
 
 
 
 
 

 
جتماع رفيع المستوى الستعراضا  

مع مبادئ العدالة االجتماعية  تقييم مدى توافق السياسات العامةأداة   
 

 اجتماع افتراضي عبر اإلنترنت
2020كانون األول/ديسمبر  22بيروت،   

 
 المذكرة التوضيحية

 
رفيع المستوى الستعراض   حكومي  اجتماع (اإلسكوااللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )تنظم 

  / كانون األول  22"، وذلك في مدى توافق السياسات العامة مع مبادئ العدالة االجتماعية  تقييم  "أداة وإطالق 
 بتوقيت بيروت. بعد الظهر    13:00لغاية الساعة  صباحاً و 11:00من الساعة   2020ديسمبر  

 
 االجتماع   خلفية -1

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

للحكومات العربية لكي تتبنى نماذج  الملحة استمرت المطالبة في هذا السياق، . تطوير وتحسين رفاهية السكان
وفي  . بطريقة أفضل وأكثر نجاعة  يةتنمية جديدة قادرة على معالجة تجليات الالمساواة وغياب العدالة االجتماع 

مساواة كهدف مستقل وكقضية شاملة  لتحقيق الللتنمية المستدامة لتعطي األولوية  2030أجندة  اتت  ، هذا اإلطار
أهداف  جميع ن الحد من الالمساواة يشكل مفتاحاً لتحقيق أ ال سيما ، تحقيق جميع األهدافبمرتبطة بشكل وثيق 

 .  وترسيخ العدالة االجتماعية التنمية المستدامة 
 

تحقيق العدالة    تحول دونمترابطة  وأساسية    أن السياسات العامة في الدول العربية تعاني من معّوقات إالّ 
.  بها المتأثرة التي تعاني من نزاعات أو تلك وتلك  الضعيفة مكانات ذات اإل، وال سيما في الدول االجتماعية

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

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

  الفعّ ال تنسيق نتيجة غياب السات حكومية مختلفة بين جهات ومؤس االجتماعيةتتبعثر جهود تحقيق العدالة 
اإلحصاءات  نقص بسبب  فاقم أثر المعّوقات تي والتكامل بين القطاعات المختلفة واالتساق في السياسات، و

 الالزمة للقيام باإلصالحات المطلوبة.  والبيئةومحدودية المساحة والبيانات 
 

ليات وأدوات لتقييم الثغرات في السياسات العامة وقياس مدى تحقيقها  آتطوير    إن،  المعوقات   في ظل هذه
للعدالة االجتماعية في البلدان العربية مسألة ضرورية وملحة خاصة مع تفاقم فجوة الالمساواة االقتصادية  

 .19- كوفيد جائحة على أثر واالجتماعية  

 

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

تعمل اإلسكوا بشكل وثيق مع المسؤولين الحكوميين ومؤسسات المجتمع المدني لبناء توافق في اآلراء  
ركائزها  الالزمة لتحقيق العدالة االجتماعية، مع التركيز على    والمبادئ والسياسات والمناهج والبرامجبشأن القيم  

 والمشاركة.  والحقوق واإلنصاف المساواة أي  األربع 
 

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

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

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

 
سياسات  ال مراعاة مدى في نقاط القوة والضعف اإلسكوا إلى تطوير أداة لتقييم سعت ، في هذا السياق

  العربية الدول دعم تهدف إلى  ،(Policy Gap Assessment Tool (PGAT)) العدالة االجتماعية  ومفاهيم  مبادئل
من حيث استجابتها لمبادئ العدالة  تعتبرها ذات أولوية سياسات في  القائمة والفرص في تحديد الفجوات 

الالزمة لسد هذه الثغرات  واإلصالحات  التدخالت األساسية  واالستناد إلى هذا التقييم القتراح االجتماعية، 
  األداة وتصويب عمليات صياغة السياسات من خالل تبنّي خطوات عملية وملموسة لمعالجتها. تستعرض هذه 

الرئيسية المتاحة في صيغة سهلة االستخدام وتفاعلية ومتاحة للجميع، كما  ومواضيع العدالة االجتماعية مبادئ 
   . مجموعة من المعايير والمؤشرات العملية ذات الصلة ستتضمن 

 
مجموعة من  و بالسياسات واإلدارة العامة مختص  مستشار باإلضافة إلى  فريق اإلسكوا عمل وعليه، 

وتحويلها  األداة  ستعتمد لتطوير   تحديد المعايير والمؤشرات التي   على   التونسيةالجمهورية  في  الخبراء الحكوميين  
مدى تعميم مبادئ  وقياس سياسة عامة أو خطة قطاعية محددة من خالل مراجعة وسإلى وسيلة تقييم عملية 

  فريق العمل عقد وتحديد الفجوات والثغرات،  األداةالمساواة والعدالة االجتماعية فيها. ولتسهيل عملية تطوير 
تحديد األولويات  لمناقشة مضمون األداة وبنيتها ومنهجية عملها المقترحة و االجتماعات االستشارية من عدد 

