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خلفية إعداد االستبيان

لتواصلابآلياتالخاصةوالضعفالقوةمكامنتحديدإلىالتنفيذيةاألمانةسعيإطارفي▪

تنميةالشعبةوجهتإلصداراتها،أوسعتوزيع  وضماناألعضاءالدولمعالمعتمدةوالنشر

الستقصاءاستبياناألعضاءالدولحكوماتإلى2015عامفياإلسكوافياالجتماعية

.الشأنبهذاآرائها

ةالدورأعمالإطارضمناإلسكواعرضتاالستبيان،لهذااألعضاءالدولاستيفاءوبعد▪

الدولممثليعلىنتائجه(2015سبتمبر/أيلولالرباط،)االجتماعيةالتنميةللجنةالعاشرة

.بشأنهاوالتوصياتالمالحظاتقدمواالذيناألعضاء

التوصياتمنمجموعةاالجتماعيةالتنميةلجنةاتخذتالعاشرةدورتهاختاموفي▪

منشموالا أكثريكونجديداستبيانبإجراءالتنفيذيةاألمانةتقومانضمنهامنوالمقترحات

.األول
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خلفية إعداد االستبيان

دتأعاالجتماعية،التنميةللجنةالعاشرةالدورةعنالصادرةالتوصيةهذهعلىبناءا ▪

دولة17فياالجتماعيةالتنميةبقضاياالمعنيةالوزاراتلعنايةوجهجديداستبياناإلسكوا

لدىاالرتكازنقاطوزاراتمعوالتنسيقبالتشاوربملئهالوزاراتهذهتقومأنعلىعضو

.حكومتهافياألخرىالمعنيةوالجهاتإلسكوا

:هدف االستبيان إلى▪

oاإلسكوافياالجتماعيةالتنميةشعبةعملبرنامجواستعراضمراجعة.

oمانوضالشعبة،ونشاطاتأعماللتحسيناألعضاءالدولومقترحاتبآراءاالسترشاد

.أفضلبشكلاألعضاءالدولوأولوياتالحتياجاتاستجابتها

العراق،ودولةالتونسية،الجمهورية:هيفقط،دول6أجابتالمتواصلة،المتابعةرغم▪

.ةالسعوديالعربيةوالمملكةالعربية،مصروجمهوريةفلسطين،ودولةعمان،وسلطنة
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االستبياننتائج 

وعات هل تعتقدون أن برنامج عمل شعبة التنمية االجتماعية يتناول أبرز الموض-1

واألولويات في مجال التنمية االجتماعية في دولتكم؟

النسبةعدد األجوبةلبلدافيواألولوياتالموضوعاتألبرزالبرنامجتناول

0%0الى ادنى حد

16.7%1الى حد قليل

16.7%1الى حد ما

66.7%4الى حد كبير

0%0الى أقصى حد

100%6المجموع
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االستبياننتائج 

لتنمية ما هي برأيكم أبرز الموضوعات أو القضايا التي يجب ان يتناولها برنامج عمل شعبة ا-2✓

االجتماعية؟ 

ملة مع استراتيجية شا( التأمينات االجتماعية، الرعاية االجتماعية)رسم اطار عام للحماية االجتماعية ✓

وتدريب الدول األعضاء عليها؛

عاقات؛زيادة االهتمام بقضايا األشخاص ذوي اإلعاقة ووضع البرامج المشتركة، وإيجاد تصنيف موحد لإل✓

الهجرة والتنمية؛✓

العدالة االجتماعية؛✓

مكافحة الفقر؛✓

االدماج االجتماعي؛✓

التشريد القسري، ارتفاع مستويات :السياسات االجتماعية ذات العالقة ببناء وتعزيز التماسك االجتماعي✓

البطالة، التمييز السلبي ضد المرأة، عدم المساواة في معاملة األشخاص ذوي اإلعاقة؛

التركيز على برامج التمكين األسري لألسر التي تتلقى مساعدات نقدية؛✓
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االستبياننتائج 

