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 شكر وتقدیر

لجنة االقتصادیة القسم العدالة االجتماعیة بشعبة التنمیة االجتماعیة في  قام فریق عمل من
والبرامج السیاسات  توافقمدى أداة تقییم الثغرات في بتصمیم وإطالق  عیة لغربي آسیا (اإلسكوا)واالجتما
ونخص بالذكر السید أسامة صفا، رئیس قسم العدالة االجتماعیة الذي  .لعدالة االجتماعیةمع مبادئ االعامة 

ّ                منصور حم ودة، المستشارة إشرافھ؛ والسیدة سامیة قیادتھ وعمل الفریق تحت   اإلقلیمیة لقضایا العدالة       
  ،التي عملت بشكل وثیق مع مستشار اإلسكوا على تطویر وتعدیل محتوى األداة االجتماعیة والمساواة

؛ والسیدة رانیا الجزائري، مسؤولة أولى للشؤون االجتماعیة؛ اإلرشادیةال سیما االستبیان والمالحظات 
أجزاء معینة من األداة وقمن في كتابة اللواتي ساھمن ؤولة الشؤون االجتماعیة؛ والسیدة دینا تنیر، مس

ّ             ً ویوج ھ الشكر أیضا  بمراجعتھا وتقدیم المالحظات التقنیة بشأنھا.  السیدة أنجیال سمارة، باحثة اجتماعیة، إلى    
 معالتقنیة عملت على تنسیق المشاورات قدمت مجموعة من المالحظات على عملیة تطویر األداة والتي 

 الختبارافتراضیة  في وزارة الشؤون االجتماعیة في تونس واإلعداد لورشة عمل ائیینفریق من األخص
 .2020سبتمبر أیلول/ 25و 24یومي  ُ            ع قدت في تونس األداة 

ّ                                 وتثم ن اإلسكوا جھود السید محمود حیدر،  على إعداد الورقة االستشاري لدى اإلسكوا، وتشكره    
وطریقة قیاسھ (البارومتر) ومراجعتھما على عدة مراحل في  المرجعیة لألداة وتطویر دلیل/منھجیة التقییم

اضطلع . وقد قسم العدالة االجتماعیة والفریق التقني التونسي               ُ                 لمناقشات التي أ جریت مع فریق عمل اضوء 
ورشة العمل عد من بیروت خالل               ُ سیر العمل عن ب  السید حیدر بدور بارز في شرح طریقة عمل األداة وتی

مختلف إدارات وزارة الشؤون فیھا نخبة ممیزة من المسؤولین الحكومیین یمثلون  ركشاالمذكورة التي 
االجتماعیة ووزارات أخرى معنیة في تونس. وفي ھذا السیاق تتقدم اإلسكوا بجزیل الشكر لجمیع 

ً یا  المشاركین الذین أبدوا مستوى عال ات من االلتزام والتفاعل وعملوا على اختبار األداة وإبداء المالحظ   
تكییفھا مع السیاق تعمیمھا وة القیمة حول مضمونھا ومنھجیتھا، وأدلوا بتوصیات مھمة حول ضرور

 الوطني واعتمادھا في صیاغة وتنفیذ السیاسات والبرامج العامة. 

ن من الفریق التقنيإلى باالمتنان اإلسكوا وتتوجھ  ّ     التونسي المكو   ،السیدة روضة اللجمي عاشور             
ھنید، والسید حسام الطبایبي  يعلد سیف بن ساسي، والسید مة الشائبي، والسیالسیدة منى بوشلغوو

 لقاءات ومشاورات مع فریق العمل لتحسین األداة في سلسلة والسیدة سنیة حسیني الذین شاركوا 
د األولویات التي یجب أن یتضمنھا التقییم االختباري في تونس وتحویلھا إلى وسیلة تقییم عملیة وتحدی

 أولیة.  كمرحلة

الخبراء اإلقلیمیین المتخصصین في قضایا اإلدماج االجتماعي لى إكما تتقدم اإلسكوا بالشكر 
الذین  ،والمساواة والمشاركة وحقوق اإلنسان وفي تطویر السیاسات والبرامج االجتماعیة وتنفیذھا

 ،2020فمبر لثاني/نوتشرین ا 11شاركوا في الندوة االفتراضیة حول األداة التي انعقدت في بیروت في 
غایاتھا ومنھجیتھا وفاعلیة األسئلة التي تطرحھا في تحدید الثغرات في إدماج مبادئ  بشأنھم ءوأبدوا آرا

 تعدیل عمل اإلسكوا على  فریق دوقد عمالعدالة االجتماعیة في السیاسات والبرامج العامة. 
شاركین في توصیات الخبراء الم المذكورة وبناء على عملالضوء نتائج ورشة  في األداةوتصویب 
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ومالحظات خبراء متخصصین في القضایا االجتماعیة واالقتصادیة والتنمیة المستدامة  الندوة االفتراضیة
  اإلسكوا. في یعملون 

ھذه األداة بالدعم الالزم لتطویرھا واعتمادھا وتنفیذ برامج  وفي الختام، تأمل اإلسكوا أن تحظى
 طبیقھا في الدول العربیة.لبناء القدرات من أجل ت
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 تمھید

وإرساء  رفاھیة السكان تحسینبلدان إلى تحقیقھ بغیة جمیع التسعى  سامالعدالة االجتماعیة ھدف 
لترسخ مبادئ العدالة  2030 التنمیة المستدامة لعامخطة  جاءت. والسالم واألمن والتماسك االجتماعي

ً ا  وإن ضمنی ،االجتماعیة مرتبط بشكل وثیق عابر للقطاعات وقل اواة كھدف مستاألولویة للمس، وأعطت  
 تحقیق جمیع األھداف والوصول إلى تنمیة مستدامة.  ب

لھ وتعمیمھ في العدید وفي ھذا السیاق، تعمل اإلسكوا على تحدید مفھوم العدالة االجتماعیة وتفعی
دات المدارس الفكریة المختلفة،                                     ً      ً                         من برامجھا وأنشطتھا. وقد وضعت تعریفا  دقیقا  لھ، یأخذ في االعتبار تحدی

لة االجتماعیة في تعریف اإلسكوا ویراعي خصوصیات المنطقة العربیة والتحدیات التي تواجھھا. والعدا
ً                  رد والفرص للجمیع، رجاال  ونساء ، وإزالة الحواجز ھي "المساواة في الحقوق وفي الحصول على الموا      ً                      

دام قدراتھا للمشاركة في صنع القرارات التي تؤثر على التي تحول دون تمكین الفئات المحرومة من استخ
 والمساواة واإلنصافھي الحقوق  ركائز أربع العدالة االجتماعیة علىوفي ھذا التعریف تقوم حیاتھا". 

عدم التكافؤ دیات التي تحول دون تحقیقھا ھي الفقر، وعدم المساواة الجغرافیة، والتح وأكبروالمشاركة. 
عیة، والبطالة، واإلقصاء االجتماعي، وسوء اإلدارة، وغیاب السیاسات خدمات االجتماالوصول إلى الفي 

 .القائمة على المشاركة

االجتماعي، ومع ذلك، ویولي العدید من البلدان العربیة األولویة لتحقیق المساواة والتضامن 
برامجھا لتحقیق التغییر لیس ما یضمن إدماج العدالة االجتماعیة في خطط التنمیة الوطنیة وسیاساتھا و

تھا ألھداف ومقاصد خطة المطلوب والتأكد من مالءمتھا الحتیاجات وأولویات الدول العربیة واستجاب
 تشوبھافالسیاسات العامة في الدول العربیة المیة. وغیرھا من االلتزامات الع 2030التنمیة المستدامة لعام 

قات أساسیة ومتالزمة في سبیل تحقیق العدا ّ                                       معو  ات لة االجتماعیة، وال سیما في الدول ذات اإلمكان  
قات: ازدیاد الالمساواة والتھمیش  ّ                                الضعیفة والتي تعاني من نزاعات أو المتأثرة بھا. وتتضمن ھذه المعو                                                                

الفرص االقتصادیة واالجتماعیة، وضعف القدرات وقلة الموارد المتوفرة  ؤتكافوغیاب  االجتماعي،
د المنظور الحقوقي للتنمیة، وغیاب رؤیة وطنیة واضحة ومتكاملة وطویلة لمكافحة الفقر، وعدم اعتما

سیاسي والحوكمة الرشیدة، وضعف المشاركة المدنیة في عملیات صنع المدى، وغیاب االستقرار ال
                                                ً                           البطالة، وتدني مستویات الحمایة االجتماعیة. وغالبا  ما تتبعثر الجھود الحكومیة  ارتفاع نسبالقرار، و
عال في ما بینھا، وإلى االتساق ف تنسیقلعدالة االجتماعیة بین جھات ومؤسسات مختلفة تفتقد إلى لتحقیق ا

قات بسبب نقص اإلحصاءات والبیانات وضی ّ                                    في السیاسات ویتفاقم أثر المعو  ق الحیز المالي والبیئة                             
 الالزمة للقیام باإلصالحات المطلوبة.

في ظل ھذه المعوقات، یكتسب تطویر آلیات وأدوات لتحدید وتقییم الثغرات في السیاسات العامة 
تھا للعدالة االجتماعیة في البلدان العربیة أھمیة كبیرة وملحة خاصة مع تفاقم الالمساواة وقیاس مدى مراعا

القدرة على تحدید الثغرات في السیاسات التي وتساعد . 19-كوفیدواالجتماعیة على أثر جائحة االقتصادیة 
ة النظر في نماذج عادتركز على مقومات العدالة االجتماعیة، في صیاغة الحلول المناسبة ومن ضمنھا إ

  فیھا. إدماج مبادئ العدالة االجتماعیةو وفي األطر التشریعیة والتنظیمیة    ّ    المت بعة التنمیة 

https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82
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 2016منذ عام وفي ھذا السیاق، ینفذ قسم العدالة االجتماعیة بشعبة التنمیة االجتماعیة في اإلسكوا 
ال  من حساب األمم المتحدة للتنمیة بعنوان "تعزیز ّ  ً                                           مشروعا  ممو  العدالة االجتماعیة في بلدان مختارة في        ً   

صیاغة خطط وسیاسات وبرامج لتفعیل  المنطقة العربیة" یھدف بشكل رئیسي إلى دعم الدول األعضاء في
العدالة االجتماعیة، وإرساء مبادئ المساواة بین الجنسین ودمجھا في استراتیجیات وبرامج التنمیة الوطنیة. 

