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 العدالة األجتماعية  ادماج مبادئ عمليةالعدالة االجتماعية و ورشة عمل حول مفهوم

 الصومال الفيدرالية   جمهوريةفى  والبرامج العامةوالخطط فى السياسات 

بتوقيت بيروت  0041: - 0001: –  2021  سبتمبر / أيلول 21الثالثاء   

 
 المذكرة التوضيحية 

 
  االقتصادية   اللجنة   في   الشاملة   والتنمية   والسكان   الجنسين   بين   العدالة  مجموعة   /   االجتماعية   العدالة   فريق   ينظم 

فى جمهورية الصومال  العمل والشئون اإلجتماعية  وزارة  التنسيق مع  وبالتعاون    (اإلسكوا)  آسيا  لغربي  واالجتماعية
  الخطط   في  االجتماعية   العدالة  مبادئ  وعملية إدماج   االجتماعية حول مفهوم العدالة  ورشة عمل افتراضية  الفيدرالية  
 .  2021أيلول/ سبتمبر 21الموافق الثالثاء وذلك يوم   والبرامج العامة والسياسات 
 

 الخلفية  –ألف 
 

تحقيق العدالة االجتماعية هدفاً رئيسياً تسعى الدول العربية إلى تحقيقه منذ سنوات بغية تطوير وتحسين مستوى    يشكل

معيشة السكان، في ظروف شهدت فيها المنطقة تفاقماً في مستويات الفقر وانعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها؛  

النساء والشباب؛ وتزايد العاملين في القطاع غير الرسمي؛ واإلقصاء    وارتفاعاً في معدالت البطالة، ال سيما في صفوف 

والحروب وعدم االستقرار   المناخ  تغيّر  المترتبة عن  اآلثار  الى  باإلضافة  المجتمع؛  لشرائح واسعة من  االجتماعي 

نية وأعادت  التي أرهقت أنظمة الصحة الوط  19-انتشار جائحة كوفيد السياسي. وتفاقمت هذه التحديات مؤخراً مع  

في هذا السياق، أصبح  .  تشكيل عالم التعليم وأساليب العمل، وأدت الى تباطؤ النمو االقتصادي وتنامي الفقر والالمساواة

ال في  النظر  وإعادة  االجتماعية  العدالة  تحقيق  الى  الرامية  الجهود  مضاعفة  الضروري  االقتصادية  من  سياسات 

 إدارتها كي تصبح قادرة على معالجة هذه التحديات بشكل ناجح ومستدام. واالجتماعية والبيئية وطرق 

  تندرج   و   .الصومال الفيدرالية    جمهورية  الى   اإلسكوا  تقدمه   الذي  الفني   الدعم  برنامج   إطار  في  العمل  ورشة  وتأتي 
  الوزارية   اللجنة  اعتمدته  الذي  االجتماعية  العدالة  حول  إعالن تونس  لتنفيذ   المبذولة  الجهود   إطار  في   العمل  ورشة

  التنمية   لجنة   لتوصيات   واستجابةً   ،(2014  سبتمبر   / أيلول  18  -   15  تونس، (ن  والعشري  الثامنة   دورتها   في   لإلسكوا
  حول  استرشادي  دليل إعداد  اقترحت  التي و) 2015 سبتمبر /   أيلول 9 -  8 ،  الرباط( العاشرة دورتها في  االجتماعية

  األعضاء   الدول  قدرات   لبناء  الالزمة  البرامج  وتوفير  والمحلية  الوطنية  التنمية   خطط  في  االجتماعية   العدالة  مفاهيم   إدماج
 .  تطبيقه  على  وتدريبها 
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  وإمكانية   مضمونه   واستعراض   اختباره  على   وحرصت   الدليل  لإلسكوا  التنفيذية   األمانة  أعدت   التوصيات،   لهذه  واستجابة 
  ووطنية   إقليمية   عمل   ورشات   إطار  في   المنطقة   لدول   واالقتصادية   واالجتماعية   السياسية   الخصوصيات   مع   مواءمته 

 .  رئيسية  اجتماعية اقتصادية و بقضايا  المعنيين  الحكوميين المسؤولين  من عدد   فيها كيشار
 

  كيفية   في   العامة   والبرامج  السياسات   بتخطيط  المعنية   الدول  أجهزة  قدرات   تعزيزوفى هذا األطار تسعى األسكوا الى  
  حول المعرفة   تعزيز  والى   الوطنية   اإلنمائية   والبرامج   والسياسات  الخطط   في   االجتماعية  العدالة  ومبادئ   مفاهيم   ادماج

 ذات   الحديثة   الدولية  واالتفاقيات   2030  لعام   المستدامة  التنمية  خطة   وتنفيذ   االجتماعية   العدالة  بين  الجوهري  الترابط
   .  الصلة