 . التي يجب أن يتضمنها التقييم
 

 ما هي األهداف الرئيسية لألداة؟  
 

دمج مبادئ العدالة االجتماعية في عمليات  على تمكين المؤسسات الحكومية من التقييم الذاتي لقدراتها  ❖
 ؛ صنع السياسات بطريقة تشاركية

تعميم مبادئ العدالة االجتماعية في  لتقييم مدى نتائج بصرية تزويد المؤسسات الحكومية بأداة ولوحة  ❖
الخطط   على تصميم سياساتها الوطنية والسماح لها باستخدام هذا التصنيف كمعيار لتحسين قدراتها 

 ؛ السياسات و
لمعالجة  وإصالحات تمكين المؤسسات الحكومية من التوصل إلى حلول محلية  ،بناًء على نتائج التقييم ❖

 ل دون تعميم العدالة االجتماعية في عمليات صنع السياسات. التحديات التي تحووتذليل العوائق  
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 تحدد األداة؟ يمكن أن  ماذا
 
تصميم أو تنفيذ أو تمويل أو تقييم السياسات   ات عمليفي  المطلوبة  ة والمهارات يثغرات المعرفال ❖

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

 ؛والحقوق
الثغرات في األطر    تقييم هذه العمليات، وبالتالي أهمية  تتم  حيث    التنظيمية داخل البيئة التمكينية /  نواقص   ❖

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

 
 ؟ هاستساهم هذه األداة في تحقيق  هي النتائج التي  ما

 
وضع خطط عمل واضحة   باالستناد إلى معايير ومؤشرات واضحة ومحددة، ستؤدي هذه األداة إلى 

  ملموسة نتائج وواقعية، تساعد اإلسكوا المؤسسة في تطبيقها من خالل تقديم الدعم الفني، مما سوف يؤدى إلى 
 القصير والمتوسط والطويل.  المدى على 

 
 على المدى القصير والمباشر: 

 
 مدى إدماج مبادئ ومفاهيم العدالة االجتماعية في السياسات والخطط والبرامج؛تحديد  ❖
  ياسات سخطط و صياغة فيونقاط القوة التي يمكن البناء عليها الفجوات والثغرات ورصد  تشخيص  ❖

تنفيذ برامج عملية تهدف إلى تحقيق العدالة  وتعرقل  قائمة على مبادئ ومفاهيم العدالة االجتماعية،
   . االجتماعية

 
 على المدى المتوسط: 

 
وتعزيز الشفافية والشمولية والمشاركة   المختلفة  تفعيل آليات التعاون والتنسيق والتكامل بين القطاعات  ❖

 في عمليات تصميم السياسات وتنفيذها؛ 
 األساسية الالزمة لسد هذه الثغرات وتصويب عمليات صياغة السياسات؛ مجاالت التدخل تحديد  ❖
 . هذه الثغرات ة تبنّي خطوات عملية وملموسة لمعالج  ❖
 

 على المدى الطويل: 
 
تعميم مبادئ العدالة االجتماعية في عمليات رسم سياساتها وخططها  األعضاء على الدول تعزيز قدرة  ❖

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

 السياسات؛
 السياسات.  بين  التكامل واالتساق تعزيز القيادة والتوجيه وتعزيز  ❖
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 األداة؟   واختبار   إطالقسيتم كيف 
 

سلسلة من االستعراضات واالختبارات والمناقشات الفنية على الصعيد الوطني   تخضع هذه األداة إلى 
 واإلقليمي على النحو التالي: 

 
حيث   ة الجمهورية التونسي ورشة عمل وطنية عقدت في  في  األداةتم اختبار هذه  : في المرحلة األولى  ❖

  . المقترحة  هامنهجية عملو وهيكليتهاقدم المشاركون في الورشة مالحظات قيّمة حول مضمون األداة 
  لتوصيات. ا كما أبدوا الرأي في مرونتها وقابليتها للتكيف مع السياق الوطني، واقترحوا مجموعة من 

 ات المقترحة.  تعديل األداة وادخال التغييرب اإلسكوا  عمل  قام فريقالمناقشات   هذهاستنادا إلى  و
 

ة  ومناقش  عرض تم  لمتابعة سلسلة االستعراضات والمناقشات على الصعيد اإلقليمي،    :الثانية مرحلة  ال  في ❖
شارك به أبرز الخبراء وأصحاب المصلحة واألكاديميين المعنيين  افتراضي في اجتماع خبراء  األداة

 .  من المنطقة العربية
 
  في اجتماع إقليمي رفيع المستوى   الدول األعضاء أمام  ستستعرض اإلسكوا هذه األداة    : الثالثة مرحلة  الفي   ❖

