمية الوطنية لها. وعليه، تعمل إحدى الركائز األ   -نصاف والحقوق والمشاركة  وتركير ساسية لخطط 

ي صياغة خطط إنمائية وطنية ترتكز إىل المساواة وتهدف إىل تعزيز العدالة  أل عىل دعم الدول ا  اإلسكوا 
عضاء ومساعدتها فن

  خلل والمساواة من    االجتماعيةقدرات الدول العربية لوضع سياسات عامة قائمة عىل ركائز العدالة  بناء    أيضا ،  االجتماعية

ات وتقديم الخدمات   .اإلقليميةالفنية وأنشطة بناء القدرات الوطنية وحلقات العمل  االستشاريةتبادل الخي 

ي الذي تقدمه اإلسكوا اىل  
ي إطار برنامج الدعم الفنن

ي ورشة العمل فن
ي من أجل تعزيز العدالة االجتماعية  البلدان العربية  وتأبر

  فن
االجتماعية   امج  التعد  كما  قتصادية  واالالسياسات والي  ل رشة  و هذه  تنفيذ  ل  2016بداية عام    منذ المبذولة  لجهود  استكماال 

وع تعزيز  تعزيز قدرات بلدان مختارة لتصميم وتنفيذ سياسات وبرامج عامة موجهة نحو تحقيق المساواة"،.  "  المساواة:   مشر
وع بلدان مختارة من جميع مناطق العالم   ي األ تنفيذه من قبل اللجان اال  تم ويشمل هذا المشر

  المتحدة   مم قليمية الخمس فن
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وع إىل تسليط الضوء عىل الدور الرئيسي للمساواحيث  ي عملية التنمية من يسىع المشر
عضاء أل تعزيز قدرات الدول ا  خللة فن

ي الدخل أو  عىل تحليل وقياس نسب الل 
، وعىل تصميم وتطوير    االستهلك مساواة فن ن ن الجنسير وة والرفاه والمساواة بير والير

 .  واالقتصاديجتماعي وتنفيذ سياسات وبرامج عامة موجهة لتحقيق المساواة عىل الصعيد اال 
 

 باء- أهداف ورشة العمل 
ي   الثانية للدعمالمرحلة  ورشة  هذه ال  تعتي  

العربية  مرص    جمهورية  مع    االجتماعيةفريق العدالة    برنامج عملضمن  المقدم    الفنن

ي كوادر  القدرات    لتعزيز 
اء فن ن    االجتماعي وزارة التضامن    والخي  امج و السياسات  و تنفيذ  طوير  تبالمعنيير  شمليو  .  االجتماعية الي 

نامج  :  الي 

ي د تم تنفيذ هذا النشاط وق)تطوير سياسات الحماية االجتماعية القائمة عىل المشاركة  •
 (  2019أغسطس  فن

ي قتصادية  اواة االجتماعية واالس اللم  وقياسالقدرات لتحليل  ء  بنا  •
تطوير سياسات تستند و   طقة العربيةنالم  فن

 اىل المساواة  
 

 اىل:  ورشة العمل  هدفتو 

ن  • ن الحكوميير اء  و   تعريف المسؤولير ن  الخي   لقياسه    اللزمة  واألدواتمساواة ومبادئه وأبعاده وأسبابه  ل مفهوم البالمعنيير

ك والشامل   • ن  تعزيز قدرات  و ساواة،  لمال /لمفهوم المساواةتعزيز الفهم المشير مساواة  عىل تحليل وقياس الل المشاركير
ي إطار تحقيق أجندة  جتماعية واالاال 

تنفيذ سياسات و   لتطوير   للتنمية المستدامة، ووضع تصور   2030قتصادية فن
 عامة متعددة التخصصات تكون 

 
  لمبدأ المساواة مؤيدة

المهارات    وفير ت • وتعزيز  األ المعرفة  حول  ال  واأللياتدوات  التقنية  لقياس   االجتماعيةساواة  لمالمستخدمة 
ي تخطيط التنمية وصياغة السياساتواال

 النر تستند اىل المساواة   قتصادية وإدماجها فن

ن دول الجنوبتبادل  • ات حول تطوير  وتنفيذ السياسات االجتماعية فن اطار التعاون بير  التجارب و الخي 
 (South – South Cooperation)  

 
   االقتصاديةو تحليل وقياس اللمساواة االجتماعية  بالمتعلقة  الرئيسية  مجموعة من الموضوعات  ورشة العمل  وستتناول  

 : منها و تستند اىل المساواة و تطوير سياسات اجتماعية 

 سانألننصاف وحقوق اار المفاهيمي للمساواة واال طإل ا •

 اتها وأبعادهمساواة، مجاال أهمية قياس الل  •

 جمع البيانات عملية  •

ي قياس ا •
ات المستخدمة فن  مساواة لل المؤشر

ي مساواة قياس الل  •
  تماعيةجاال الحماية  فن

 تقييم أثر السياسات من أجل تحقيق المساواة فن المجتمع   •

 مسار تعميم المساواة خلل إصلح السياسات االجتماعية واالقتصادية الحالية  •

 المساواة خلل تطوير وتنفيذ السياسات االجتماعية واالقتصادية والسياسيةتعميم  •
 

 المشاركون/المشاركات -جيم 
ن  ن    تستهدف ورشة العمل المسؤولير اء  الحكوميير ن  و الخي    الخطط والسياسات وبرامج   تقييممتابعة و و وتنفيذ    بإعداد المختصير

 .اللمساواةو الفقر و الحد من  عي اإلدماج االجتما بسياساتالمتعلقة تلك وأيضا  حماية االجتماعية ال
 

 المنهجية  –دال 
ونية و  ي عي  منصة إلكير

اضن ن بالرابطستنعقد ورشة العمل بشكل افير يوم  الخاص بالورشة قبل    سيتم تزويد جميع المشاركير
انعقادها   واحد  تاري    خ  العملية والنقاش  العمل  ستعتمد ورشة  .  من  المرئية والتمارين  العروض  ، كما ستستخدم  الموجهعىل 

 والمناقشة. تشاركية أساسها الحوار   منهجية
. 
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 المدة الزمنية ولغة الورشة -هاء

ي   ثمانمالية  والمدة االج 2021أكتوبر     13و  12يوىم سيتم تنفيذ ورشة العمل 
ساعات تقريبا. وتعتمد الورشة اللغة العربية فن

 .والمداوالت العروض
 

 المراسالت  -واو
إىل المراسلت  توجيه  يرج   واالستفسارات،  المعلومات  من  للتنمية    اإلقليميةالمستشارة  ،  لمياء كلوى  / السيدة    لمزيد 

ن االجتماعية،  ن والسكان والتنمية الشاملة، اإلسكوا قسم العدالة االجتماعية، مجموعة العدالة بير  الجنسير
 76015468 -00961 :   المحمول  الهاتف 

              01978621 -00961رقم الهاتف: 
يد ال : ي  ي

وبن     lamiaa.kalawi1@un.org اإللكير
  01028589503 002 : الواتسابرقم 

mailto:lamiaa.kalawi1@un.org