لعدالة مع مبادئ االعامة والبرامج السیاسات  مدى توافقأداة تقییم الثغرات في       ّ          وقد أعد ت اإلسكوا 
كجزء التي تتضمنھا ھذه الوثیقة  (Social Justice Policy Gap Assessment Tool- PGAT) االجتماعیة

 .نشطة المحددة في المشروع المذكورمن األ

تعراض مضمونھا واختبار منھجیتھا اختبار األداة وفعالیتھا من خالل اسإلى وتسعى اإلسكوا 
: على عدة مراحل قةالخصوصیات السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة لدول المنطھا مع وإمكانیة مواءمت

في المرحلة األولى، تم اختبار وتطبیق ھذه األداة في الجمھوریة التونسیة استجابة للطلب الذي تقدمت بھ 
حول مدى تعمیم مبادئ المساواة والعدالة  للتشخیص والتقییمآلیة وزارة الشؤون االجتماعیة لتطویر 

ً                                  وبناء  على مالحظات المشاركین والمشاركات . القطاعاتعدد من االجتماعیة في سیاساتھا وخططھا في      
، عملت اإلسكوا على 2020سبتمبر /أیلول 25-24قدت في تونس یومي       ُ التي ع  فتراضیة االفي ورشة العمل 

االستعراضات النظریة  سلسلة منلوفي مرحلة ثانیة، تخضع األداة           ّ                   مراجعة مسود ة األداة وتعدیلھا. 
عقدت في بیروت في  ندوة افتراضیةتم عرضھا ومناقشتھا في  كماعلى الصعید اإلقلیمي، والمشاورات 

مرحلة وفي من المنطقة العربیة. ص من ذوي االختصا خبراء افیھشارك  2020تشرین الثاني/نوفمبر  11
في وتعمیم استخدامھا  علیھاالمصادقة الحقة، ستستعرض اإلسكوا ھذه األداة أمام الدول األعضاء بھدف 

 . الذاتي ة للتقییم    ّ عملی   سیلةوك المھتمة بھاالدول 

إلكترونیة تحویلھا الى أداة والوثائق المصاحبة لھا وومقیاسھا تعمل اإلسكوا على تطویع األداة و
ورشات عمل لبناء القدرات في ھذا المجال  في اعتمادھاإلى     ً وصوال   ،(online PGAT)سھلة االستخدام 

اإلسكوا التعاون بشكل وثیق مع تواصل ساألنشطة، وبموازاة ھذه اإلقلیمي والوطني.  ینعلى المستوی
تماعیة وتتالءم مع احتیاجات كل بلد، وذلك الدول األعضاء بھدف وضع سیاسات تراعي العدالة االج

بالشراكة مع المجتمع المدني والجھات المعنیة األخرى. وستساھم اإلسكوا في تقدیم المشورة الفنیة، وتنفیذ 
ء القدرات، من أجل تفعیل الحوار حول العدالة االجتماعیة، وبناء توافق في اآلراء المشاریع المیدانیة، وبنا

الحكومات لدمج مفاھیمھا في خطط التنمیة في مسؤوالت الو نمسؤولیالھارات بشأنھا، وتعزیز م
 والسیاسات العامة، وبناء مجتمعات عادلة ومتماسكة.

األداة وأھدافھا عن عامة ألول معلومات القسم ا . یتناولرئیسیة أقسام أربعةتتألف ھذه الوثیقة من 
دة                                                           َ معلومات أساسیة عن مفھوم العدالة االجتماعیة والمقاربة المعتم  . ویقدم القسم الثاني وكیفیة تطویرھا

ّ   یتضم ن كما ، في األداة التي اعتمدھا المجتمع الدولي في  2030عن خطة التنمیة المستدامة لعام      ً لمحة     
یم الذاتي (دلیل منھجیة التقیالقسم الثالث ویستعرض  لة االجتماعیة.تحقیق العداوعالقتھا ب 2015عام 

التطبیقیة المتعلقة بإجراء عملیة تقییم المراحل عملیة التقییم الذاتي) ویقدم االعتبارات المرجعیة و
 األساسيویتضمن القسم الرابع الجزء . احتساب النتائجإلى     ً                ً بدءا  من التخطیط وصوال   السیاسات العامة

حول العملیات والمؤشرات مجموعة من األسئلة ویقدم ) من الوثیقة وھو أداة التقییم (استبیان التقییم الذاتي
مسار تطویر وتنفیذ السیاسات العامة حیث یجدر إدماج مبادئ تندرج في واإلجراءات واألنظمة التي 
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إلى إضافة والوفاء بالمتطلبات  مؤشراتلتحقیق الالالزمة ل القسم المعاییر    ّ یفص  والعدالة االجتماعیة. 
مالحظات تقنیة وإرشادات  األول المرفق یتضمنو. للتحلیل واإلجابةإلیھا الوثائق التي یمكن العودة 
من والعالم إدماج العدالة االجتماعیة من المنطقة العربیة عن واعدة وأمثلة بشأن استخدام المؤشرات 

  .  وتبسیطھاأجل دعم عملیة التقییم 

  



 

 



 

 األداةعن معلومات  -   ً أوال  

 الخلفیة -ألف

تعمل اإلسكوا بشكل وثیق مع المسؤولین الحكومیین ومؤسسات المجتمع المدني لبناء توافق في 
 باالستناد إلى والمبادئ والسیاسات والمناھج والبرامج الالزمة لتحقیق العدالة االجتماعیةاآلراء بشأن القیم 

 اركة. واإلنصاف والمساواة والمش ركائزھا األربع أي الحقوق

وقد أعدت األمانة التنفیذیة لإلسكوا في السنوات المنصرمة مجموعة غنیة من المنتجات المعرفیة 
والدالئل التدریبیة التي تحتوي على برامج تھدف إلى بناء قدرات صانعي السیاسات في الدول العربیة وتحسین 

 یة. وتضم ھذه الدالئل:ائمة على ركائز العدالة االجتماعقمھاراتھم في صیاغة وتنفیذ خطط وسیاسات 

 ؛دلیل إدماج مبادئ العدالة االجتماعیة في عملیات وضع الخطط والسیاسات اإلنمائیة (أ) 
 ؛دلیل تصمیم وتنفیذ سیاسات قائمة على المساواة في الدول العربیة (ب) 
 ؛بیةاعیة واالقتصادیة في المنطقة العردلیل بناء القدرات لتحلیل وقیاس الالمساواة االجتم (ج) 
 ؛مة على المشاركةدلیل بناء القدرات لتطویر سیاسات الحمایة االجتماعیة القائ (د) 
 ؛راكة في الحكم الدیمقراطيشقدرات ال دلیل بناء )ھ( 
 المنھج التدریبي لتعزیز مشاركة الشباب والشابات في الشأن العام وفي آلیات اتخاذ القرار (و) 

ویأتي تطویر ھذه األداة في سیاق جھود اإلسكوا على صعید المؤسسة ككل، لتطویر أدوات تحلیل 
رت  بعد أنالدول األعضاء في سعیھا لتحدیث السیاسات العامة وتطویر المؤسسات،  وتقییم لمؤازرة ّ    طو   

لى تطویر أداة لتقییم ع        ً                          واستكماال  لھذه الجھود، تعمل اإلسكوا   .1منھجیة لتقییم القدرات المؤسسیةاإلسكوا 
البلدان العربیة  عدةمسالإدماج مبادئ العدالة االجتماعیة في السیاسات العامة وتحدید الثغرات والنقائص 

وتأتي ھذه األداة  العدالة االجتماعیة. من منظورتشخیص سیاساتھا االقتصادیة واالجتماعیة ودراسة على 
 في إطار: 

تعزیز العدالة االجتماعیة في بلدان مختارة في منطقة االسكوا" تنفیذ مشروع إقلیمي بعنوان " (أ) 
فیذ السیاسات والبرامج الوطنیة تیجیة الضروریة لتطویر وتنالكفاءات التقنیة واالستراإلى تحسین یھدف 
تحقیق العدالة االجتماعیة، وإرساء مبادئ المساواة والمشاركة والحقوق واإلنصاف ودمجھا إلى الھادفة 

 ؛تیجیات وبرامج التنمیة الوطنیةفي استرا

 في إلسكواا اعتمدتھ الذي في المنطقة العربیة االجتماعیة العدالة بشأن تونس إعالنتنفیذ  (ب) 
 ؛)2014 سبتمبر/أیلول 18-15والعشرین (تونس،  الثامنةالوزاریة  دورتھا

                                                
اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا، دعم المؤسسات في مواجھة تحدیات الضعف والھشاشة: منھجیة تقییم  1

 .(E/ESCWA/EC.6/2019/12) 2019حزیران/یونیو  16-15تماع السادس، مراكش، القدرات المؤسسیة، اللجنة التنفیذیة، االج

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/building-capacities-social_protection-policies-participation-arabic.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/building-capacities-social_protection-policies-participation-arabic.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/building-capacities-social_protection-policies-participation-arabic.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ministerial_sessions/resolutions/tusnis_declaration_2014_justice-a.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/dm_lmwsst_fy_mwjh_thdyt_ldf_wlhshsh_-_mnhjy_tqyym_lqdrt_lmwssy.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/dm_lmwsst_fy_mwjh_thdyt_ldf_wlhshsh_-_mnhjy_tqyym_lqdrt_lmwssy.pdf
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تشرین  9و 8تھا الثانیة عشرة (بیروت، تنمیة االجتماعیة في دورستجابة لتوصیات لجنة الاال (ج) 
)، التي أوصت بدعم جھود الدول األعضاء وبناء قدراتھا في تعمیم نھج الترابط بین 2019األول/أكتوبر 

الوطنیة الرامیة إلى تحقیق التنمیة الوطنیة وأھداف التنمیة السیاسات االجتماعیة في الخطط والبرامج 
ودعم جھود الدول األعضاء الرامیة إلى إدماج سیاسات تقلیص الالمساواة االجتماعیة ، المستدامة

واالقتصادیة والفقر المتعدد األبعاد في الخطط والبرامج الوطنیة للتنمیة بما یتالءم مع أھداف التنمیة 
 ؛المستدامة

ییم سیاساتھا العامة االستجابة لطلب عدد متزاید من الدول األعضاء في اإلسكوا لدراسة وتق (د) 
 .ومدى تحقیقھا للعدالة االجتماعیة والمساواة

 األھداف  -باء

 لعدالة االجتماعیةمع مبادئ االعامة والبرامج السیاسات  مدى توافقأداة تقییم الثغرات في  تسعى
وم الوزارات تحلیل مدى إدماج مبادئ العدالة االجتماعیة في السیاسات العامة والبرامج التنمویة التي تقإلى 

في سیاسات  والنقائص خالل تحدید الفجوات نم، المنطقة العربیة بتطویرھا وتنفیذھا فيالعامة والمؤسسات 
 . وتحلیلھا، وقیاسھامن حیث استجابتھا لمبادئ العدالة االجتماعیة، تعتبرھا ذات أولویة 

ً وانطالقا   التي ال بد من العمل على  یؤدي تحلیل الثغرات إلى تحدید مواطن القوةمن ھذا التقییم         
لیات والموارد اآلواطن الضعف التي ال بد من العمل على معالجتھا ووضع      َ ا، وم  ترسیخھا ومأسستھ

لتقییم والتقدم المحرز، تقوم الجھة المسؤولة                                              ً            الالزمة لتخطیھا بطریقة ممنھجة ومنسقة. واستنادا  إلى نتائج ا
     ّ                                       وتبن ي خطوات عملیة وملموسة لمعالجة الفجوات.  (وزارة أو مؤسسة عامة) بوضع خطة عمل إصالحیة

السیاسات  مدى توافقتقییم الثغرات في ألداة        ً                                       استنادا  إلى ما سبق یمكن تحدید األھداف المباشرة و
 على الشكل التالي: لعدالة االجتماعیةمع مبادئ االعامة والبرامج 

على دمج مبادئ العدالة  تمكین المؤسسات الحكومیة من إجراء تقییم ذاتي لقدراتھا (أ) 
 اسات بطریقة تشاركیة؛ االجتماعیة في عملیات صنع السی

مبادئ العدالة  دمجرة في الوزارات والمؤسسات العامة بضرو أصحاب القرار زیادة وعي (ب) 
االجتماعیة في السیاسات العامة وبرامج التوعیة وتحلیل األداء والتحدیات المستقبلیة، بحیث یكون نظام 

 ؛وتعزیز االتساق والتنسیق بین الوزارات المختلفةالتقییم أداة للمساعدة في دعم القیادة والتوجیھ 

لتقییم مدى تعمیم مبادئ العدالة االجتماعیة  2تزوید المؤسسات الحكومیة بأداة ولوحة نتائج )ج( 
في سیاساتھا الوطنیة وتمكینھا باستخدام ھذا التصنیف كمعیار لتحسین قدراتھا على تصمیم الخطط 

 والسیاسات؛
                                                

حو فوري بشكل ذاتي أو ضمن مجموعات عمل. وتعمل اإلسكوا على تصمیم تتیح األداة احتساب نتائج التقییم على ن 2
ّ   یسھ ل برنامج إلكتروني   على لوحة قیاس تفاعلیة.التقییم بشكل ذاتي وعرض النتائج   

https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9+%D9%88%D8%B9%D9%8A
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الحكومیة من التوصل إلى حلول محلیة وإصالحات لمعالجة العوائق تمكین المؤسسات  )د( 
 م العدالة االجتماعیة في عملیات صنع السیاسات.وتذلیل التحدیات التي تحول دون تعمی

 كما یمكن تحدید النتائج التي ستصدر عن التقییم كما یلي:

 :على المدى القصیر والمباشر (أ) 
 ومفاھیم العدالة االجتماعیة في السیاسات والخطط والبرامج؛تحدید مدى إدماج مبادئ  •
غة خطط وسیاسات قائمة تشخیص ورصد الفجوات والثغرات التي تعوق عملیة صیا •

االجتماعیة، وتعرقل تنفیذ برامج عملیة تھدف إلى تحقیق على مبادئ ومفاھیم العدالة 
 العدالة االجتماعیة.

