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 مذكرة توضيحية 

االجتماعي والطفولة    العملوزارة  بالتعاون مع    (  ااإلسكو)تنظم اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  

عمل افتراضية لبناء  ورشة  ة  موريتاني ال  اإلسالمية  الجمهورية  في  واألسرة/إدارة الدراسات والتعاون والمتابعة

من أجل   مة مع مبادئ العدالة االجتماعيةحول استخدام "أداة تقييم مدى توافق السياسات العاة  القدرات الوطني

ا على  للتعافستراتيجية  إلتطبيقها  كوفيد   يالوطنية  االسالمية    يف  19- من  يوم  الجمهورية  وذلك  الموريتانية 

من الساعة )يت بيروت  وقبت   16:00الى الساعة     13:00من الساعة    2021  أيلول/سبتمبر   15الموافق    األربعاء

   بتوقيت نواكشوط( 13:00 ةصباحا الى الساع 10

 خلفية ورشة العمل  (أ

  االجتماعية هدفا رئيسيا تسعى العديد من الدول العربية إلى تحقيقه منذ سنوات بغية تطوير يشكل تحقيق العدالة  

في هذا السياق، استمرت المطالبة الملحة للحكومات العربية لكي تتبنى نماذج تنمية ووتحسين رفاهية السكان.  

أفضل وأكثر نجاعة. وفي هذا   قادرة على معالجة تجليات الالمساواة وغياب العدالة االجتماعية بطريقةة  جديد 

للتنمية المستدامة لتعطي األولوية لتحقيق المساواة كهدف مستقل وكقضية شاملة    2030أجندة    اإلطار جاءت 

بتحقيق جميع األهداف، ال سيما أن الحد من الالمساواة يشكل مفتاحا لتحقيق جميع أهداف  ق مرتبطة بشكل وثي

 .العدالة االجتماعية التنمية المستدامة وترسيخ

العدالة تحقيق  دون  تحول  ومترابطة  أساسية  قات  معوا من  تعاني  العربية  الدول  في  العامة  السياسات  أن   إالا 

اإلمكان ذات  الدول  في  بهااالجتماعية، وال سيما  المتأثرة  تلك  أو  نزاعات  تعاني من  التي  وتلك  الضعيفة    ا ت 

قات: ضعف القدرات المؤسسي  وتتضمن ة لمكافحة الفقر، وزيادة غير مسبوقة لالمساواة والتهميش  هذه المعوا

وغياب  للتنمية،    االجتماعي،  الحقوقي  المنظور  وضعف  واالجتماعية،  االقتصادية  الفرص  وضعف  تكافئ 

الرشيدة، االجتماع   الحوكمة  الحماية  مستويات  وتدني  البطالة،  نسب  تتبعثر يوارتفاع  األحيان،  أغلب  وفي  ة. 

ال والتكامل بين  عبين جهات ومؤسسات حكومية مختلفة نتيجة غياب التنسيق الف  ةية االجتماعجهود تحقيق العدال
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فجوة الالمساواة االقتصادية واالجتماعية على    مؤخرا وقد تفاقمت السياسات،   القطاعات المختلفة واالتساق في

 . 19- أثر جائحة كوفيد 

م  أداة لتقييم نقاط القوة والضعف في مدى مراعاة السياسات لمبادئ ومفاهي   تطويرب  اإلسكوا  قامت في هذا السياق،  

إلى دعم الدول العربية  األداة تهدفو،  (Policy Gap Assessment Tool (PGAT)) العدالة االجتماعية

الفجوات  تحديد  القائ  في  العدالة موالفرص  لمبادئ  استجابتها  حيث  من  أولوية  ذات  تعتبرها  سياسات  في  ة 

هذااال إلى  واالستناد  الثغرات   جتماعية،  هذه  لسد  الالزمة  واإلصالحات  األساسية  التدخالت  القتراح  التقييم 

 خالل تبناي خطوات عملية وملموسة لمعالجتها.  وتصويب عمليات صياغة السياسات من

 ب( أهداف ورشة العمل 

  . ةموريتانيال  اإلسالمية  الجمهوريةوتأتي ورشة العمل في إطار برنامج الدعم الفني الذي تقدمه اإلسكوا الى  

وتندرج في إطار الجهود المبذولة لتنفيذ إعالن تونس حول العدالة االجتماعية الذي اعتمدته اللجنة الوزارية  

