
 
 
 
 
 

 
 

للعدالة االجتماعية العامة   السياسات  مراعاةالثغرات في مدى    تقييمتدقيق/عمل الختبار أداة  ورشة  
2020أيلول/سبتمبر  25-24، تونس  

 
 المذكرة التوضيحية 

 
 

 الدول العربية في  االجتماعية للعدالة المراعية العامة السياسات في تطوير أداة تقييم الثغرات  خلفية -1
 

تسعى العديد من الدول العربية إلى تحقيقه منذ سنوات  رئيسيا   يشكل تحقيق العدالة االجتماعية هدفا   
للحكومات العربية لكي تتبنى  ملحةالاستمرت المطالبة في هذا السياق، . بغية تطوير وتحسين رفاهية السكان

. وأكثر نجاعة  أفضلبطريقة    معالجة تجليات الالمساواة وغياب العدالة االجتماعيةنماذج تنمية جديدة قادرة على  
مساواة كهدف مستقل وكقضية لتحقيق الللتنمية المستدامة لتعطي األولوية  2030أجندة اتت  ،وفي هذا اإلطار

جميع ن الحد من الالمساواة يشكل مفتاحا  لتحقيق أال سيما ، تحقيق جميع األهدافبشاملة مرتبطة بشكل وثيق 
 . وترسيخ العدالة االجتماعية أهداف التنمية المستدامة

 
تحقيق العدالة   تحول دونمترابطة  وأساسية    أن السياسات العامة في الدول العربية تعاني من معّوقاتإالّ 
. بهاالمتأثرة التي تعاني من نزاعات أو تلك وتلك  الضعيفة مكاناتذات اإل، وال سيما في الدول االجتماعية

لالمساواة والتهميش  ةغير مسبوقوزيادة مكافحة الفقر، المؤسسية لقدرات ضعف التتضمن هذه المعّوقات: و
وغياب رؤية  ، وضعف المنظور الحقوقي للتنمية، واالجتماعيةوغياب تكافئ الفرص االقتصادية  االجتماعي، 

ضعف المشاركة و ، حوكمة الرشيدةالالسياسي و االستقرارغياب و ،ة وطويلة المدىوطنية واضحة ومتكامل
وفي أغلب األحيان، .  االجتماعيةلحماية  امستويات  وتدني  ارتفاع نسب البطالة،  و  عمليات صنع القرار،   المدنية في

 الفعّ ال تنسيقنتيجة غياب البين جهات ومؤسسات حكومية مختلفة  االجتماعيةتتبعثر جهود تحقيق العدالة 
اإلحصاءات نقص بسبب  فاقم أثر المعّوقاتتيوالتكامل بين القطاعات المختلفة واالتساق في السياسات، و

 الالزمة للقيام باإلصالحات المطلوبة. والبيئةومحدودية المساحة والبيانات 
 

العامة وقياس مدى تحقيقها   تليات وأدوات لتقييم الثغرات في السياساآتطوير    إن  ، المعوقات  في ظل هذه
االقتصادية  الالمساواةللعدالة االجتماعية في البلدان العربية مسألة ضرورية وملحة خاصة مع تفاقم فجوة 

 .كورونا جائحة فيروس على أثر واالجتماعية

 

 ؟تطوير هذه األداةيتم  لماذا
 

بناء توافق في اآلراء لتعمل اإلسكوا بشكل وثيق مع المسؤولين الحكوميين ومؤسسات المجتمع المدني 
ركائزها الالزمة لتحقيق العدالة االجتماعية، مع التركيز على    والبرامج  والمناهجوالمبادئ والسياسات  بشأن القيم  

 والمشاركة. الحقوق وواإلنصاف المساواة أي  األربع
 

https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82


2 

 

مجموعة غنية من المنتجات المعرفية والدالئل التدريبية التي تحتوي   األمانة التنفيذية لإلسكواأعدت  وعليه،  
على برامج تهدف إلى بناء قدرات صانعي السياسات في الدول العربية وتحسين مهاراتهم في صياغة وتنفيذ 

 ئل:وتضم هذه الدال خطط وسياسات قائمة على ركائز العدالة االجتماعية.
 