 :على المدى المتوسط (ب) 

ت التعاون والتنسیق والتكامل بین القطاعات وتعزیز الشفافیة والشمولیة تفعیل آلیا •
 تنفیذھا؛والمشاركة في عملیات تصمیم السیاسات و

مجاالت التدخل األساسیة الالزمة لسد ھذه الثغرات وتصویب عملیات صیاغة  تحدید •
 السیاسات؛

 .   ّ                                     تبن ي خطوات عملیة وملموسة لمعالجة الثغرات •

 :المدى الطویلعلى  (ج) 

تعزیز قدرة البلدان األعضاء على تعمیم مبادئ العدالة االجتماعیة في عملیات وضع  •
 فیذ البرامج؛السیاسات والخطط وفي تن

تحسین الوصول إلى المعلومات والقدرة على اتخاذ قرارات مستنیرة بشأن تصمیم  •
 وتنفیذ وتقییم السیاسات؛

 ل واالتساق بین السیاسات.تعزیز القیادة والتوجیھ وتعزیز التكام •

مؤشرات المرتبطة بالعدالة االجتماعیة حیث تخصص لكل مؤشر الواقع األداة على رصد ساعد ت
، إطار تشریعي، موارد مادیة، موارد بشریةاألساسیة ( والقواعد المعاییر/المتطلباتة من مجموع

من خالل عملیة تقییم ذاتي وإعداد تقاریر  منتظم/بشكل مستمر            ّ         متابعة التقد م المحرز تیحكما ت. قوانین...)
 ألداة الثغرات التالیة:أن تحدد ایمكن وقائمة.  تزالال یات التي والتحد ما تحققبشأن دوریة 

لوبة في عملیات تصمیم أو تنفیذ أو تمویل أو تقییم الثغرات المعرفیة والمھارات المط (أ) 
 السیاسات االجتماعیة واالقتصادیة؛

https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%91%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B2
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84+%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1
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ئمة على المساواة الثغرات في بناء التوافق حول خیارات السیاسة العادلة والشاملة والقا (ب) 
 والمشاركة والحقوق؛

الثغرات في األطر ھذه العملیات، وبالتالي لالنواقص داخل البیئة التمكینیة/التنظیمیة  (ج) 
 التشریعیة والتنظیمیة التي توجھ ھذه العملیات؛

أوجھ القصور في الھیاكل المؤسسیة واآللیات الداخلیة التي تضمن تماسك واتساق وتنسیق  (د) 
 اسات.السی

 الفئات المعنیة باستخدام األداة  -جیم

الجھات الحكومیة المعنیة بأھمیة إدماج مفاھیم ومبادئ العدالة  زیادة وعيتسعى ھذه األداة إلى 
في ھذه  اتقییم نجاحھعلى  وتحسین قدرتھااالجتماعیة في صیاغة الخطط والسیاسات والبرامج اإلنمائیة، 

ّ                                              شروط أساسیة تمك ن الجھات المشاركة في التخطیط والتنفیذ والرصد مع ة استخدام األداویترافق العملیة.                
                                                              ً                         یم من استخدامھا بما یضمن دورھا الفاعل والتشاركي واإلیجابي، خدمة  إلرساء العدالة والمساواة والتقی

                                                         ً                                    في الحقوق والواجبات وتعزیز الثقافة الدیمقراطیة في آن معا . من ھذا المنطلق، یمكن أن تخدم األداة
 الفئات التالیة:

 برامج التنمویة؛في الحكومات عن تطویر الخطط والسیاسات والن والمسؤول (أ) 

 في الوزارات وأجھزة الدولة الخدماتیة؛ن واالستشاری (ب) 

 ؛ الخبراء في المجالس االقتصادیة واالجتماعیة (ج) 

في صنع القرار كالنقابات  ثیرلتأاعاملة في الشأن العام والساعیة إلى الحكومیة الجھات غیر ال (د) 
 . نوواألكادیمیفي المجال السیاسي ن ووالناشطالعمالیة، ومنظمات المجتمع المدني، والناشطات 

                                                               ّ                       ً                    بغیة تعزیز االستفادة من ھذه األداة، من المستحسن أن یتوفر لدى القی مین علیھا مستوى جید جدا  من المعرفة النظریة 
السیاسة العامة وخبرة جیدة في العمل في الشأن العام ووضع الخطط التنمویة  لھاناووالعملیة في المواضیع التي تت

 وتنفیذھا.
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 2030مفھوم العدالة االجتماعیة وعالقتھا بخطة التنمیة المستدامة لعام  - ً ا  ثانی

ّ  یتضم ن لمفھوم العدالة االجتماعیة، وكیفیة مقاربة ھذا الموضوع وإدماجھ      ً موجزا      ً شرحا   ھذا الجزء    
الخیري والمساعدة  صنع السیاسات وتصمیم البرامج، بما یؤدي إلى االنتقال من منطق العملفي 

 االجتماعیة إلى تفعیل الحقوق المختلفة االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة والسیاسیة، وترسیخ قیم المواطنة. 
دلیل إدماج مبادئ  یمكن االطالع على ،ھذا الموضوع ومدارسھ المختلفة بشأنالمعلومات من ولمزید 

 .(E/ESCWA/SDD/2017/Technical Paper.10)العدالة االجتماعیة في السیاسات اإلنمائیة 

ً أیضا   الجزءھذا    ُ        وی ستعرض في خطة التنمیة  فيموقع مفاھیم المساواة والعدالة االجتماعیة      
تحویل عالمنا: عنوان "ب، 2015أیلول/سبتمبر  25التي اعتمدتھا الجمعیة العامة لألمم المتحدة في المستدامة 

  ".2030خطة التنمیة المستدامة لعام 

 مدخل -ألف

                                                                       ً                لم یكن مفھوم العدالة االجتماعیة بالمعنى المتداول في العالم المعاصر حاضرا  بقوة قبل القرن 
َ  ُّ                     تركز االھتمام، في عصر ت ش ك ل الدولة الحدیثة بعد  وقد ،العشرین َ                      

وحمایة الملكیة الثورة الصناعیة، على التساوي أمام القانون 
ز بین الناس                                                     ِّ الخاصة والقضاء على التراتبیة القانونیة التي كانت تمی   

أما الجوانب المرتبطة بالفقر  في العصر اإلقطاعي، مركز األھمیة.
خیري، أو كانت محور اھتمام                       ُ               ً          وزیع الثروة، فقد كان ی نظر إلیھا غالبا  من منظور والتفاوت االجتماعي وت

واالجتماعیة الرادیكالیة والنقابات والتنظیمات التي كانت تدافع عن حقوق الفقراء. لذلك التیارات الفلسفیة 
 ئي. تأخر ظھور مفھوم العدالة االجتماعیة عن مفھوم العدل/العدالة بالمعنى القانوني/القضا

 من مفھوم العدالة إلى مفھوم العدالة االجتماعیة -1الشكل 

 
 اإلسكوا.إعداد : المصدر

مفھوم العدالة االجتماعیة
حدیث-

فلسفیة لكن أساسھ /لھ خلفیة أخالقیة-
اقتصادي واجتماعي

المساواة في الفرص-
عدم التمییز في المسارات واآللیات-

المساواة أو التكافؤ في النتائج -

العدالة/مفھوم العدل

قدیم-
فلسفي/أخالقي-

المساواة أمام القانون-
سانالمساواة في القیمة االعتباریة والحقوق لكل إن-

 بتوزیع االجتماعیة العدالة ترتبط
 االقتصادیة النمو (والتنمیة) ثمار
 وإنصاف. بعدل

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=A
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=A
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=A
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=A
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إال أن اشتراط التساوي أمام القانون لم یعن التساوي في مستوى المعیشة والثروة، وفكرة المساواة 
د واألعباء ومستویات المعیشة، وھو ما یشیر إلى                        ً                                الحقوقیة لم تؤد تلقائیا  إلى المساواة الحسابیة في الموار

 رھا. رابط قوي بین مفھوم العدالة والتفاوتات االقتصادیة واالجتماعیة وغی

 األداةدة في                                             َ المقاربة المفاھیمیة للعدالة االجتماعیة المعتم    -باء

أو قیم إیجابیة مثل المفھوم المباشر للعدالة االجتماعیة وما یرتبط بھ من مفاھیم  األداة هتناول ھذت
تناولھ بشكل غیر مباشر من خالل تجتماعي، إلخ. كما المساواة واإلنصاف وتكافؤ الفرص والدمج اال

 قائضھ مثل الظلم والالمساواة والتفاوت والتمییز واإلقصاء والتھمیش إلخ.ن

 مقاربة اإلسكوا للعدالة االجتماعیة  -1 اإلطار
العدالة االجتماعیة ھي المساواة في الحقوق وفي الحصول على الموارد والفرص للجمیع،  سكوا أنتعتبر اإل
وإزالة الحواجز التي تحول دون تمكین الفئات المحرومة من استخدام قدراتھا للمشاركة في صنع     ً        رجاال  ونساء، 

ادئ المساواة واإلنصاف والحقوق والمشاركة.                                                         ُ          القرارات التي تؤثر على حیاتھا. أي أن العدالة االجتماعیة ت بنى على مب
 ویستند تحقیق العدالة االجتماعیة إلى ثالثة مبادئ توجیھیة ھي:

 الحقوق (اإلطار المؤسسي والتشریعي)؛لمساواة في ا •
 تكافؤ الفرص (اآللیات والتكافؤ في خط االنطالق، بما في ذلك القدرات)؛ •
 ج).افؤ على مستوى النتائلجمیع األفراد (التك تكافؤ الظروف المعیشیة •

 المراعیة لمفاھیم العدالة االجتماعیة:  ً                                                         ذا  ال بد من االھتمام بالعوامل األساسیة التالیة لنجاح المقاربة إ

 ضمان استدامة النمو وتحقیقھ بمشاركة الشرائح المجتمعیة المختلفة؛ (أ) 
                                         ً           مقاربة التنمیة بوصفھا حریة الناس وتوسیعا  لخیاراتھم؛ (ب) 
 ترام البیئة الطبیعیة وترشید استخدام الموارد غیر المتجددة؛اح (ج) 
 قبلة؛احترام حقوق األجیال الم (د) 
 احترام االختالفات الثقافیة واألقلیات والشرائح المجتمعیة المختلفة. (ھ) 