الثامنة والعشرين  لتوصيات لجنة  2014ل/ سبتمبر  أيلو  18  -  15تونس،   (لإلسكوا في دورتها  (، واستجابةً 

 ( . 2015أيلول / سبتمبر   9 - 8الرباط ، (التنمية االجتماعية في دورتها العاشرة 

مع   االجتماعيةحول العدالة    سكوالإل  ضمن برنامج عمل  يلدعم الفنمن اوتعتبر هذه الورشة المرحلة األولى  

الي  الذ وة  موريتاني ال  اإلسالمية  الجمهورية المسئولين  تعزيزى  يهدف  الشئون    قدرات  وزارة  طواقم  من 

  في السياسات االجتماعية جتماعية  بالعدالة اال  الخاصةالفجوات  االجتماعية والطفولة واألسرة في مجال تحليل  

 جتماعية وتقييم مدى توافق السياسات مع مبادئ العدالة اال

 عدة خطوات:   نامج  برمن هذا الوتشمل  المرحلة األولى 

 : الخطوة األولى

 

بتنظيم ورشة    والطفولة واألسرة جتماعياال  العمل  سكوا بالتعاون مع وزارةإليقوم فريق العدالة االجتماعية با 

 . وكيفية تطبيقها  أداة تقييم الثغرات   للتعريف والتدريب على استخدام  2021سبتمبر  في    عمل أولية عبر األنترنت 

 

 : الخطوة الثانية

 

منوط به األشراف على عملية  الوزارة وهو الفريق الشراف على عملية التقييم من قبل  إلتحديد الفريق المصغر ل

  .مع مبادئ العدالة االجتماعية 19-من كوفيد  يستراتيجية الوطنية للتعافإلالتقييم حول مدى توافق ا

  

 الخطوة الثالثة:  

 

المصغر    يلهذا الفريق االشرافوالتدريب    بمتابعة وتقديم المساعدة الفنيةسكوا  إلجتماعية باقوم فريق العدالة االي

الى استخالص النتائج ووضع خارطة    حتى استكمال عملية التقييم وصوالً أيضا  ولفريق التقييم    الحاجةحسب  

ستراتيجية الوطنية  جتماعية فى االطريق لتنفيذ التوصيات المتفق عليها من أجل سد الفجوات المتعلقة بالعدالة اال

 19من كوفيد  يللتعاف
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 المشاركون/المشاركات -جيم 

 

العمل ورشة  والجهويين    60  تستهدف  المركزيين  المديرين  وتقييم  المعنيين  من  وتنفيذ  السياسات  بتصميم 

تنظيم  و  .االجتماعية يتم  من ورشةقد  المستهدفين  الستيعاب    عمل  أكثر  اوأعداد  التنظيمية  إلجتسهيل  راءات 

  .  واألسرة  الطفولةو يجتماعال العمل اباالتفاق مع وزارة 

  

 المنهجية  –دال 

 

الخاص   بالرابط  المشاركين  تزويد جميع  إلكترونية وسيتم  منصة  عبر  افتراضي  بشكل  العمل  ستنعقد ورشة 

كما   الموجه،  والنقاش  المرئية  العروض  على  العمل  ستعتمد ورشة  انعقادها.  تاريخ  من  يومين  قبل  بالورشة 

 ستستخدم منهجية تشاركية أساسها الحوار والمناقشة. 

. 

 لغة الورشة المدة الزمنية و -هاء

 

العمل خالل   تنفيذ ورشة  الموافق  يوم  سيتم  الى      .2021أيلول/سبتمبر    15األربعاء  الورشة  ثالث وتنقسم 

المرفق. وتعتمد الورشة اللغة  جدول األعمال  ساعات تقريبا كما هو مبين في    ثالث والمدة االجمالية    جلسات 

 .العربية في العروض والمداوالت 

 المراسالت  -واو

 

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

اإلقليمية للتنمية االجتماعية، قسم العدالة االجتماعية، مجموعة العدالة بين الجنسين والسكان والتنمية الشاملة، 

 : اإلسكوا

 76015468 -00961 :      المحمول الهاتف

              01978621 -00961رقم الهاتف:  

    lamiaa.kalawi1@un.org :البريد االلكترونى  

  01028589503 002 :      رقم الواتساب 

mailto:lamiaa.kalawi1@un.org

