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 )اإلسكوا(  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

  السياسات إحول                 برنامج تدريب   
 
           دماج مبادئ العدالة االجتماعية ف
 
                               

امج االجتماعية    تطوير سياسات وبرامج اجتماعيةو                    والب 
  جمهورية الصومال الفيدراليةتستند اىل المساواة  
 
                             ف
 
  

وت، لبنان  – 2021       ديسمب  كانون األول/   13-16               بب 
 

 املذكرة التوضيحية

العدالة االجتماعية      /   ينظم فريق 
الشاملة ف  الجنسي   والسكان والتنمية  العدالة بي       مجموعة 
واالجتماعية   اللجنة االقتصادية                                                        

ادماج  حول                 برنامج تدريب                                   ف  جمهورية الصومال الفيدرالية  جتماعية  العمل و الشئون اإل بالتعاون مع وزارة   (اإلسكوا)              لغرب   آسيا 
امج االجتماعية وتطوير سياسات وبرامج اجتماعية تستند اىل المساواة                و ذلك ف  مقر                                                                                                         مبادئ العدالة االجتماعية ف  السياسات والب 

وت  صادية واالجتماعية ت اللجنة االق  بب 
        لغرب  أسيا ف 
نامج التدريب  لقاءات تشاورية   2021       ديسمب    16اىل    13من                                                            و يتبع هذا الب 

اء اإلسكوا  الصوماىل  الوفد        بي      ةاجتماعات فنيو   الفب                    و خب  للتعاون  برنامج متكامل  الزيارة مع         ب  امن  ت. كما                                        لالتفاق عىل  هذه 
وت         مبب  رفع  علم جمهورية الصومال الفيدرالية عىل  احتفالية    بب 

        األمم المتحدة ف 
و  دولة الصومال اىل اإلسكوا    احتفاال بانضمام               

     . 2021       ديسمب   16الجمعة ذلك يوم 
 

   الخلفية – ألف 

 تسىع الدول العربية إىل تحقيقه منذ سنوات بغية تطوير وتحسي   مستوى معيشة 
 
 رئيسيا

 
                                                                      يشكل تحقيق العدالة االجتماعية هدفا

 
       

 
                                 

  مستويات الفقر وانعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينه
 ف 
 
  ظروف شهدت فيها المنطقة تفاقما

                                                         السكان، ف 
   
 
                               

  معدالت            
 ف 
 
         ا؛ وارتفاعا
   
 
           

ائح واسعة من   االجتماع  لش  ؛ واإلقصاء  الرسم  القطاع غب     
العاملي   ف  النساء والشباب؛ وتزايد    صفوف 

                                                       البطالة، ال سيما ف 
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 مع  
 
. وتفاقمت هذه التحديات مؤخرا تبة عن تغب   المناخ والحروب وعدم االستقرار السياس 

     المجتمع؛ باإلضافة اىل اآلثار المب 
 
                                                                             

                               

  أرهقت أنظمة الصحة الوطنية وأعادت تشكيل عالم التعليم وأساليب العمل، وأدت اىل تباطؤ النمو   19-تشار جائحة كوفيدان
                                                                                         الب 
    

وري مضاعفة الجهود الرامية اىل تحقيق العدالة االجتماعية    هذا السياق، أصبح من الض 
                                                                               االقتصادي وتنام  الفقر والالمساواة. ف 
                                    

  السياسات  
            وإعادة النظر ف 
                                                                                     االقتصادية واالجتماعية والبيئية وطرق إدارتها ك  تصبح قادرة عىل معالجة هذه التحديات بشكل                

 ناجح ومستدام. 

  اال   وقد 
     اعتمدت الدول األعضاء ف 
  الدورة                        

          سكوا ف 
  تونس سنة  الوزارية         

            المنعقدة ف 
حا بجعل العدالة    2014              -   االجتماعية                     مقب 

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

ا   صياغة خطط إنمائية وطنية ترتكز إىل المساواة وتهدف إىل تعزيز العدالة  أل عىل دعم الدول 
                                                                    عضاء ومساعدتها ف 
   االجتماعية                  

ات    خاللوالمساواة من    االجتماعيةلوضع سياسات عامة قائمة عىل ركائز العدالة    األعضاءول  بناء قدرات الد  يضا وأ                تبادل الخب 

 .اإلقليميةالفنية وأنشطة بناء القدرات الوطنية وحلقات العمل  االستشاريةوتقديم الخدمات 

نامج التدريب     هذا الب 
                        و يأب 
  الذي تقدمه اإلسكوا اىل        

  إطار برنامج الدعم الفب 
                        ف 

                         
من أجل تعزيز العدالة االجتماعية البلدان العربية    

  
  ف 
امج االجتماعية       نامج    ا هذعد  يكما  قتصادية  واال                             السياسات والب  ل             الب  تنفيذ  ل  2016بداية عام    منذ المبذولة  لجهود  استكماال 