 المقاربة الحقوقیة للعدالة االجتماعیة  -جیم

یرتبط مفھوم العدالة  اذ ة االجتماعیة ومتطلباتھامقاربة تنمویة حقوقیة لمفھوم العدالاألداة  تعتمد
ع بمجموعة                                                    ُّ بالمقاربة الحقوقیة التي تنطلق من حق اإلنسان في التمت                           ً      ً االجتماعیة المعاصر ارتباطا  عضویا  

یغت ھذه الحقوق                             ِ كاستحقاق إنساني أساسي. وقد ص   والثقافیةمن الحقوق االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة 
وفي طائفة واسعة من العھود والمواثیق واالتفاقات الدولیة كالعھد  إلنساناإلعالن العالمي لحقوق افي نص 

واألقلیات. وترسخ ھذه  والمرأةالدولي للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة واالتفاقات الخاصة بحقوق الطفل 
 .3ثقافیة، ومنھا الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة والترابط الحقوق كاملة وعدم تجزئتھاالمقاربة 

                                                
لالطالع على الصكوك الدولیة األساسیة لحقوق اإلنسان یمكن زیارة الرابط:  3

http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.aspx. 

https://www.un.org/ar/udhrbook/pdf/UNH_AR_TXT.pdf
https://www.un.org/ar/udhrbook/pdf/UNH_AR_TXT.pdf
https://www.un.org/ar/udhrbook/pdf/UNH_AR_TXT.pdf
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.aspx
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.aspx
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 ھ إلیھا                   ُّ مسائل ال بد من التنب    -2اإلطار 
لى                                                                      ً                     ستخدم اإلشارة إلى المقاربة القائمة على مراعاة العدالة االجتماعیة أحیانا  إلضافة مسحة إیجابیة ع    ُ قد ت  

المقاربة آلیات فعالة للتطبیق. في سیاسة معینة مما یساعد على أن تتقبلھا الجھات المعنیة أو العامة دونما تضمین 
                                              ً                                                        ھذه الحاالت، عادة ما تواجھ الجھات الرسمیة تحدیا  خالل مرحلة تطبیق السیاسة، خاصة في ما یتعلق بتحقیق عوائد 

والبطالة والالمساواة، في ظل غیاب القدرة على إدارة وتفعیل  الفقر ثلحقیقیة بشأن معالجة مشكلة اجتماعیة معینة م
 كل عملي.المقاربة بش

                      ً                                                                         وقد یتم التعامل أحیانا  مع مفھوم العدالة االجتماعیة كمفھوم فضفاض ومجرد غیر مرتبط بسیاسات ومؤشرات 
العدالة االجتماعیة كفكرة تقنیة واقعیة تعني تحقیقھ. وفي ھذه الحاالت، من الصعب تفعیل مقاربة قائمة على طرح 

 وسیاسیة ولیس فقط قضیة قیمیة أو أیدیولوجیة.
       ً                   عد جزءا  من المفھوم الشامل                                      ّ      ً                    ُ یتم حصر المفھوم وتطبیقاتھ في مدخل معی ن، مثال ، عدالة األجور التي ت   دوق

 للعدالة االجتماعیة، مما یؤدي إلى مقاربة مجزأة.

 : مقاربة وإطار یكرسان المساواة والعدالة2030لعام  المستدامةخطة التنمیة   -دال

الجمعیة العامة لألمم المتحدة خطة عالمیة للتنمیة المستدامة بعنوان ، أقرت 2015في أیلول/سبتمبر 
"، وضمنھا أھداف التنمیة المستدامة التي من شأنھا 2030م تحویل عالمنا: خطة التنمیة المستدامة لعا"

ً القادمة. وتتضمن الخطة إعالنا   15السیاسات التنمویة للسنوات الـ تأطیر الجھود و یحتوي على المبادئ                             
     ً                                     مقصدا  تتناول مجموعة واسعة من القضایا، مثل  169و    ً ھدفا   17التوجیھیة واإلطار المرجعي للخطة، و

بیئیة (الطاقة الجوانب الر، والتعلیم للجمیع، ومكافحة الجوع، والمساواة بین الجنسین، والقضاء على الفق
والتصنیع)، واألھداف  الالئق،النظیفة، والتنوع البیولوجي، والمناخ) والجوانب االقتصادیة (النمو، والعمل 

 ذات الصلة ببناء المؤسسات وتعزیز السالم والعدالة.

الشعار                             ِّ           من منظور الحقوق، وھو ما یعب  ر عنھ بوضوح 2030دامة لعام یغت خطة التنمیة المست ِ ص  و
 صطلحم یتضمنلم  تھ،نص الخطة، رغم قوأن  غیر    ً  أحدا .  تھملللخطة الداعي إلى تحقیق تنمیة ال العام 

 الخطةیدل االستخدام المتالزم لعدد من المصطلحات في نص و ."العدالة االجتماعیة" وال حتى مرة واحدة
، بحیث ال یمكن فھمھ من خالل لعناصر عدیدة مفھوم العدالة نفسھشمول ماتیة، وعلى ربة براغعلى مقا

 إلى إشارتھ في وصریح قوي النص نأمختلفة. كما تعریف معیاري واحد بل من خالل زوایا ومفاھیم 
ع الشامل، المساواة، والالمساواة، والتفاوت، والطابمثل تتكرر مفردات  إذ والتفاوت الالمساواة مشكلة

 وھي مصطلحات ترتبط م التمییز، والقضاء على الفقر،دل، والعدالة، وعدوإفادة الجمیع، والتضمین، والع
 والمشاركة السلطة وفي النتائج وفي الفرص في تكافؤال المتضمن الشامل بمعناه االجتماعیة العدالة مفھومب

مباشر بمفھوم العدالة بشكل و بطبیعتھاترتبط  ،عشر السبعةھداف أكثریة األ   ّ إن  القول ویمكن  .القرار في
 .نقیضھابھ بطریقة غیر مباشرة من خالل  ترتبطأنھا و أاالجتماعیة 

 السیاسات المتكاملة  -ھاء

من منظور السیاسات، فإن تحقیق الھدف التنموي المحوري وھو العدالة االجتماعیة وتقلیص 
اة إلى المساواة، ومن التھمیش إلى اإلدماج، ومأسسة ذلك الالمساواة والتفاوت، یعني االنتقال من الالمساو

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=A
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=A
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متنوعة من السیاسات  مةعلى نحو یضمن استدامة اإلنجاز. ویتطلب تحقیق الھدف التنموي النھائي اعتماد حز
 التي تستجیب لألبعاد الفرعیة. ویمكن تحدید ھذه السیاسات ضمن ثالثة محاور على النحو التالي:

الت المناسبة للتعامل مع التفاوتات والمشكالت الراھنة، اد السیاسات والتدخالمساواة: اعتم (أ) 
راھن وموروث، ووضع مؤشرات لقیاس األداء والحد من حاالت الفقر والحرمان والتفاوت بما ھي واقع 

 والنتائج؛

اإلدماج: اعتماد السیاسات اإلدماجیة والتمكینیة التي تضمن تكافؤ الفرص وتتیح ألصحاب  (ب) 
في ردم  العالقة استخدام قدراتھم لتحسین مستوى معیشتھم بجھدھم الخاص، مع توفیر بیئة مساعدة تساھم

 قر، وتعكس مسار آلیات االستقطاب في المجتمع؛الھوة االجتماعیة والحد من الف

لحقوق یضمن منع االنتھاكات والتمییز ضد أي لالعدالة: وضع إطار مؤسسي وتشریعي  (ج) 
 استدامة مسار التنمیة وتحقیق العدالة بین األجیال. كفلویفئة سكانیة، 

 السیاسات المتكاملةتحقیق العدالة االجتماعیة من خالل   -2 الشكل

 

  15-13 الدوحة، ون،التاسعة والعشر الدورة ،في الدول العربیة 2030اإلسكوا، تنفیذ خطة التنمیة المستدامة لعام  :المصدر
 .(E/ESCWA/29/11) 2016دیسمبر /األول كانون

 إلى اإلدماج من التھمیش

 إلى المساواة من الالمساواة

الحالة لدى 
 االنطالق:
مجتمع فیھ 

درجة عالیة 
من التفاوتات 

اعیة االجتم
والمناطقیة، 

والفقر 
والتھمیش، 

والتمییز ضد 
النساء وفئات 

 أخرى

الحالة لدى 
 الوصول:
مجتمع فیھ 

مستوى متقدم 
المساواة، من 

وإطار قانوني 
ومؤسسي 

ملتزم بحقوق 
اإلنسان، 

ونظام حمایة 
 اجتماعیة
شامل، 

 ومشاركة،
 وتنمیة عادلة

المساواة 
واإلدماج 
 والعدالة
ھة  ّ ِ   قیم موج         

ت للسیاسا
 والتدخالت

 سیاسات وإجراءات مؤسسیة وتشریعیة تضمن بناء  -3
إطار عادل وإدماجي وتمكیني یضمن حقوق الجمیع 

 وإلغاء التمییز وتحقیق العدالة بین األجیال
 

 سیاسات إدماجیة وإجراءات تضمن تكافؤ الفرص  -2
        ُّ                  ُّ                       وعدم تجد د التفاوتات أو توس عھا أو التسبب بتفاوتات 

جمیع الفئات ال الفقراء فقط وكل  جدیدة وتشمل
 التفاوتات العمودیة واألفقیة

الفئات المحرومة سیاسات وبرامج ترفع مستوى معیشة  -1
وتقلص الفجوات وتتصدى لحاالت الحرمان والتمییز 

 بتجلیاتھا الراھنة والموروثة

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ministerial_sessions/docs/e_escwa_29_11_a_0.pdf
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 عوامل أساسیة في مقاربة العدالة االجتماعیة في المنطقة العربیة  -3اإلطار 

االقتصادیة: بما في ذلك تحویل النموذج االقتصادي باتجاه تعزیز فرص العمل الالئق، و والتنمیة نمال •
 والمشاركة، وال سیما مشاركة النساء في سوق العمل ووصولھن إلى الفرص؛

ع بحیاة طویلة وصحیة، والنفاذ إلى المعارف، والحصول على مستوى معیشي                                ُّ العمالة والتنمیة البشریة: التمت   •
 ة السكانیة؛جید، والتركیب

شمولیة النمو: (بما في ذلك تنوع مصادر النمو) والمساواة في الفرص (بما في ذلك مشاركة النساء في  •
 المجاالت االقتصادیة)؛

 األمن الغذائي وتلبیة االحتیاجات األساسیة لألسر؛ •
 العامة.لیة طر الحوكمة ودور الدولة: بما في ذلك وضع األنظمة القضائیة وإدارة الما ُ أ   •
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 منھجیة التقییم -     ً ثالثا  

 مقدمة  -ألف

تقییم بالمتعلقة  والتطبیقیة المرجعیة االعتباراتعرض إلى القسم  ا                   ّ        تھدف المنھجیة المفص لة في ھذ
ً     ، بناء  علىالعدالة االجتماعیةمنظور السیاسات العامة من  اإلسكوا، أي عبر تقییم مدى  فيد               َ المفھوم المعتم        

 في السیاسات العامة.اواة واإلنصاف والحقوق والمشاركة مسالمبادئ تعمیم 

اإلجراءات وصف تتضمن لدرس السیاسات العامة و العلمیة المرتكزاتمن  المنھجیةوتنطلق 
    ً                          وصوال  الى أداة التقییم واستخالص  المتصلة بھا،اإلرشادیة القواعد والعملیة للتقییم من تخطیط وتنفیذ، 

عن طریق اإلجابة على  القیاس تتیح أداة عمل واضحةبفریق التقییم تزوید الى  ةوتھدف ھذه العملی نتائج.ال
 تكون موضوع الدرس والتقییم ،سیاسة عامة معینة توافق حول مدىمجموعة من األسئلة 

)Assessment(4 ، االجتماعیة المذكورةمبادئ العدالة مع. 