 عملية للتقييم الذاتي.    كوسيلةتعميم استخدامها  بهدف
 

 األداة؟ وثيقة ماذا تتضمن  

العدالة  توافق السياسات والبرامج العامة مع مبادئ المعنونة "أداة تقييم الثغرات في مدى  تتألف الوثيقة 
 على النحو التالي:   من أربعة أقسام " االجتماعية

 معلومات عامة حول األداة وأهدافها وكيفية تطويرها. يتضمن   :القسم األول ❖

ويسلط  ،  معلومات أساسية عن مفهوم العدالة االجتماعية والمقاربة المعتمدة في األداةيقدم    :القسم الثاني ❖
 العدالة االجتماعية.  و  2030خطة التنمية المستدامة لعام  الضوء على العالقة بين 

منهجية التقييم الذاتي )دليل عملية التقييم الذاتي( ويقدم االعتبارات المرجعية   يستعرض  :القسم الثالث ❖
والمراحل التطبيقية المتعلقة بإجراء عملية تقييم السياسات العامة بدءاً من التخطيط وصوالً الى احتساب  

 ج. النتائ 

والمعايير   األسئلة والمؤشرات  التي تشملأداة التقييم )استبيان التقييم الذاتي(  يتضمن  : الرابعالقسم  ❖
 مبادئ العدالة االجتماعية.   القائمة على مسار تطوير وتنفيذ السياسات العامة ب المتصلة  والمراجع

 التقييم؟ نتائج استخدام كيف سيتم 
 

منصة   على  ها توفير توسيع نطاق استخدام أداة التقييم في كافة الدول العربية عبر  تسعى اإلسكوا إلى 
أصحاب المصلحة من القيام بهذا التقييم بشكل ذاتي ومستقل  صانعو السياسات والكترونية يتمكن من خاللها 

واستخدام نتائجه لسد الثغرات وتصويب عمليات صناعة السياسات   ،وتبعاً لخصوصيات وأولويات كل بلد 
 والخطط بما يحقق المزيد من العدالة االجتماعية.  
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 االجتماع  أهداف  -2
 

أداة تقييم الثغرات في مدى مراعاة السياسات عرض وإطالق    بهدف  رفيع المستوىحكومي  اجتماع  تنظم اإلسكوا  
كما   . لتطبيقها  المقترحة المنهجية والنظر في مضمونها و ،أمام الدول األعضاء في اإلسكوا للعدالة االجتماعية 

فاعلية هذه األسئلة في  مدى  كذلك عرض والمكونة لألداة و العامة والخاصة المطروحة األسئلة سيتم عرض 
يسعى و . امج العامةوالبر تحديد الثغرات في إدماج مبادئ ومفاهيم وركائز العدالة االجتماعية في السياسات 

تعظيم االستفادة منها من خالل تقديم الدعم الفني في تحليل والدول األعضاء تعميم استخدام األداة في  االجتماع إلى 

كما   .لسد الثغرات وتصويب عمليات صياغة السياسات والبرامج الوطنيةنتائج التقييم، ووضع الحلول المناسبة 
على المستويات الوطنية والخروج بتقرير تحليلي    تقييمهايتم    محددة  سياسة اجتماعية   اختيار يهدف االجتماع إلى  

 لنتائج، واالتفاق على جدول زمني للقيام بالخطوات المرتبطة بذلك.  حول ا
 

 المشاركون  -  3
 

 المسؤولين وصانعي السياسات و الحكومييناالستشاريين و من الخبراء  مجموعة جتماع االسيشارك في 
 . األعضاء في اإلسكواالدول الشؤون االجتماعية ووزارات العمل في العاملين في وزارات ها تنفيذ عن 

 
 األعمال تنظيم   -4

 

يعتمد   .الساعة حوالي مدة كل منهما ، في يوم واحد  متتاليتيناالفتراضي في جلستين  يعقد االجتماع

عتمد منهجية تفاعلية قائمة على الحوار النشط وتبادل  ي ، كما اللغة العربية في العرض والمناقشات  االجتماع

 اآلراء والمالحظات العلمية والعملية. 

 

"أداة تقييم مدى توافق السياسات العامة مع مبادئ العدالة  الوثيقة المعنونة ستقوم اإلسكوا بإرسال  
إلتاحة الفرصة أمام المشاركين   االجتماع من تاريخ انعقاد خمسة أيام قبل  عبر البريد اإللكتروني االجتماعية " 

ً يها لالطالع عل  من تاريخ  خمسة أيام قبل  باالجتماعكما سيتم تزويد جميع المشاركين بالرابط الخاص  . مسبقا
 انعقاده.  

 
 المراسالت  -  5

 
باحثة اجتماعية    أنجال سماره،السيدة    لمزيد من المعلومات واالستفسارات، يرجى توجيه المراسالت إلى 

 . )samaraa@un.org(وا( اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسك  في قسم العدالة االجتماعية  في
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