 وضع الخطط والسياسات اإلنمائية دليل إدماج مبادئ العدالة االجتماعية في عمليات ❖
 دليل تصميم وتنفيذ سياسات قائمة على المساواة في الدول العربية ❖
 العربية المنطقة في واالقتصادية االجتماعية الالمساواة وقياس لتحليل القدرات بناء دليل ❖
 المشاركة على القائمة االجتماعية الحماية سياسات لتطوير القدرات بناء دليل ❖
 الديمقراطي الحكم في راكةشال قدرات بناء دليل ❖
 المنهج التدريبي لتعزيز مشاركة الشباب والشابات في الشأن العام وفي آليات اتخاذ القرار ❖

 
 االجتماعية للعدالة المراعية العامة السياسات صياغة في الثغرات المؤسسية لتقييم أداة تطويريأتي هنا،  ومن
 : إطار في

 
تنفيذ مشروع إقليمي بعنوان "تعزيز العدالة االجتماعية في بلدان مختارة في منطقة االسكوا"  ❖

والذي يهدف الى تعزيز الكفاءات التقنية واالستراتيجية الضرورية لتطوير وتنفيذ السياسات 
 والمشاركة العدالة االجتماعية، وإرساء مبادئ المساواةوالبرامج الوطنية الهادفة الى تحقيق 

 ،ودمجها في استراتيجيات وبرامج التنمية الوطنية والحقوق واإلنصاف
 

مواصلة تنفيذ برنامج التعاون الفني القائم بين وزارة الشؤون االجتماعية في الجمهورية التونسية  ❖
 الوزارةللطلب الذي تقدمت به  ستجابة  االضمنه  ومن، 2016الذي انطلق منذ عام واإلسكوا و

حول مدى تعميم مبادئ المساواة والعدالة االجتماعية في  إعداد دراسة تشخيصيةبشأن  لإلسكوا
بارومتر  /وتطوير مقياس مختلف البرامج االجتماعية التي تقوم بتنفيذهاسياساتها وخططها و

 . في الخطط والسياسات العامةلقياس العدالة االجتماعية 
 

، بالتعاون الوثيق مع وزارة الشؤون االجتماعية التونسية، بعدد من اإلجراءات اإلسكوا  تقوم،  ونتيجة لذلك
إلى تحديد الثغرات المتعلقة بتعميم مبادئ المساواة والعدالة االجتماعية في الخطط والسياسات العملية الهادفة 

 في الجمهورية التونسية. الوطنية
 

 ومفاهيم مبادئلسياسات ال مدى مراعاةفي تسعى اإلسكوا إلى تطوير أداة لتقييم الثغرات ، في هذا السياق
الدول الجمهورية التونسية وكافة  دعمتهدف إلى  ،(Policy Gap Assessment Tool (PGAT)) العدالة االجتماعية

من حيث استجابتها لمبادئ العدالة   تعتبرها ذات أولويةسياسات  الفجوات القائمة في    تحديدفي    األخرى  األعضاء
 الالزمة لسد هذه الثغراتواإلصالحات  التدخالت األساسية القتراحواالستناد إلى هذا التقييم االجتماعية، 

. سوف تستعرض هذه تهاملموسة لمعالجو عملية تبّني خطواتوتصويب عمليات صياغة السياسات من خالل 
ومواضيع العدالة االجتماعية الرئيسية المتاحة في صيغة سهلة االستخدام وتفاعلية ومتاحة للجميع،   مبادئ  األداة
  .مجموعة من المعايير والمؤشرات العملية ذات الصلة ستتضمنكما 

 
بالسياسات  مختص مستشارباإلضافة إلى  اإلسكوا من قسم العدالة االجتماعية فيفريق عمل وعليه، 
 تحديد المعايير والمؤشرات التي  على  الجمهورية التونسيةفي  الخبراء الحكوميين  مجموعة من  و  واإلدارة العامة

سياسة عامة أو خطة قطاعية مراجعة وتحويلها إلى وسيلة تقييم عملية من خالل  ستعتمد لتطوير أداة التقييم
مدى تعميم مبادئ المساواة والعدالة االجتماعية فيها. ولتسهيل عملية  وقياسالتونسية  الجمهوريةفي  محددة
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مع  او مجموعات العمل االستشاراتبمجموعة من  فريق العملقام وتحديد الفجوات والثغرات،  األداةتطوير 
 .لتحديد األولويات التي يجب أن يتضمنها التقييم الحكومية في تونس القطاعات بعضالمعنيين من 