تحدد مبادئ العدالة االجتماعیة،  عاةلمرا الموضوعيالھدف األساسي المتمثل بالقیاس إلى إضافة و
جمع وتحلیل لوتفسح المجال  ،فیما یتصل بالعدالة االجتماعیة الثغرات في السیاسة العامة المنھجیة

 .الذاتي المؤسسي للتقییم عتمد األداة ُ ت  أن  یمكنفي مرحلة ثانیة و مقترحات المعالجة.

فریق التقییم التي یتمتع بھا والخبرات ارف جملة المع لىإ دة                  َ في المقاربة المعتم   التقییم ویستند
األطر  (Operationalization)تفعیل" "إلى المنھجیة وتھدف  بالدقة والموضوعیة لضمان الفاعلیة.ویتصف 

وذلك  ،للمصطلحاإلسكوا  تقترحھاالترجمة التي  حسب، أي "جعلھا عمالنیة" المفھومیة للعدالة االجتماعیة
 لمفھومو، )ق الثاني(المرف االجتماعیةلمضمون العدالة سكوا إلاوثائق  د في َ م  التعریف المعتإلى بالرجوع 

دلیل و، 6السیاسیةلجوانب اوفي الرؤى و، 5عملیةالتطبیقات في مجال ال     ً خاصة  األدبیات في لسیاسة العامة ا
 .8اعياالجتماإلنفاق مؤشرات رصد اإلسكوا لوإطار ، 7العدالة االجتماعیةإدماج حول سكوا إلا

                                                
4 Assessment, distinctly from the more elaborate “Evaluation” endeavors that are thoroughly 

undertaken regarding public policies, sometimes by third parties. Assessment means to sum up the assessors’ 
judgment (those involved in the use of the tool) with regard to the policy in question.                                                 

5 Eugene Bardach, A Practical Guide for Policy Analysis, fourth edition, (CQ Press, 2012); Peter John, 
Making Policy Work, first Edition (Routledge, 2011); Ann Majchrzak and Lynne Markus, Methods for Policy 
Research: Taking Socially Responsible Action (Applied Social Research Methods), second edition (SAGE 
Publications, 2013).                                                                                                                                                        

6 John Kingdon, Agendas, Alternatives, and Public Policies, second edition (PEARSON, 2002); James 
Anderson, Public Policymaking, eighth edition, (Cengage Learning, 2014); Scott Furlong and Michael Kraft, Public 
Policy Politics, Analysis, and Alternatives, sixth edition (CQ Press, 2017).                                                                     

سیاسات قائمة على المساواة في الدول العربیة  اإلسكوا، دلیل المدرب لبناء القدرات حول تصمیم وتنفیذ 7
(E/ESCWA/SDD/2017/Technical Paper.10). 

 16-15اإلسكوا، إطار رصد النفقات االجتماعیة في الدول العربیة، اللجنة التنفیذیة، االجتماع السادس، مراكش،  8
 .(E/ESCWA/EC.6/2019/8/Rev.1) 2019نیو حزیران/یو

https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D9%91%D8%A9%D8%8C-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3
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 التقییم مرتكزات  -ءبا

 منھا: التطبیقيالعملي الجانب  وال سیماالتالیة، المرتكزات على تعتمد المنھجیة 

إعالن موارد ومقدرات لتنفیذه، ولیست مجرد بتوفیر تلتزم السلطة       ٌ أساسي      ٌ ھدف  العدالة االجتماعیة  -1
 .         ً        تبقى حبرا  على ورق أو خطةنوایا 

ً محققا                           ً       ً السیاسة العامة بوصفھا فعال  سیاسیا   -2  .طاب سیاسيخ مجرد، ولیست      

 وبالتاليالخلفیة والسیاق، الرؤیة السیاسیة والخاص مع األخذ باالعتبار إلى العام  المبدأج من      ُّ التدر   -3
 .الخلط بین المراتب أو افتراض التشابھ بین البلدان أو الحاالتتجنب 

المسببات والنتائج وبین البراھین اعتماد المنھجیة الدقیقة لمنھج العلوم االجتماعیة في التفریق بین  -4
 .والمؤشرات

مبدأ على ال ینالقائملیس المناصرة أو الترویج ، واألدلة األخذ بأولویة السیاسة العامة القائمة على -5
 .المجرد بذاتھالنظري 

 على عملیة التقییم فریق اإلشراف  -جیم

                         ً المسؤولة عن التقییم فریقا  نیة وطالن الجھة                                                  ّ لإلعداد المناسب والمساعدة في التخطیط والتنفیذ، تعی  
 :تناط بھ المھام التالیة   ّ  ً        مصغ را  لإلشراف 

 .التقییمعملیة لتخطیط ال -1
 .التقییماختیار موضوع  -2
 .اقتراح وتعیین فریق التقییم -3
 .المعطیات العامة والتفصیلیة لموضوع التقییموتوضیب جمع  -4
 .المقترحاتوتیسیر ورشة التقییم وجمع إجراء  -5
 .ئجاستخالص النتا -6
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 اإلعداد المناسب بوالتفاصیل العملیة المتعلقة المناطة بفریق اإلشراف األنشطة   -1الجدول 
 9والمساعدة في التخطیط والتنفیذ

 األنشطة المسألة (المسائل) المركزیة األدوات یسرمدور ال الوسائل
اجتماعات 
 ومشاورات

 ومواد

شرح ذا توفر، إ
 ومرافقة

المنھجیة ونماذج 
 عملیات تقییم سابقة

تحدید األھداف واختیار فریق 
 Objectives and) اإلشراف

Core Team) 
وفق أیة خلفیة، أولویة، وفي 

دراسات ومراجعات أي ضوء 
 تتم عملیة التقییم

 التقییم عملیةلطیط تخال
 التقییماختیار موضوع 

اقتراح وتعیین فریق 
) Assessment  التقییم

Team) 

 مصادرتجمیع 
الخبرات 
المناسبة 
 والمتوفرة

 تحلیلو مناقشة
 وبحث

وفق الموضوع: 
تقاریر مراجعة 

أحوال موضوعیة، 
مقارنة، مرصد 

نفاق االجتماعي اإل
 لخإ، االقتصادي

األولویات في  كیفیة تحلیل
وقراءة التخطیط المعمول بھ 

السیاسة العامة على ضوء 
التخطیط الذي أطلقھا والنتائج 

 ققتھاالتي ح

جمع وتوضیب المعطیات 
العامة والتفصیلیة 

 لموضوع التقییم

أو ورشة عمل 
 أكثر

إدارة عملیة 
التعلیل والتقییم 

وتشجیع 
 المقترحات

األداة والقواعد 
 رشادیة الموضوعةاإل

ھل تتوفر لفریق التقییم 
الالزمة  والمؤھالتالمعطیات 

ییم دقیق تق للمشاركة في
 وموضوعي

 ورشةوتیسیر إجراء 
 المقترحات قییم وجمعالت

تقاریر 
 وخالصات

المنھجیة ونماذج  عرض وبحث
 عملیات تقییم سابقة

ما ھي المعاییر الضابطة 
 واالستنتاجللتقییم 

 استخالص النتائج

 فریق التقییم  -دال

ٌ  یتولى التقییم فریق   ن                  ّ  یتكو  عاملین في الجھة الحكومیة القائمة على التقییم من ذوي الخبرة في من     
أعضاء من مؤسسات رسمیة أو غیر حكومیة  ومنضوع السیاسة العامة أو البرنامج موضوع التقییم، مو
                 ً          و في تنسیقھ عملیا . لالشتراك أو یساھمون في تنفیذه ألھم عالقة أو عندھم خبرة في الموضوع أفراد أو 

النظریة ن المعرفة من المستحسن أن یتوفر لدى فریق التقییم مستوى جید معملیة التقییم، بفاعلیة في 
خبرة جیدة في العمل في الشأن العام ووضع الخطط التنمویة والعملیة في المواضیع الفنیة التي یتناولھا و

 ومن األفضل أن یتمكن أفراد فریق التقییم من اإلحاطة بالمفاھیم التالیة، بصورة عامة وعملیة: وتنفیذھا.

 .العدالة االجتماعیة -1
 .السیاسة العامة -2
 .المحلیانق والسیا الخلفیة -3
 .البرنامج موضوع التقییمأو السیاسة االجتماعیة  -4

                                                
عاد أي من المراحل المذكورة عندما تدعو الحاجة إلى                              ُ المذكورة في الجدول، یجوز أن ت  بالرغم من تسلسل المراحل  9

 مزید من التدقیق أو إعادة النظر قبل االنتقال الى المراحل الالحقة.
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 بل أعضاء فریق                      ِ ستحسن اإلحاطة بھا من ق                         ُ والمفاھیم العامة التي ی  المسائل  -2الجدول 
 العملیة أكثر إنتاجیة وفاعلیةلتكون التقییم 

 المفاھیم السؤال المركزي المراجع
ة االجتماعیة دالالعأدبیات 

 سكوا وغیرھا)(اإل
 دلیل العدالة االجتماعیة

 العدالة االجتماعیة كیف نتناول العدالة االجتماعیة بشكل عملي

 أدبیات السیاسة العامة 
 وغیرھا)اإلسكوا (

 السیاسة العامة        ً موضوعیا  السیاسة العامة    ّ  نقی م كیف 

        ّ    وفق توف رھا:
 المخططات أو البرامج العامة

 العامة الموازنات
المتعلقة التقاریر والدراسات 

 بتخطیط السیاسات العامة

السیاسة بما ھي المعطیات األساسیة المتصلة 
 العامة في النطاق المحدد والمرحلة المعینة

 المحلیانالخلفیة والسیاق 

الدراسات والتقاریر الموضوعیة 
 ذات العالقة

 دراسات مقارنة، إذا توفرت
بل                       ِ معطیات أخرى مجمعة من ق  

 فریق اإلشراف

السیاسة العامة موضوع  الثغرات فيتحدید كیفیة 
 التقییم

و أالسیاسة االجتماعیة 
 البرنامج موضوع التقییم

 لتقییمعملیة الاإلرشادیة القواعد   -ھاء

 عملیة التقییملتخطیط ال: )التحضیریة(األولى  المرحلة 

لتحدید موضوع التقییم بدقة، ولعامة. السیاسة امن تقییم المنشودة األھداف  بتحدیدتبدأ عملیة التقییم 
 یقوم المسؤولون المعنیون ببحث األولویة الراھنة.

