
 العامة  السياسات   مراعاةالثغرات في مدى    تقييمالختبار أداة   افتراضية  عمل ورشة
 للعدالة االجتماعية 

   2020أيلول/سبتمبر 25-24، تونس 
 

 موجز عن ورشة العمل وتوصياتها 
 

 
مع اإلدارة العامة للنهوض االجتماعي بالتعاون  (اإلسكوااللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربى آسيا ) نظمت 

أداة تقييم الثغرات في مدى  الختبارورشة عمل افتراضية  في الجمهورية التونسيةفي وزارة الشؤون االجتماعية 
 .2020أيلول/سبتمبر  25و 24يومي  ، تونسالعاصمة في مراعاة السياسات العامة للعدالة االجتماعية 

 
جديدة تعّدها اإلسكوا لتقييم الثغرات في مدى مراعاة السياسات العامة  اختبار أداةورشة العمل إلى  سعت

من للحكومات تُعتبر ذات أولوية سياسات في القائمة الفجوات  تحديدفي تساهم هذه األداة . ولمبادئ العدالة االجتماعية
ضرورية وملحة خاصة مع تفاقم فجوة الالمساواة هذه المسألة  أضحتوقد    ؛حيث استجابتها لمبادئ العدالة االجتماعية

نتائج ستناد إلى باال ،نا. كما تساعد األداةكورو جائحة فيروسعلى إثر في الدول العربية االقتصادية واالجتماعية 
 تطوير وتنفيذوتصويب عمليات  واإلصالحات الالزمة لسد هذه الثغرات التدخالت األساسية اقتراحعلى  ،التقييم

 .تهاملموسة لمعالجو عملية خطواتحلول و تبّنيمن خالل وذلك السياسات 
 

باإلضافة في تونس  ة الشؤون االجتماعية  وزارمختلف إدارات  مسؤولون حكوميون يمثلون  شارك في الورشة  
 ؛المهني واالدماجوالرياضة  والشباب؛ الصحةو؛ الماليةاالقتصاد و مثلمعنية أخرى  وزارات ن يمثلونيمسؤولإلى 

رئاسة عن  في ورشة العمل ممثلكما شارك  ؛ البيئةالشؤون المحلية وو ؛ والداخلية؛ والمرأة ؛ والعدل ؛ العالي والتعليم
ختبار جلسات عمل الوعقد المشاركون    .الوزارة المكلفة بالعالقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني  من  الحكومة

متكّيفين اجتماعيا، والتي تندرج ضمن الير  المهمشين وغ  بشباات الموجهة نحو السياسالتطبيقها على  خالل  األداة من  
 . تونسفي السياسة العامة للحماية االجتماعية إطار 

 
المقترحة مع الموضوع الذي العمل  مالئمة منهجية  و  وبنيتها  األداة  مضمونحول  قيّمة  مالحظات    قدم المشاركونو

التي واقترحوا مجموعة من التوصيات  ، مع السياق الوطنيللتكيف قابليتها كما أبدوا الرأي في مرونتها و يتم تقييمه
توجه القسم اآلخر الى األمانة التنفيذية لإلسكوا في توجه قسم منها الى وزارة الشؤون االجتماعية في تونس في حين 

 إطار التعاون الفني المشترك. وفيما يلي أبرز ما جاء في التوصيات:
 
 التوصيات الموجهة الى وزارة الشؤون االجتماعية واإلسكوا: -ألف

 
 2019اإلسكوا في أكتوبر/تشرين األول  تم إنشاؤها بدعم منالتي تفعيل اللجنة الوطنية رفيعة المستوى  .1

التي عُلّق العمل عليها بسبب جائحة كورونا، والقائمة على المساواة  السياسات العامة  المخولة بمتابعة وتقييم  و
 مأسستها من خالل وضع إطار تشريعي لها. والعمل على 

 
 التوصيات الموجهة الى وزارة الشؤون االجتماعية: -باء 

 
في عملية تطوير السياسات  -بصيغتها المعدلة والنهائية- الثغرات التي تطورها اإلسكوا أداة تقييماعتماد  .2

 األداة لتعميمرئاسة الحكومة االجتماعية والقطاعية على الصعيد الوطني، ورفع توصية في هذا اإلطار الى 
عد العدالة االجتماعية ضمن جميع الوثائق التي تعدها الوزارات الى رئاسة إدراج بُ على مستوى الوزارات و

 األداءحول تقييم  المرفوعة  وصياغة األولويات والسياسات، بحيث تكون التقارير   النشاطالحكومة مثل تقارير  
 ساواة بينمفهوم المحالياً في موضوع إدماج به ، كما هو معمول ةاالجتماعي عدالةأو اإلنجازات مقترنة بال

  .  الجنسين



وتعديلها أو تكييفها على هذا األساس قبل  في تونسمختارة  قياس أثر استخدام األداة في وزاراتاقتراح  .3
األداة على سياسات القطاع الصحي في ظل  رختباإتعميمها على المستوى العربي. فعلى سبيل المثال يمكن 

نا على العدالة االجتماعية، واستخدامها في مجال تكريس الصحة للجميع بحلول كورو جائحة فيروستداعيات  
2030. 