 
 ما هي األهداف الرئيسية لألداة؟ 

 
دمج مبادئ العدالة االجتماعية في عمليات  علىتمكين المؤسسات الحكومية من التقييم الذاتي لقدراتها  ❖

 ؛صنع السياسات بطريقة تشاركية
تعميم مبادئ العدالة االجتماعية في لتقييم مدى  نتائج بصريةتزويد المؤسسات الحكومية بأداة ولوحة  ❖

الخطط  على تصميمسياساتها الوطنية والسماح لها باستخدام هذا التصنيف كمعيار لتحسين قدراتها 
 ؛السياساتو
لمعالجة وإصالحات لول محلية تمكين المؤسسات الحكومية من التوصل إلى ح ، بناء  على نتائج التقييم ❖

 التحديات التي تحول دون تعميم العدالة االجتماعية في عمليات صنع السياسات.وتذليل العوائق 
 

 تحددها األداة؟يمكن أن ما هي الثغرات التي 
 
تصميم أو تنفيذ أو تمويل أو تقييم السياسات  اتعمليفي  المطلوبة ة والمهاراتيثغرات المعرفال ❖

 االجتماعية واالقتصادية؛
 المشاركةو المساواة ثغرات في بناء اإلجماع حول خيارات السياسة العادلة والشاملة والقائمة على ❖

 ؛والحقوق
الثغرات في  تقييمهذه العمليات، وبالتالي أهمية  تسيرحيث  ةالتنظيميداخل البيئة التمكينية /  نواقص ❖

 األطر التشريعية والتنظيمية التي توجه هذه العمليات؛
 أوجه القصور في الهياكل المؤسسية واآلليات الداخلية التي تضمن تماسك وتنسيق السياسات. ❖

 

 ؟هاستساهم هذه األداة في تحقيق هي النتائج التي  ما
 

على  ملموسةنتائج  العملية إلىهذه األداة  ستؤديباالستناد إلى معايير ومؤشرات واضحة ومحددة، 
 القصير والمتوسط والطويل. المدى

 
 على المدى القصير والمباشر:

 
 في السياسات والخطط والبرامج؛ مبادئ ومفاهيم العدالة االجتماعيةمدى إدماج تحديد  ❖
ومفاهيم قائمة على مبادئ    ياساتسخطط و  صياغةعملية  الفجوات والثغرات التي تعيق    ورصد  تشخيص ❖

  .تنفيذ برامج عملية تهدف إلى تحقيق العدالة االجتماعيةوتعرقل  ، العدالة االجتماعية
 

 على المدى المتوسط:
 
 اتعملي  وتعزيز الشفافية والشمولية والمشاركة في  بين القطاعاتوالتكامل    التعاون والتنسيق  اتآليتفعيل   ❖

 تصميم السياسات وتنفيذها؛
 وتصويب عمليات صياغة السياسات؛ الالزمة لسد هذه الثغرات األساسية مجاالت التدخل تحديد ❖
 .هذه الثغراتة ملموسة لمعالجو عملية تبنّي خطوات  ❖
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 على المدى الطويل:
 
وخططها  األعضاء على تعميم مبادئ العدالة االجتماعية في عمليات رسم سياساتهاتعزيز قدرة البلدان  ❖

 وفي تنفيذ برامجها؛
تصميم وتنفيذ وتقييم تحسين الوصول إلى المعلومات والقدرة على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن  ❖

 السياسات؛
 السياسات. بين التكامل واالتساقتعزيز القيادة والتوجيه وتعزيز  ❖

 
 األداة؟  واختبار سيتم إطالقأين 
 

 لتأكيدو(pays pilote) في الجمهورية التونسية األداةفي المرحلة األولى، سيتم اختبار وتطبيق هذه 
ستجيب للطلب الذي تقدمت ت  آلية للتشخيص والتقييمإذ أن الخطوات المرتبطة بتطوير    أهميتها وقابليتها للتطبيق

حول مدى تعميم مبادئ المساواة والعدالة االجتماعية  عداد دراسة تشخيصيةبه وزارة الشؤون االجتماعية إل
القطاعات المعنية )الصحة، التعليم، الحماية االجتماعية، المشاركة والمساواة في بعض  هاوخطط هافي سياسات