                                ّ                        مھارة التقییم في وحدة إداریة معی نة، مثل وحدة التخطیط أو  اكتسابب على                  ّ یمكن اعتبار التدر  و
 واضحین ددوضوع المحعینة والمالم          ّ ِ                                أولویة بحد   ذاتھا. من المھم أن تكون األولویةقیاس الجودة، وحدة 
ً تماما    في المقاصد.     ٍ تباس  الللتفادي إضاعة الجھد أو الوقت  لجمیع المشتركین في عملیة التقییم      

ویضم أحد المسؤولین في اإلدارة المختصة،  ینسق أعمالھ فریق إشرافالتقییم على      ّ   القی مونن    ّ یعی  و
ّ                   قادرین على تحم ل مسؤولیة عملیة الوإداریین مسؤولین متمرسین  ائج، تخطیط من التنفیذ الى استخالص النت             

ّ   دارة ورشة عمل بصفة میس ر.إللدیھم المھارة الالزمة ویكون من ضمن الفریق فرد أو أكثر                        

. قابل للتعدیل إذا ما دعت الحاجةوضع مخطط تفصیلي لعملیة التقییم، إلى ذه المرحلة تھدف ھ
 العناصر التالیة:میم الزمني التص/یتضمن المخططو
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ومن یحضرھا (استشاریون، خبراء، تعقد الجلسات الخاصة لفریق اإلشراف: متى  (أ) 
 ؛مسؤولون رسمیون، جھات أخرى)

األوضاع العملیة، ومناقشة جمع المعلومات، من خالل  اقتراح أعضاء فریق التقییم (ب) 
 من خارجھا، یتم اختیار أعضاء فریق التقییم من المؤسسة وو. التكلیف الرسميواالتصال والمتابعة، و

  على ضوء االعتبارات التالیة:من مؤسسات حكومیة وجھات غیر حكومیة ذات صلة، في ذلك بما 

 ؛بالمعرفة و/أو بالخبرة في مجال الموضوع المحددأفراد یتمتعون  (1)
محددة (مالیة، إداریة، مسؤولیة باألولویة الوظائف مختلفة متعلقة یضطلع أفراده بفریق  (2)

، ة من أفراد أو جمعیات متخصصة، مسؤولیة تنفیذ فرعي أو مناطقي، خبرتخطیط مركزیة
 ؛لخ)إ

            ً               عضاء متناسبا  مع القدرة على األعدد یستحسن أن یكون والفریق، أعضاء التوازن في عدد  (3)
ّ  لكل میس ر        ٍ عشر عضو   ةخمسإدارة ورشة التقییم، بمعدل ال یتجاوز        . 

                     ّ          مقترحین، الوقت المتوف ر، األموال نیة اشتراك األفراد الإلجراء التقییم (إمكا الموارد المتاحة (ج) 
 .لخ)إ ،والتجھیزات الالزمة

 مثل افتراضي
                                              ّ   األولویة في تقییم سیاسة الحمایة االجتماعیة للمسن ین  ىعط ُ ت  بسبب جائحة كورونا، ترى وزارة الشؤون االجتماعیة أن 

الجة بالمساواة مع سائر المضمونین. یبحث المسؤولون غیر المشمولین بالتغطیة الصحیة لتشملھم جھود العنایة والمع
                                           ّ                       األولویة المحددة (جائحة كورونا وحمایة المسن ین)، تشكیل فریق لإلشراف.في إدارة الحمایة االجتماعیة، على ضوء 

                                                       ّ                                         تقرر تألیف فریق اإلشراف من: مسؤولة تخطیط برامج دور المسن ین، مسؤول مالیة الحمایة االجتماعیة، مسؤول 
في ست مناطق مختلفة                          ّ                                     ّ                    ّ  امج العنایة الطبیة للمسن ین، مسؤولة برنامج الصحة النفسیة للمسن ین، مسؤولي دور المسن ینبر

ثالث منھا حضریة وثالث ریفیة، طبیب مختص باألوبئة من وزارة الصحة، مسؤولة تنسیق برنامج الطوارئ 
                        ّ                         املة في مجال رعایة المسن ین. وقع اختیار المسؤولین لمكافحة كورونا في الوزارة، مسؤولین من الجمعیات األھلیة الع

ب من وحدة على رئیسة وحدة التدریب في وزارة الشؤ ّ           ون االجتماعیة لتقوم بمھمة التیسیر، یعاونھا في ذلك مدر                                                     
بین السنة الفائتة. وتنس ق عمل فریق  ق في أدائھ في ورشة تأھیل المدر  ّ            الطوارئ الصحیة في الوزارة كان قد تفو                         ّ                               ّ                                    

                                                                    ّ   شراف مساعدة مدیر البرامج في الوزارة یعاونھا مدیر برنامج حمایة المسن ین.اإل
ُ                                                               لتقییم موازنة مالیة تشمل ع شر مجموع أجور أفراد الفریق والمسؤولین باإلضافة الى كلفة التنقل  ُ            ت رصد لعملیة ا                          

س العاملون في الفریق ما  ّ                         والتجھیزات على أن ت نجز أعمال التقییم في مھلة شھرین یكر  ُ          ال یزید عن خ مس أوقات                    ُ                                             
ین. َ    عملھم النظامي لھا، ویخصص ضعف ذلك فیما یخص  المیس ر   ّ       ّ                                          

ولون عقد ثالث جلسات تخطیط لفریق اإلشراف یستعینون خاللھا برئیسة وحدة التدریب في وزارة قرر المسؤ
انة بمسؤولة الموارد                                           ً                                        الشؤون االجتماعیة التي كانت قد اشتركت سابقا  بورشتي تقییم مماثلتین. كذلك قرروا االستع

ّ          ّ              یس رین. ك ل ف المیس ران المعی نان، بالتعاون البشریة وبمساعدة مدیر البرامج في الوزارة القتراح أعضاء الفریق والم       ّ ُ       ّ  
مع مدیر دائرة البحث واإلحصاء في الوزارة، بجمع المعطیات وترتیبھا ألعضاء الفریق، وكذلك باقتراح مخطط 

َ         ك ل ف رئیس وحدة التخطیط في الوزارة بوضع نموذج تقریر النتائج لی عم ل بموجبھللورشة على مدى ثالثة أیام. و  ُ                                                          ّ ُ . 
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 والمفصلةالمعطیات العامة وترتیب : جمع لثانیةالمرحلة ا 

ّ                                                                        في ھذه المرحلة تجم ع الوثائق والمستندات العامة والتفصیلیة المتصلة بموضوع التقییم، من جمیع                   
ّ   ویشك ل المصادر المتاحة.  ویخصص ، الضروریةمن الموارد                          ً نى من ھذه المعطیات موردا  ألدتوفر القدر ا   

 المعطیات.  لتجمیعالوقت والجھد والكلفة  ما یلزم منفي مخطط عملیة التقییم 

ً تحدیدھا كما  ونوعا  وعطیات، جمع المویھدف  ، من عملھ في شروعھمع ، التقییم فریق إلى تمكین،            ً      
 ، على قدر اإلمكان ووفق الحاجة تشمل وقد ،عامة المعینةاإلحاطة العلمیة الدقیقة بجوانب السیاسة ال

 :یليما 

، والموارد من مخطط الوزارة العام ،الموضوع المحدد ضمنھاأو  ،موضع السیاسة العامة (أ) 
 ؛وترتیب األھداف المتعلقة بھاواألجندات الزمنیة 

 ؛لخإدي، االجتماعي االقتصااإلنفاق تقاریر متخصصة، دراسات مقارنة، مرصد  (ب) 

في الوزارة، وفي الوزارات أو المؤسسات           ّ   رات المتوف رة معلومات خاصة بالمعارف والخب (ج) 
 ؛أو اإلدارات المحلیة، ولدى الجھات األخرى من مجتمع مدني أو قطاع خاص

لتنسیق بین المؤسسات معطیات إضافیة متعلقة بالمعارف والخبرات الفعلیة المتصلة با (د) 
 ؛لتنفیذ والتقییملجھات التخطیط واوضوع السیاسة العامة، خص مما یالمذكورة فی

              ّ                                                المعطیات المحل یة، تلك المتصلة بالموضوع ذاتھ في تقاریر ودراسات إلى باإلضافة  )ھ( 
 .مراكز األبحاث، أو المؤسسات الحكومیة المشابھة في دول أخرىوالمنظمات الدولیة، 

ً          ً     ، كما  و/أو نوعا ، في تطور المعطیات المذكورةع               ُّ ومن المفید تتب   الزمني، وال سیما في السیاق      
من المستحسن بناء نظام معلوماتي مناسب لحفظ المعطیات المراحل األخیرة من المخططات قید التنفیذ. و

ّ           المجم عة للعودة   انیفید ومضمونفي شكل المعلومات إلى ترتیب  الخطوةھذه وتھدف . وتحدیثھاإلیھا     
وفي  ،للتحضیر العمل فریق اإلشراف قبل ورشةتلمون ما یرسلھ إلیھم ا یسعندم، فریق التقییمأعضاء 

 تقییم السیاسة العامة.

 مثل افتراضي
                                                   ّ                                                      بما أن السیاسة العامة موضوع التقییم ھي حمایة المسن ین في ظل تفشي جائحة كورونا، تقرر جمع المعطیات التالیة:

ّ    سیما: الوثائق الرسمیة التشریعیة والتنفیذیة، الخطط المنس قة  وال امة،الخلفیة التي تقرر على أساسھا اتباع السیاسة الع                                                       
مع منظمة الصحة العالمیة والمنظمات الدولیة األخرى، القرارات اإلداریة ذات الصلة، الخطط والبرامج المتعلقة 

كومیة في الح غیر بسیاسة حمایة المسنین مع الشروحات المرافقة للبرامج، معلومات عن نشاطات الجمعیات المحلیة
 لخ.إ                          ّ    مجال رعایة او معالجة المسن ین، 
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ّ                                     ّ                        ّ                               المعطیات الكم یة ذات الصلة: عدد مؤسسات رعایة المسن ین، تغطیتھا، أعداد المسن ین، الموازنات المرصودة للحمایة              
یة للمسن ین، المعلومات المتعلقة باالستعدادات واإلجراءات المتخذة في مواجھة كورونا، اإلحصاءات ّ         ّ                                                                               الصح  ة تعلقالم    

ّ                                 مباشرة  بالجائحة والمسن ین، اآلثار االجتماعیة والنفسیة، العاملین في الرعایة الصح یة واالستعدادات المادیة والعلمیة                                                       ّ                ً      
 لخ.إ                               ّ    والتجھیزات في مراكز رعایة المسن ین، 

أو مناطق     ّ           موث قة من بلدانالمعطیات المتعلقة بموضوع تقییم السیاسة العامة لحمایة المسنین بالمقارنة مع حاالت 
 أخرى.

الدراسات واألبحاث المتعلقة بالموضوع الصادرة عن منظمات دولیة أو إقلیمیة أو معاھد متخصصة أو مؤسسات 
 القطاع الخاص.