تقييم السياسات والبرامج التنموية في تونس العمل على و ةيالعدالة االجتماعنشاطات التواصل حول  تعزيز .4
يمكن مثالً  حقوق االنسان.مبادئ االجتماعية وعدالة لل هامراعاتالثغرات في مدى لتحديد  األداة واستعمال

استخدام األداة كأساس لمراجعة وتصويب المخطط الخماسي السابق وفي اعداد المخطط الخماسي الجديد 
 " المقّرر تطويرهما قريبا. 2030وفي "رؤية تونس  2021-2025

والمجتمع المدني والمواطنين   يةاإلعالم  لأن يتبنى الخطاب الموجه الى الهياكل الحكومية والوزارات والوسائ .5
ال يتوجه خطاب العدالة االجتماعية نحو نهج الرعاية اأهمية مراعاة السياسة العامة للعدالة االجتماعية، و

والوصاية بل أن يركز على اآلليات الفعالة األخرى التي تتيحها الدولة والتي تنطلق من دور السياسات 
 دماج وتكافؤ الفرص ومعالجة الفقر من جذوره.االقتصادية واالجتماعية في تعزيز اإل

 ومات إلدارة المعلومات تتالءم مع أهداف التنمية المستدامة وتوفر البيانات والمعلومات الالزمةمنظ تطوير .6
 الستيفاء مصفوفة التقييم، وتحديثها بشكل مستمر كي تستجيب للحاجات المستجدة. حول العدالة االجتماعية

مدى مراعاة السياسات العامة حول األطراف  المتعددةآلية التنسيق  ألنشطة (سنوي)ضرورة اعداد تقرير  .7
 .تونسلعدالة االجتماعية في مبادئ ال المهمةواإلصالحات 

تفعيل الشراكة والتشبيك مع الجهات غير الحكومية والمجتمع المدني والفئات المستهدفة في عمليات التخطيط  .8
لرفع مستوى المشاركة المدنية من اإلبالغ والحضور   األطراف  هذهزيز قدرات  المتابعة وتعالتقييم ووالتنفيذ و

 وصوالً الى التعاون والتمكين.
تعزيز دور الجماعات المحلية في دفع عجلة التنمية المستدامة والشاملة وتكريس مبدأ الالمركزية باعتماد  .9

المحلية حول مفهوم العدالة االجتماعية وكيفية العدالة االجتماعية وذلك من خالل بناء قدرات الجماعات 
 العامة. تادراجها في الخطط والسياسا

تواصل بعد ورشة العمل على اللتشجيع ل WhatsAppعبر تطبيق  بين المشاركينإنشاء مجموعة اتصال  .10
 .اإلطارحول األداة ومجاالت التعاون في هذا 

 
 التوصيات الموجهة الى اإلسكوا: -باء 

 
بعد إدخال التعديالت المقترحة على األداة بورشة عمل ثانية تُعقد في تونس االختبارية استتباع ورشة العمل  .11

ثم  (validation)للتحقق من فعاليتها على الصعيد الوطني وعرضها على المشاركين في هذه الورشة 
على بقية الدول العربية في  طرحهاقبل وذلك لى اللجنة الوطنية رفيعة المستوى للمصادقة عليها عرضها ع

 pilot)االجتماع اإلقليمي عال المستوى الُمزمع عقده، باعتبار ان الخيار وقع على تونس الختبار أداة التقييم  
country). 

ماعية وكيفية تعميم مبادئها في تصميم وتنفيذ حول مفهوم العدالة االجتوطنية الحقة دورات تدريبية تنظيم  .12

  .والبرامج العامة تالسياسا
تنفيذ البرامج التي وتسليط الضوء على أهمية توفير الموارد االزمة لإدراج عنصر الميزانيات في أداة التقييم  .13

 لها أثر مباشر على تحقيق العدالة االجتماعية.
 
 
 
 
 