ما هو تقييمكم لمضمون المخرجات التالية التي تعدها شعبة التنمية االجتماعية؟-3

: الدراسات واألبحاث-أوالا 

النسبةعدد األجوبةواألبحاثالدراساتلمضمونتقييم

0%0سيئة جداا 

0%0سيئة

16.7%1متوسطة

83.3%5جيدة

0%0جيدة جداا 

100%6المجموع
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االستبياننتائج 

ا  المواد المعرفية والتقنية-ثانيا

عدد واألبحاثالدراساتلمضمونتقييم

األجوبة

النسبة

0%0سيئة جداا 

16.7%1سيئة

0%0متوسطة

66.7%4جيدة

16.7%1جيدة جداا 

100%6المجموع
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االستبياننتائج 

هل تتناول هذه المخرجات أبرز المواضيع والقضايا االجتماعية الملحة لدولتكم؟ -4

والقضاياالمواضيعألبرزالمخرجاتتناول

البلدفيالملحةاالجتماعية

النسبةعدد األجوبة

0%0الى ادنى حد

16.7%1الى حد قليل

50%3الى حد ما

16.7%1الى حد كبير

16.7%1الى أقصى حد

100%6المجموع
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االستبياننتائج 

ما هو تقييمكم للخدمات االستشارية الفنية التي تقدمها شعبة التنمية االجتماعية -5

لدولتكم؟

النسبةعدد األجوبةالفنيةاالستشاريةالخدماتتقييم

16.7%1سيئة جداا 

16.7%1سيئة

16.7%1متوسطة

33.3%2جيدة

0%0جيدة جداا 
16.7%1لم تقدم شعبة التنمية االجتماعية خدمات استشارية 

100%6المجموع
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االستبياننتائج 

هل تستجيب هذه الخدمات إلى مطالب وأولويات واحتياجات دولتكم؟  6-

النسبةعدد األجوبةبلدالأولوياتإلىاالستشاريةالخدماتاستجابة

0%0الى ادنى حد

20%1الى حد قليل

60%3الى حد ما

20%1الى حد كبير

0%0الى أقصى حد

100%5المجموع
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نتائج االستبيان

ن  كيف يمكن توسيع إطار هذه الخدمات لتتناول أولويات دولتكم وتشمل عدد أكبر م-7

المستفيدين؟

شباب،والوالمسنيناإلعاقةذويواألشخاصوالمرأةاالجتماعيةالحمايةلتشملالتعاونمجاالتتوسيع✓

والمؤشرات؛التنفيذتتبعوالنظمالخططوضعوعملية

الضمانية؛االجتماعالحمايةاالجتماعية؛التنمية:التاليةالمجاالتفياالستشاريةالخدماتمناالستفادة✓

الوطنية؛لألولوياتاالستجابةاالجتماعية؛والتأميناتاالجتماعي

أفضل؛بطريقةالخبراءانتقاء✓

الخبرات؛دللتبامنتدى/الكترونيةصفحةتأسيسخاللمنالمشتركوالتفاعلالتواصلشبكةتعزيز✓

األولوياتوفقاخططهوتنفيذاعدادفيالوطنيةللكوادرالفنيالدعملتقديماالسكوامنمستشارينترشيح✓

التجاربنماالستفادةخاللمنخبراتهموزيادةقدراتهملتنميةالصلةذاتاالجتماعيةالمجاالتوفيالوطنية

الناجحة؛الدولية
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االستبياننتائج 

دمها التي تق( الدورات التدريبية وورش العمل)ما هو تقييمكم ألنشطة بناء القدرات -8

شعبة التنمية االجتماعية؟

النسبةعدد األجوبةالقدراتبناءأنشطةتقييم

0%0سيئة جداا 

16.7%1سيئة

16.7%1متوسطة

33.3%2جيدة

33.3%2جيدة جداا 

100%6المجموع



Page 14

االستبياننتائج 

إلى أي مدى تستجيب هذه األنشطة إلى أولويات دولتكم؟-9

النسبةعدد األجوبةالبلدأولوياتإلىالقدراتبناءأنشطةاستجابة

0%0الى ادنى حد

16.7%1الى حد قليل

33.3%2الى حد ما

50%3الى حد كبير

0%0الى أقصى حد

100%6المجموع
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بعض المقترحات

كيف يمكن تحسين هذه األنشطة؟  -10

تعميمهاىإلإضافةتنظمهاالتيالعملوورشالتدريبيةالدوراتلمختلفملخصتتضمننشراتإصدار✓

االجتماعي؛بالقطاعالمعنيينمنممكنعددأكبراستفادةلضماناألعضاءالدولعلى

والمدربين؛المحتوىحيثمنلألنشطةالجيداالعداد✓

لمشاركةلالمعنيةللجهاتدعواتالتوجيهواالجتماعيةالتنميةشعبةتنظمهاالتيالعملورشعددزيادة✓

المستفيدين؛منقدرأكبرشموليةلضمان

ا أنشطةتنفيذخاللمناألعضاءالدولمعالتعاونتعزيز✓ تتمحورةدولكلومتطلباتالحتياجاتوفقا

ذوياصواألشخوالمرأةاالجتماعيةالحمايةمجالفيالقدراتلبناءالعملوورشتدريبيةدوراتتنفيذحول

السياسات؛ورسموالتخطيطوالمسنيناإلعاقة

االجتماعية؛الحمايةمجاالتتعزيزأجلمنالخاصوالقطاعالمدنيالمجتمعمؤسساتاشراك✓

منظورمناعيةاالجتمالتنميةمجالفياالستراتيجيةللخططوالمتابعةالتقييمآلياتحولبرامجتنفيذ✓

؛2030المستدامةالتنميةأهداف
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االستبياننتائج 