 
 باء- أهداف  ورشة  العمل 

 
لتطوير    جمهورية الصومال الفيدرالية  لألسكوا مع    برنامج عملضمن  للدعم الفنى    المرحلة األولىورشة  هذه ال  تعتبر

و يشمل   يهدف الى تحقيق العدالة االجتماعية و مبدأ عدم اغفال أحد تحت مظلة أجندة التنمية المستدامةبرنامج وطنى  

 ى المحاور األتية:  نبرنامج التعاون الف 

تعزيز معارف ومهارات المسئولين و المديرين  المعنيين بتطوير السياسات االجتماعية فى الوزارة حول مفاهيم   (1

 العدالة االجتماعية  و كيفية ادماج مبادئ العدالة االجتماعية فى عمليات التخطيط و التنفيذ   

والبرا (2 السياسات  وتقييم  ومتابعة  بتنفيذ  المختصين  المسؤولين  قدرات  الثغرات بناء  تقييم  االجتماعية  على  مج 

الخاصة بالعدالة االجتماعية  فى السياسات و البرامج العامة و مدى توافقها مع مبادئ العدالة االجتماعية  مع  

تدريب السادة المختصين على تطبيق هذا التقييم عمليا على استراتيجية األجور و حماية العمال وفقا للمحادثات  

 أن   السابقة فى هذا الش

 بناء قدرات المسؤولين  فى الوزارة حول  تحليل وقياس الالمساواة االجتماعية واالقتصادية  (3

ويتبع هذا التدريب ورشة عمل أخرى للتطبيق على المستوى العملي حول تصميم وتنفيذ سياسات قائمة على   (4

 المساواة 

االجتماعية (5 الحماية  برامج  المسئولين عن  قدرات  سياسات   بناء  تطوير  على    على  القائمة  االجتماعية  الحماية 

 المشاركة

 

فى عمليات  دالة االجتماعيةبادماج مبادئ العالمتعلقة  الرئيسية مجموعة من الموضوعات ورشة العمل وستتناول 

  ومنها:  والمتابعة والتقييم للسياسات والخطط و البرامج العامة والتنفيذ االعداد 

 

 المقاربة المفاهيمية للعدالة االجتماعية   •

 المقاربة الحقوقية للعدالة االجتماعية   •

   وعالقتها بالعدالة األجتماعية  2030خطة التنمية المستدامة لعام   •

 العدالة االجتماعية في ظل حاالت النزاع والحروب واالحتالل  •

 األبعاد الثقافية والمعرفية للعدالة االجتماعية  •

 القاعدة المؤسساتية لصنع سياسات تراعي مفاهيم العدالة االجتماعية       •

 دور الدولة وحي ِّز صنع السياسات    •

 مسائل أساسية في ربط دور المؤسسات العامة بتعزيز العدالة االجتماعية   •
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 مقدمة حول أداة تقييم الثغرات في مدى توافق السياسات والبرامج العامة مع مبادئ العدالة االجتماعية  •
 

 
 المشاركات/المشاركون -  جيم

 
وزارة العمل والشئون االجتماعية  في    والسياسات   الخطط  باعداد   المختصين  الحكوميين   المسؤولين  العمل  ورشة   تستهدف

 التقييم و المتابعة للبرامج االجتماعية.   التنفيذ ولين عن ؤوو أيضا المس
   

 المنهجية  – دال
 

  بالورشة   الخاص   بالرابط  المشاركين   جميع  تزويد   سيتم منصة إلكترونية و  عبر   افتراضي  بشكل  العمل  ورشة  ستنعقد 
  منهجية  ستستخدم   كما   ،الموجه  والنقاش  المرئية   العروض   علىالعمل    ورشة   ستعتمد .  انعقادها  تاريخ   من  يومين   قبل

 والمناقشة.    الحوار أساسها تشاركية
. 

 الورشة  ولغة  الزمنية  المدة  -هاء
 

  أربع   مالية والمدة االج  جلستين   الىالورشة    نقسمت و  2021  أيلول/ سبتمبر  21لثالثاء  ايوم    العمل  ورشة  تنفيذ   سيتم
 .والمداوالت   العروض  في العربية  اللغة الورشة  وتعتمد .  المرفق األعمال  جدول  في  مبين  هو   كما  تقريبا ساعات 

 
 المراسالت -واو

 
للتنمية    اإلقليميةالمستشارة  ،  لمياء كالوى  / السيدة  إلى  المراسالت   توجيه  يرجى  واالستفسارات، المعلومات   من   لمزيد 

 اإلسكوا  الشاملة، والتنمية   والسكان  الجنسين بين العدالة مجموعة  االجتماعية،  العدالة قسماالجتماعية، 
 76015468 -00961 :      المحمول الهاتف

              01978621 -00961رقم الهاتف: 
يد ال ونى لاالبر     lamiaa.kalawi1@un.org :كبر

  01028589503 002  :     واتسابرقم ال
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