 المقترحاتوتیسیر ورشة التقییم وجمع تنظیم : المرحلة الثالثة 

جلسة لفریق  لمحور أكثر منأن یشمل ایمكن ومحاور رئیسیة.  ثالثةمن التقییم تتألف ورشة 
ّ           ّ لتقییم، كما یمكن للمیس رین أن یقس  ا  ِ          ّ        ف رق عمل مصغ رة، حسب ضمن موا أعمال المحور الثاني والثالث                      

 ة والخبرة، ولناحیة عدد أعضاء الفریق.فریق التقییم من ناحیة المعرف اتتقدیر فریق اإلشراف الستعداد

المبادئ و، اتھوأولویعھ التقییم وموضوأھداف وأعمال الورشة، عرض : المحور األول (أ) 
 .)2جدول ال( العامة والعدالة االجتماعیةالعامة للسیاسة 

أداة التقییم التقییم من خالل الشروع بعملیة والقواعد اإلرشادیة للتقییم، شرح : المحور الثاني (ب) 
 .10االستبیانأو 

ّ                                                   ُ المیس ر نطاق التقییم ومقاربتھ، بما في ذلك الخطوات التي أ  یشرح  ، لورشة    ً  ضیرا  لنجزت تح    
ّ                ویشج ع على المشاركة المتبعة منھجیة ویوضح ال   ّ                                              یقد م أداة التقییم بوصفھا وسیلة لتبادل المعلومات و. الفعالة   

 .النھائي حساب مجموع النقاطكیفیة استخدامھا، بما في ذلك  یةوالرأي ویشرح كیف

ّ      المیس ر أن  یوضحن أالمھم  من ّ                            مصم مة لتقییم الثغرات في السیاس النقاط     ء أفراد ة العامة ولیس إلصدار حكم على أدا  
 .تحسین العمل المؤسسي الھدف منھا ھو توجیھ عملیة أو مسؤولین، وأن

 .: النقاش واالتفاق على إجابات الفریقالمحور الثالث (ج) 

ّ   یجمع المیس ر  ات المسجلة في جاباإل من                                           ّ   تقدیرات أعضاء فریق التقییم (أو الفریق المصغ ر) نتائج          
، لتساعد في عملیة اتخاذ وتحلیلھا یحرص على مناقشة نتائج االستمارات مع المشاركین، واتاالستمار

 .النقاطالقرارات بشكل جماعي ووضع 

                                                
 مرفق إرشادات ملء اإلجابات باالستبیان. 10
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 : استخالص النتائج المرحلة الرابعة 

 ورشة التقییم، وفق ترتیب االستمارة. في یناقش كل سؤال على حدة : االستمارةاتباع ترتیب  -   ً أوال  

ّ    یتولى المیس ر إ التي تلك ، ال سیما إجاباتھمتعلیل ى لعأعضاء فریق التقییم ویحفز دارة النقاش           
مجموع نقاط إلى التقدیرات للوصول وجھات النظر وعن اإلجابات األخرى، ویعمل على تقریب تختلف 
ّ   موح د   لفریق. ل  

ّ   لتعلیالت المقدمة، وللمیس ر في استكشاف الخبرات والمعارف من خالل اأھمیة كبیرة إذ یسھم تحلیل النتائج النوعیة ل                       
ٌ      ٌ دور  كبیر   في االعتبارات المعروضة  جمیع ألخذفي التحفیز على التعمق في النقاش العلمي الموضوعي، وفي الدفع    
ّ  للتوص لاالعتبار  ً یضا  أ قدر اإلمكان. ولالختالف في المحصلة النھائیة أھمیة اتلى تقارب في اإلجابإ      في التعرف     

 تھا واقتراحاتھا.على وجھات النظر وتعلیال

ً ثانیا    لتقییمات المحتملة:لالتالیة النقاط عطى    ُ : ت  طریقة الحساب -     

o  ؛5: لى حد كبیرإیلبي المتطلبات 
o  :؛4یلبي المتطلبات 
o  :؛3یقارب المتطلبات 
o ؛2: ال یلبي المتطلبات 
o  :1ال ینطبق. 

ً                   َ بناء  على الخیار المعتم   ة ألھمی      ً ونظرا  للسؤال. المترتبة النقطة                        ُ    د لإلجابة كما تم شرحھ، ت عطى    
تین العملیتین في المجموع العام الھ أكبر قیاس/سند وزن ُ ی   ،مج العامو البرناألسیاسة اومتابعة  تنفیذ تيعملی

ضعف متابعة التنفیذ والمرحلتي األسئلة الخاصة بینبغي منح  ،الواقعیةضمان الموضوعیة ولو للنقاط.
 سة العامة موضوع التقییم.ئلة الخاصة بمرحلة تطویر السیامقارنة باألسئلة العامة واألس القیاس/الوزن

 مجموع نلى حد كبیر یكوإ المتطلباتیلبي لو أتت اإلجابة على جمیع األسئلة:  :المثالعلى سبیل 
 :)5 النقاط القصوى لكل سؤالتي (النقاط كاآل

  :؛30 = 1*5*6األسئلة العامة 
 ؛10 = 5*2مرحلة التخطیط: ب األسئلة الخاصة 
 ؛90 = 2*)45 = 5*9( :نفیذمرحلة التب ة الخاصةسئلاأل 
 50 = 2)*25 = 5*5( :ةمتابعمرحلة الب األسئلة الخاصة. 

 .)50+90+10+30(نقطة  180 األقصىالنقاط یكون مجموع  ،ه الحالةذوفي ھ
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ً ثالثا    بارومتر العدالة االجتماعیة :النقاطالتقییم العام/مجموع  -     

احتساب مجموع النقاط المسندة لجمیع أسئلة االستبیان لى إم تھدف المرحلة األخیرة من التقیی
السیاسة جمیع مراحل الفجوات والثغرات في س یقیمؤشر/بارومتر للعدالة االجتماعیة على  للحصول

 وفي ارتفاع .التخطیط والتنفیذ والمتابعةتشمل ھي و ،مبادئ العدالة االجتماعیةل ومدى مراعاتھاالعامة 
العدالة  ركائزمع و البرنامج موضوع التقییم أالسیاسة العامة  توافقداللة على النقاط رقم المؤشر/مجموع 

 .ةاالجتماعی

االجتماعیة والنقائص في العدالة  ضعف/انعدام مواضع          ّ  إذ أنھ یحد دأھمیة كبرى لھذا المقیاس و
ّ        فیمك ن صانعي، مختلف مراحل السیاسة العامة اإلصالحات  راءجإوالالزم االھتمام من إیالئھا القرار     

 لمعالجتھا. المناسبة

، مد الطریقة ذاتھا في احتساب معدل اإلجابات على االستبیان، أي موضوع التقییم بمجملھ  َ عت   ُ ت  و
 التقییم العام. نقطة المجموع  األسئلة لیكوننقاط  ُ    ت جمع ف

 عیة كما یلي:سیاسة عامة للعدالة االجتما ةعملیة تقییم مدى مراعا : لو أتت نتائجعلى سبیل المثال

 األسئلة العامة
  األسئلة الخاصة

 مرحلة التخطیطب
  األسئلة الخاصة

 نفیذمرحلة التب
  األسئلة الخاصة

 ةمتابعمرحلة الب
 4: المتطلبات"یلبي "

 إجابات
إلى حد  المتطلباتیلبي "

 : إجابة واحدة"كبیر
إجابة  ":یلبي المتطلبات"

 واحدة
: "یقارب المتطلبات"

 إجابتان
: لبات"المتط "یقارب
 إجابتان

: إجابة "یلبي المتطلبات"
 واحدة

 3: "یقارب المتطلبات"
 إجابات

 5: "ال یلبي المتطلبات"
 إجابات

 3: "المتطلباتال یلبي "
 إجابات

 المجموع:
)4*4+()3*2 = (22 

 المجموع:
5+4=9 

 المجموع:
4)+3*3)+(5*2 = (23 

 المجموع:
)2*3)+(3*2 = (12 

النقاط  من مجموع 101) = 2*12()+2*23+(9+22العام:  النقاطع مجمو یكون ،ه الحالةذوفي ھ
 .نقطة 180 األقصى

ً رابعا    الحلول الممكنة بشأنالثغرات واقتراحات  بشأنمالحظات  -     

ّ                                       ت عرض المالحظات واالقتراحات المجم عة من فریق التقییم في الجلسة الختامیة  في التقریر ج  َ ر   ْ د    ُ وت   ُ                            
 ربل الجھات المسؤولة وأصحاب القرا               ِ للنظر فیھا من ق  طة عمل لسد الثغرات دم خوتق النھائي لعملیة التقییم

 .خطة العمل) ع(ویمكن للمعنیین االستئناس بالنموذج المرفق لوض
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ً رابعا    11ھاكیفیة استخدامأداة التقییم و -     

تتناول األداة مجموعة من األسئلة حول العملیات واإلجراءات واألنظمة التي تندرج في مسار 
فاإلشارة الصریحة  .مبادئ العدالة االجتماعیةأن تدمج یجدر التي تطویر وتنفیذ السیاسات العامة 

م وضع أھداف راسخة    ّ تحت                                                                      ً والواضحة إلى "العدالة االجتماعیة" أو "المساواة" في وثائق التخطیط مثال  
ظروف المعیشیة لاوفي الفرص  في تكافؤالالمساواة في الحقوق وتندرج ضمنھا أنشطة محددة تستھدف 

 تحقیق ھذه األھداف.، بما یعزز المساءلة على مسار التقدم في لجمیع األفراد

مجموعة من األسئلة العامة حول  المستوى األولعرض ی: على مستویین من التقییماألسئلة  وتنقسم
والتشریعیة  ، أي الرؤیة الوطنیة واألطر المؤسسیةالكلي للسیاسات العامةمؤشرات األداء على المستوى 

تناول مجموعة من األسئلة أكثر یالثاني ف ىالمستوأما  التي یجب أن تراعي مفاھیم العدالة االجتماعیة. 
 إعداد وتنفیذ وتمویل ومتابعة سیاسةمراحل في دماج مفاھیم العدالة االجتماعیة إز على مدى      ً    ّ تخصصا  ترك  

 .عامأو برنامج  عامة

ممت لتنطبق على جمیع السیاسات والبرامج العامة أي أن      ُ صصة ص  تجدر اإلشارة إلى أن األسئلة المتخ
 كل تقییم. دمحور/موضوع السیاسة العامة أو البرنامج قابل للتغییر عن

على مبدأ التكامل والتفاعل بین مراحل السیاسة العامة في سبیل الوصول إلى الھدف  األداةترتكز 
على إدماج مفھوم                        ً یم النتائج. فالعمل مثال  سمح بتعظبعضھا وتعلى حیث تبني ھذه المكونات بالمنشود، 

مفھوم في ھذا ال أدمجالعدالة االجتماعیة بشكل جلي وصریح في وثائق التخطیط ال یأتي بثماره إال إذا 
أن تتمتع المؤسسات بالقدرات الالزمة للقیام بعملیات اإلدماج. من ھنا وینبغي التقاریر وعملیة التقییم. 

 .ة للمؤسساتاء القدرات حسب االحتیاجات المحددأھمیة تقییم وبن

تخصص لكل مؤشر فترصد األداة التقدم المحرز في مؤشرات دمج مبادئ العدالة االجتماعیة و
مجموعة من اإلجراءات والعملیات والقوانین والقواعد المحددة تصف بوضوح كیفیة إنجاز التحلیل 

ّ                 ة ص م مت لھذه الغایة. األسئلقائمة نموذجیة من جابة على             ُ                              والتقییم. وی طلب من القائمین على التقییم اإل  ُ   
لتتالءم مع احتیاجات  وإضافة أسئلة جدیدةالقائمة لیست شاملة أي یمكن لكل دولة تكییف األسئلة و

 المؤسسات الوطنیة وبناء القدرات فیھا. 

من مؤشر لكل  ،األداة تحددب المرفقة المالحظات اإلرشادیة/التقنیةأن  إلى تجدر اإلشارة
المؤسسات أن تعمد اللذین یستند إلیھما. ومن المفترض  (mandate)المرجعیة والتفویض  ،المؤشرات

                                                
 "مساواة بین الجنسین وتمكین المرأةخطة العمل على نطاق المنظومة بشأن ال"ھا على إطار اعتمدت األداة في تصمیم 11

       ً                                                                                                                  وانطالقا  من النجاح الذي حققتھ اإلسكوا في تنفیذ ھذه الخطة ونقلھا إلى المؤسسات الوطنیة المعنیة بشؤون المرأة في الدول العربیة 
ن االطالع على الوثیقة جنسین في المؤسسات العامة. لمزید من المعلومات یمكوتكییفھا لقیاس التقدم باتجاه تحقیق المساواة بین ال

(E/ESCWA/C.7/2019/6). 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/1900893.pdf
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ستخدم ھذه األداة إلى تحدید المرجعیة أي الدساتیر أو القوانین أو الخطط الوطنیة ستالمعنیة في الدول التي 
 :التي تحكم عملھا. ویتضمن نظام التقییم خمسة مستویات

o ؛ت إلى حد كبیرتطلباي المیلب 
o ؛یلبي المتطلبات 
o ؛یقارب المتطلبات 
o ال ینطبق ال یلبي المتطلبات. 