االستعراضات  سلسلة من ستخضع هذه األداة إلىوفي مرحلة الحقة،  .  والتشغيل إلخ(بين الجنسين، سوق العمل  
في اجتماع خبراء إقليمي يشارك به   تهاومناقش  هاعرض، حيث سيتم  على الصعيد اإلقليميالتشاورات  و  النظرية

ستستعرض  أخرى،. وفي مرحلة من المنطقة العربيةالمعنيين  نأبرز الخبراء وأصحاب المصلحة واألكاديميي
 عملية للتقييم الذاتي.  كوسيلةتعميم استخدامها تبنيها و بهدفالدول األعضاء أمام اإلسكوا هذه األداة 

 
 كيف سيتم عرض هذا التقييم؟ 

 
سيتم عرض نتائج التقييم خالل ورشة العمل من خالل حساب المؤشرات ومن ثم عرض النتائج عبر 

توسيع  كما تسعى اإلسكوا إلى. (baromètre de la justice sociale) "بارومتر" لعدالة االجتماعيةلمقياس 

منصة الكترونية  على همارتوفي نطاق استخدام كل من أداة التقييم و"البارومتر" في كافة الدول العربية عبر
من القيام بهذا التقييم بشكل ذاتي ومستقل وتبعا    أصحاب المصلحة الوطنيينصانعو السياسات ويتمكن من خاللها  

واستخدام نتائجه لسد الثغرات وتصويب عمليات صناعة السياسات والخطط بما لخصوصيات وأولويات كل بلد  
 يحقق المزيد من العدالة االجتماعية. 

 
 العمل ورشة أهداف -2

 
تنظم اإلسكوا هذه الورشة بالتعاون والتنسيق الوثيقين مع اإلدارة العامة للنهوض االجتماعي في وزارة 

إفساح المجال أمام ممثلي الجمهورية التونسية إلى اختبار تهدف ورشة العمل إلى  الشؤون االجتماعية التونسية.  
من خالل تطبيقها على إحدى السياسات  السياسات للعدالة االجتماعية مراعاةالثغرات في مدى  تقييمأداة 

العامة ) األسئلة المطروحةالمنهجية المقترحة و المختارة، والنظر في مضمونها وهيكليتها ومدى مالئمة
فاعلية هذه األسئلة في تحديد الثغرات النظر في مدى ضمن األداة مع الموضوع الذي يتم تقييمه، و والقطاعية(

 في إدماج مبادئ ومفاهيم وركائز العدالة االجتماعية في السياسات. 
 

 المشاركون -3
 
 صياغةالمسؤولين عن    الشؤون االجتماعية  ةوزار  مختلف إدارات  عنممثلين    هذه الورشةيشارك في  س 

، باإلضافة والمحلي  على المستوى الوطنيوعن تنفيذها    بمبادئ ومفاهيم العدالة االجتماعيةمرتبطة    سياسات عامة
المجتمع المدني وزارات وإدارات وطنية ومحلية أخرى وممثلون عن المنظمات غير الحكومية و  إلى ممثلين عن
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والمواد دليل استخدام األداة محتوى بهدف مضاعفة وتوسيع االستفادة من . والة االجتماعيةالعدن بقضايا يالمعني
مستوى جيد من المعرفة  عملال، تقترح اإلسكوا أن يتوفر لدى المشاركين في ورشة ضمن األداة التطبيقية

 .وتنفيذها النظرية والعملية في مجال تطوير السياسات والبرامج االجتماعية
 

 المنهجية -4

 
حيث  األولى تشمل مشاركة فعلية لممثلي الجمهورية التونسيةسيتم تنفيذ الورشة بصيغتين متوازيتين. 

للمشاركة في أعمال هذه الورشة. وتجدر اإلشارة   إحدى فنادق العاصمة تونسقاعة اجتماعات في  في  سيجتمعون  

باعد االجتماعي في ظل استمرار تفشي جائحة والت  قناع على الوجه(إلى ضرورة احترام معايير السالمة )وضع  

أي فريق عمل اإلسكوا )ري ورشة العمل مشاركة افتراضية لميسّ انية وتشمل الصيغة الث . 19-كوفيد 

. عن بعدالذين سيجتمعون في قاعة اجتماعات في بيروت ويقوموا بتيسير جلسات عمل الورشة  (والمستشار

التي تتماشى مع متطلبات الورشة  الشائعة المنصات اإللكترونيةومن المفترض ان يتم استخدام إحدى 