وع تعزيز  ويشمل   ،    تعزيز قدرات بلدان مختارة لتصميم وتنفيذ سياسات وبرامج عامة موجهة نحو تحقيق المساواة   المساواة:               مش 
وع بلدان مختارة من جميع مناطق العالم ويتم تنفيذه من قبل اللجان اال   األ                                                                            هذا المش 

     قليمية الخمس ف 
يسىع حيث  المتحدة  مم               

للمساوا الرئيس   الدور  الضوء عىل  وع إىل تسليط  التنمية من                                                  المش    عملية 
                    ة ف 
ا  خالل     الدول  عضاء عىل تحليل  أل تعزيز قدرات 

  الدخل أو وقياس الال 
           مساواة ف 
وة والرفاه والمساواة بي   الجنسي  ، وعىل تصميم وتطوير وتنفيذ سياسات وبرامج    االستهالك                                                                                     والب 

     
 . واالقتصادي       جتماع  عامة موجهة لتحقيق المساواة عىل الصعيد اال 

 
 :ومنهاحول العالة االجتماعية و المساواة  قامت اإلسكوا بتطوير عدة أدوات تدريبية                وف  هذا السياق 

امج العامة مع مبادئ العدالة االجتماعية -1    مدى توافق السياسات والب 
                                                                أداة تقييم الثغرات ف 
                      

  السياسات االنمائية -2
                    دليل ادماج مبادئ العدالة االجتماعية ف 
                                       

  الدول العربيةدليل تصم -3
                يم وتنفيذ سياسات قائمة عىل المساواة ف 
                                       

 
نامج التدريب     باء- أهداف                    الب 

نامج التدريب    ا هذ       عتب  ي نامج ا                     الب      لدعم                  استكماال لب 
  الفب 
جمهورية الصومال  مع    االجتماعيةفريق العدالة    عمل  خطةضمن  المقدم         

اء الفنية  كوادر الو             المسئولي    قدرات لتعزيز  الفيدرالية  حول ادماج  مبادئ العدالة االجتماعية                           الوطنيي   ف  دولة الصومال          والخب 

امج االجتماعية    والمساواة نامج   شمليو لتحقيق العدالة االجتماعية و عدم اغفال أحد  وطنية    ةو تطوير خط                                  ف  السياسات و الب            الب 

  : 

امج االجتماعية عىل تقييم  بتطوير و                                    بناء قدرات المسؤولي   المختصي    ورشة عمل ل (1                                                            تنفيذ ومتابعة وتقييم السياسات والب 
امج العامة و مدى توافقها مع مبادئ العدالة االجتماعية  مع تدريب                                                                                                                       الثغرات الخاصة بالعدالة االجتماعية  ف  السياسات و الب 

اتيجيات أحد اال عىل تطبيق هذا التقييم عمليا عىل             المشاركي   السادة     وفقا الحتياج الوزارةالوطنية السياسات أو            سب 
   ويتبع هذا التدريب ورشة عمل أخرى حول تصميم وتنفيذ سياسات قائمة عىل المساواة (2
اء    شاورية مع االدرات المختلفةاجتماعات تعقد   (3 اتيجية متكامل           الفنيي              و الخب                    ة للتعاون الفب                                        ف  اإلسكوا لالتفاق عىل اسب 

 اور للعمل وفقا لالحتياجات الوطنية  حتشمل عدة م
 

 المشاركون/المشاركات -جيم 

نامج التدريب   ستهدف  ي اء              الحكوميي                 المسؤولي                      الب  امج الالخطط والسياسات و   تقييممتابعة و و وتنفيذ    بإعداد            المختصي              والخب          ب 
 .الالمساواةو الفقر و الحد من     ع  اإلدماج االجتما المتعلقة بسياساتتلك وأيضا  االجتماعية 
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 المنهجية  –دال 

نامج التدريب   نعقد  ي س وت            ف  مقر  بشكل حضورى                     الب   بب 
        اللجنة االقتصادية و االجتماعية لغرب  أسيا ) اإلسكوا( ف 
عىل    و يعتمد                                                          

 والمناقشة.  تشاركية أساسها الحوار  ، كما ستستخدم منهجيةالموجهالعروض المرئية والتمارين العملية والنقاش 
. 

 لغة  ال المدة الزمنية و  -هاء

نامج التدريب   سيتم تنفيذ       ب   شمقسمة اىل ور عىل مدار أربعة أيام    2021          ديسمب       16اىل    13من  ت التشاورية  او االجتماع                   الب 
نامج العمل المرفق   عمل و اجتماعات تشاورية نامج  ويعتمد                             وفقا لب    العروض           الب 

         اللغة العربية ف 
 .والمداوالت                 

 
 المراسالت  -واو

االجتماعية، للتنمية    اإلقليميةالمستشارة  ،  لمياء كالوى  / السيدة                                                           لمزيد من المعلومات واالستفسارات، يرج  توجيه المراسالت إىل 
 الشاملة، اإلسكوا                                                                      قسم العدالة االجتماعية، مجموعة العدالة بي   الجنسي   والسكان والتنمية 
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