، ما هو تقييمكم (الحد األقصى4يمثل الحد األدنى و1حيث )4إلى 1على مقياس  من -11

المخرجات آلليات التواصل والنشر التي تعتمدها شعبة التنمية االجتماعية في ما يتعلق ب

:التالية

المجموععدد األجوبة المعتمدةالتواصلآليات
1234

ةالمعرفيوالموادوالدراساتالبحوثتوزيع

والتقنية

4

%66.7

2

%33.3

6

االجتماعاتفيللمشاركةالدعواتتوجيه

الحكوميالمستوىعلىالمنعقدة

1

%16.7

4

%66.7

1

%16.7

6

قفراجتماعاتفيللمشاركةالدعواتتوجيه

الخبراء

1

%16.7

1

%16.7

3

%33.3

1

%16.7

6

1اتالقدربناءببرامجالخاصةالمعلوماتنشر

%16.7

2

%33.3

3

%50

6
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االستبياننتائج 

لتنمية كيف يمكن تطوير وتحسين هذه اآلليات لضمان نشر  أفضل إلصدارات شعبة ا-12

االجتماعية وموادها المعرفية والمعلومات الخاصة بأنشطتها؟

تمر؛بناء قاعدة بيانات للخبراء في مجال التنمية العربية والتواصل معهم بشكل مس✓

ات تزويد الدول األعضاء بهذه اإلصدارات والمواد المعرفية األخرى ذات العالقة بسياس✓

التنمية االجتماعية والتجارب الدولية الناجحة في هذا المجال؛

خرجت اصدار دليل دوري مختص يعنى برصد أهم الدراسات والتوصيات والنتائج التي✓

يذه من هذه منها اإلصدارات واإلجراءات المتبعة في تنفيذ هذه التوصيات، وتوضيح ما تم تنف

التوصيات وكيفية االستفادة من الدراسة على مستوى الدول األعضاء؛

إجراء بحوث ودراسات مشتركة بين الدول األعضاء وفق أولويات كل دولة وتبادل ✓

الخبرات في هذا المجال؛
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االستبياننتائج 

شخاص إعطاء حيز واهتمام أكثر لبعض القضايا التي تحتاج الى تعاون مشترك مثل األ✓

ذوي اإلعاقة والنوع االجتماعي؛

التي تصدرها إيجاد نقاط اتصال لتفعيل التواصل فيما يتعلق بالبرامج وتبادل المطبوعات✓

الدول األعضاء؛

ل بشكل أكثر تطوير الموقع االلكتروني الخاص بشعبة التنمية االجتماعية وتفعيل التواص✓

إيجابية؛

ك لتسهيل عملية تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة وترسيخ مفهوم االنفتاح المعلوماتي وذل✓

؛التواصل وتبادل المعرفة واالبحاث والدراسات

؛ماتتوفير الدعم الفني للدول االعضاء بهدف تسهيل عملية التواصل ونشر المعلو✓
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االستبياننتائج 

ي ما هي الجهود والمبادرات التي يمكن ان تقوم بها شعبة التنمية االجتماعية والت-13

2030تساهم في تمكين الدول العربية لتطوير أطر لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام

ورصدها وتقييمها على المستوى الوطني؟ 

منهاتمكنآلياتوضععلىاألعضاءالدوللمساعدةتدريبيةودوراتعملورشتنظيم✓

دونتحولالتيالصعوباتورصدوغاياتها2030المستدامةالتنميةخطةتنفيذمتابعة

عضاء؛األالدولمنالمختصينكفاءةلرفعوالخبراتالناجحةالتجاربولتبادلتنفيذها

نميةالتأجندةفياالجتماعيةللجوانباألساسمؤشراتتحليلتتناولاجتماعاتعقد✓

المستدامة؛

العربيةلدولامعبالمشاركةالوطنيالمستوىعلىوالتقييموالمتابعةللرصدآلياتوضع✓

الدولبعضفيالناجحةواآللياتوالممارساتالمجالهذافياالسكواخبراتمنواالستفادة

األخرى؛العربيةللدولاستفادةلتحقيقالعربية

العربية؛الدولمعالتنفيذلمتابعةدوريةاجتماعاتعقد✓



Page 20

االستبياننتائج 

:مالحظات إضافية-14

أن تلعب االسكوا دوراا  فعّاالا وبارزاا على مستوى المنطقة بشكل عام؛ ✓

التعاون في التنمية التركيز على البرامج التي تتناسب مع االستراتيجيات اإلقليمية مثل استراتيجية مجلس✓

االجتماعية؛

جنة مختصة أو وضع آليات وإجراءات لتنفيذ توصيات ونتائج دراسات شعبة التنمية االجتماعية وتشكيل ل✓

متابعة تنفيذ فريق عمل يتكون أعضائه من ممثلين لمختلف المؤسسات وأفراد المجتمع المدني والقطاع الخاص ل

.هذه التوصيات
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