ثال(. وسيتم االتفاق بين اإلسكوا ووزارة الشؤون االجتماعية على المنصة م)مايكروسوفت تيمز على سبيل ال

 نتواإلجراءات الالزمة لتسهيل الترابط اإللكتروني وتوفير االتصال عبر االنتر  بالترتيباتاألنسب لذلك والقيام  

 في قاعة االجتماع.  والتجهيزات الضرورية

 

تعتمد ورشة العمل على منهجية تشاركية اختبارية. وهي تستند إلى المعارف العالمية وإلى تقنيات كما 

وحاجات الكوادر العاملة في الشأن العام وخصوصاَ في مجاالت   الوطنية لتونس  التي تتالءم مع الظروف  التدريب

 جتماعية.السياسات والبرامج اال

 

عتماد أسلوب الحوار بين الميّسرين والمشاركين من جهة، وبين المشاركين أنفسهم باوتتميز هذه الورشة  

( حلقات 1من جهة أخرى، وذلك بعيدا  عن أنماط التلقين والمحاضرات التقليدية. وبالتالي، فهي تعتمد على: )

ب/الميّسر طالب ا  الحوار بشأنها ومقدما  المعلومات واألفكار حولها، نقاش، حول المسائل التي يطرحها المدّرِّ

خ معطيات المعرفة والخبرة والقناعة لدى  والتوّصل إلى توافق على مجموعة من االستنتاجات التي ترّسِّ

، تستهدف تعزيز مبدأ الشراكة بين أفراد يمثلون جهات للقيام بتمارين عملية ( مجموعات عمل2المشاركين؛ )

المشاركين ( إشراك  3مختلفة في مناقشة المسائل المطروحة عبر الحوار وتبادل الخبرات وتنظيم المبادرات؛ و)

لمعرفة  ، فضال عن كيفية استخدامهاالتي يتم طرحها ومناقشتها األداة هيكلية ومحتوى  في تقييم في الورشة

وعددها األسئلة التي يجب اإلجابة عنها الستكمال عملية التقييم مالئمة و المقترحة منهجيةالل رأيهم حيا

 ومدى تحقيقها ألهداف األداة. ومضمونها 
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مدتها وجلسات تدريبية،  إلى ثالث األولحيث ينقسم اليوم  ينمتتالي يومينتمتد ورشة العمل على فترة  

واليوم الثاني إلى جلستين تدريبيتين ومدتها وغذاء،  صباحية قهوة ةيتخللها استراح ونصف ساعات 7اإلجمالية 

مع مراعاة المرونة في توقيت جلسات التدريب بناء  لمتطلبات ،  قهوة  ةيتخللها استراح  ساعات ونصف  4اإلجمالية  

 مال التطبيقية ذات الصلة.عملية التدريب وتالؤما  مع طبيعة المواضيع المطروحة واألع
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بالورشة أخرى مرتبطة  مرجعية وأي مواد أو وثائق دليل استخدام أداة التقييم اإلسكوا بإرسالتقوم س 
إلتاحة الفرصة أمام المشاركين لالطالع على محتوى من تاريخ انعقاد الورشة    أسبوعقبل  البريد اإللكتروني  عبر  

تعتمد الورشة اللغة العربية   .مسبقاً بهدف تسهيل عملية جمع المعلومات والتقييم خالل الورشة  والوثائق  الدليل
 . في العرض والتدريب والمناقشات

 

 د ورشة العملاعقانمكان زمان و -7
 

أحد فنادق مدينة تونس. وسيتم  في 2020 سبتمبر /أيلول 25إلى  24في الفترة من  العملستعقد ورشة 
 إفادة المشاركين بمزيد من المعلومات والتفاصيل حول اسم الفندق الذي سيتم اختياره في وقت الحق. 
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السيدة منى بوشلغومة، رئيسة  يرجى توجيه المراسالت إلىلمزيد من المعلومات واالستفسارات،  

  الجمهورية التونسية  في وزارة الشؤون االجتماعية في االجتماعيباإلدارة العامة للنهوض  مصلحة
)mouna.bouchalghouma@social.gov.tn(  قسم العدالة   باحثة اجتماعية في ، أنجال سماره مع نسخة إلى السيدة

 .)samaraa@un.org(وا( لجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكال في االجتماعية
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