   ٍ      كحد  أدنى" یلبي المتطلبات"مستوى  تبلغ اإلجابات على األسئلة، ضمن كل مؤشر،ینبغي أن 
عدالة نقطة بدایة على مسار إدماج مبادئ الاألدنى أو أن ھذا المستوى ھو  . غیرلتحقیق العدالة االجتماعیة

 ة والبرامج. االجتماعیة في السیاسات العام

   ّ     تبی ن في حال  ، في"أما/أو"خیار  إذا كان المؤشر یتضمن"، یقارب المتطلباتمستوى "   ّ    یصن ف ال
في  ،"یلبي المتطلبات"    ّ یصن فو ؛لتحقیق العدالة االجتماعیة المتطلباتأحد التقییم أن المؤسسة تستوفي 

            ّ  " في حال تبی ن ال یلبي المتطلبات"    ّ  ویصن ف  ؛المتطلبات جمیع سة تستوفي       ّ                     حال تبی ن في التقییم أن المؤس
ّ  في التقییم أن المؤسسة ال تستوفي أي من المتطلبات علما  أن   لكن مؤشر األداء مطلوب وقابل للتحقیق،                                                    ً  

في  "كبیر حد إلى المتطلبات یلبي"    ّ  ویصن ف "؛ یقارب المتطلبات"إلى مستوى  لم تبلغالمؤسسة المعنیة 
" عندما ال یكون 'ال ینطبق'    ّ  ویصن ف ؛ المتطلبات وأكثرفي التقییم أن المؤسسة تستوفي جمیع     ّ تبی ن حال

ّ  تضم نوفي حال  .خارج عن مجال عملھا   ّ أن ھ                  ً                      مؤشر األداء مطلوبا  في السیاسة المعنیة أو عنصرین المؤشر    
 حد لىإلبات متطال یلبي"عنصر آخر بمستوى و" یقارب المتطلباتعنصر بمستوى "    ّ وصن فأو أكثر، 

 ."یقارب المتطلبات"مستوى ب"، ینبغي تصنیف األداء كبیر

ُ              ال تخلو العملیة، كما جمیع عملیات التقییم، من عنصر الذاتیة والتحی ز. وللتقلیل من أثر ھذا العنصر، ح ددت المؤشرات                                 ّ                                                               
 ً      ً                  ا  واضحا  لكل عملیة تقییم.   ُ                                           ً      وی توقع من كل مؤسسة تقوم بالتقییم أن تضع أساسا  منطقی .الختبارھا            ً بوضوح تحضیرا  

 لبلوغ األھداف.  ً ا  زمنی  ً ا  إطاراألداة وال تحدد 
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 االجتماعیةلعدالة مع مبادئ االعامة والبرامج السیاسات  مدى توافقأداة تقییم الثغرات في 
 (استبیان التقییم الذاتي)

 ماعیةاألسئلة العامة: الرؤیة واألطر المؤسسیة إلدماج قضایا العدالة االجت -   ً أوال  

حظات حول مال
الثغرات/اقتراحات حول 

 الحلول الممكنة
 والنقص فيالتحدیات 

 الموارد المطلوبة
المستندات المرجعیة 

 اإلجابة لتعلیل اإلجابة
استكمال تصنیف كیفیة 

 السؤال/المؤشر مؤشر األداء
رقم 

 السؤال

في غیاب اإلطار  
حول ھذا  التشریعي

الموضوع الرجاء تحدید 
لوبة الموارد المط

الستیفاء ھذا الشرط وقد 
   ً  مثال ،  تخصص الموارد،

لبناء قدرات المعنیین في 
 ھذا المجال.

ص الدستور، ن •
القوانین واألنظمة 

المنبثقة عنھا، 
 ؛القرارات والمراسیم

 :   ً مثال  
 ؛قانون الشغل/العمل •
قانون الحد األدنى  •

 ؛لألجور
قوانین الضرائب  •

 ؛اإلطار الجبائي
القوانین الخاصة  •

ص ذوي باألشخا
 ؛اإلعاقة

قوانین أو مجلة  •
 ؛حقوق الطفل

أرضیة الحمایة  •
 ؛االجتماعیة

 .قانون االستثمار •

o  یلبي المتطلبات إلى
 ؛حد كبیر

o  ؛المتطلباتیلبي 
o ؛یقارب المتطلبات 
o ؛ال یلبي المتطلبات 
o ال ینطبق. 

 :أن لتلبیة المتطلبات، یجب
یتضمن الدستور أو  )1(

 اإلطار التشریعي
المتعلق بالسیاسة 

   ً      ً نصا  واضحا   ةالعام
      ً           ومحددا  (القوانین 
المراعیة للحقوق 

األساسیة واألنظمة 
 المنبثقة عنھا،

القرارات 
والمراسیم..) حول 

إدماج وتحقیق العدالة 
 االجتماعیة ومبادئھا؛

 أو
ینص الدستور  )2(

والتشریعات األخرى 
على حقوق 

المواطنین، ال سیما 
االقتصادیة 

واالجتماعیة، 
وااللتزام بإعمال ھذه 

حقوق، والسعي إلى لا

ھل ینص الدستور 
واإلطار 

المتعلق  التشریعي
 ة العامةبالسیاس

ة ضرورعلى 
إدماج العدالة 

االجتماعیة 
ومبادئھا في 

السیاسات 
 العامة؟ والبرامج

1 
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حظات حول مال
الثغرات/اقتراحات حول 

 الحلول الممكنة
 والنقص فيالتحدیات 

 الموارد المطلوبة
المستندات المرجعیة 

 اإلجابة لتعلیل اإلجابة
استكمال تصنیف كیفیة 

 السؤال/المؤشر مؤشر األداء
رقم 

 السؤال
تقلیص أوجھ التفاوت 

االجتماعیة 
 ؛والجغرافیة

 و
لیة حكومیة آ أن تنشأ )3(

لتنفیذ المواد المذكورة 
 بشأنفي الدستور 

 العدالة تفعیل
 والحد مناالجتماعیة 

 . اةمساوالال

لى حد إلتلبیة المتطلبات 
 ، یجب أن:كبیر

تكون قد استحدثت  )1(
قوانین جدیدة أو 

قائمة دلت قوانین  ُ ع  
من إدماج بما یض

العدالة االجتماعیة 
 ومبادئھا؛

 أو
یضمن الدستور  )2(

تخصیص موارد 
محددة لتحقیق العدالة 

 االجتماعیة؛
 أو
تتضمن القوانین نظام  )3(

الكوتا الذي یھدف إلى 
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حظات حول مال
الثغرات/اقتراحات حول 

 الحلول الممكنة
 والنقص فيالتحدیات 

 الموارد المطلوبة
المستندات المرجعیة 

 اإلجابة لتعلیل اإلجابة
استكمال تصنیف كیفیة 

 السؤال/المؤشر مؤشر األداء
رقم 

 السؤال
تمكین الفئات 

االجتماعیة المھمشة 
أو عندما یراجع 

            ً       البرلمان مثال  سیاسة 
ضریبیة أو میزانیة 

 عامة من منظور
المترتبة  یراعي اآلثار
على العدالة 
 االجتماعیة؛

 أو
 ُ      ط لب من  یكون قد )4(

الحكومة فرض 
ضریبة لدعم ھدف 
اجتماعي معین، أو 
تعدیل المخصصات 
القطاعیة والمناطقیة 

لتكون أقرب إلى 
تحقیق اإلنماء 

 المتوازن والعادل.

في حال عدم تطرق  
الخطة الخمسیة أو 

الرؤیة الوطنیة ألھمیة 
وضرورة تحقیق العدالة 

االجتماعیة، ما ھي 
الموارد المطلوبة لتحقیق 

ھذا الھدف وصیاغة 

نیة خطة خمسیة وط •
 ؛محدثة

 ؛رؤیة مستقبلیة •
 استراتیجیة وطنیة •

محدثة للتنمیة 
 ؛المستدامة

 .خطة عمل حكومیة •

o  یلبي المتطلبات إلى
 ؛حد كبیر

o یلبي المتطلبات؛ 
o یقارب المتطلبات؛ 
o ال یلبي المتطلبات؛ 
o .ال ینطبق 

لتلبیة المتطلبات على 
 الخطة الوطنیة الخمسیة أو

الرؤیة المستقبلیة أو 
 وطنیةاالستراتیجیة ال

للتنمیة أو خطة عمل 
متعددة الحكومة السنویة أو 

أن تتضمن  السنوات
بوضوح محاور أو برامج 

لدى الحكومة ھل 
رؤیة واضحة 

دمج  ضرورةحول 
العدالة االجتماعیة 

ومبادئھا في 
 السیاسات

 والبرامج العامة؟

2 

https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA
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حظات حول مال
الثغرات/اقتراحات حول 

 الحلول الممكنة
 والنقص فيالتحدیات 

 الموارد المطلوبة
المستندات المرجعیة 

 اإلجابة لتعلیل اإلجابة
استكمال تصنیف كیفیة 

 السؤال/المؤشر مؤشر األداء
رقم 

 السؤال
خطة وطنیة تراعي 
 العدالة االجتماعیة؟

ج أو أھداف حول إدما
الة االجتماعیة ومبادئھا العد

وما یرتبط بھا من مفاھیم 
وقیم إیجابیة مثل المساواة 

واإلنصاف وتكافؤ الفرص 
والدمج االجتماعي 

والقضاء على التمییز 
والمشاركة الكاملة للجمیع 
والتوزیع العادل للثروات 
وإعمال الحقوق المختلفة 

بأبعادھا االقتصادیة 
والسیاسیة واالجتماعیة 

 .وغیرھا ثقافیةوال
لمقاربة المتطلبات، یجب 

أن تتضمن الخطة الوطنیة 
الرؤیة  الخمسیة أو

المستقبلیة أو االستراتیجیة 
للتنمیة أو خطة  الوطنیة

عمل الحكومة السنویة أو 
بوضوح  متعددة السنوات

     ً                   إشارة  الى تحقیق العدالة 
 االجتماعیة.

لى حد إلتلبیة المتطلبات 
یجب أن تتضمن  كبیر

اإلستراتیجیة  الخطة أو
الوطنیة بوضوح الموارد 

المالیة واألطر و البشریة
والتشریعیة   المؤسسیة

https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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حظات حول مال
الثغرات/اقتراحات حول 

 الحلول الممكنة
 والنقص فيالتحدیات 

 الموارد المطلوبة
المستندات المرجعیة 

 اإلجابة لتعلیل اإلجابة
استكمال تصنیف كیفیة 

 السؤال/المؤشر مؤشر األداء
رقم 

 السؤال
یق العدالة المرصودة لتحق

 االجتماعیة.

في حال عدم تطرق  
الخطة الخمسیة أو 
الرؤیة الوطنیة أو 

الدستور ألھمیة 
وضرورة تحقیق العدالة 

االجتماعیة وضمان 
احترام النمو المستدام مع 
الموارد الطبیعیة 

واحترام حقوق األجیال 
القادمة، ما ھي الموارد 

المطلوبة لتحقیق ھذا 
 الھدف؟

خطة خمسیة وطنیة  •
 ؛حدثةم

 ؛رؤیة مستقبلیة •
 استراتیجیة وطنیة •

محدثة للتنمیة 
 ؛المستدامة

 ؛خطة عمل حكومیة •
 .نص الدستور •

o  یلبي المتطلبات إلى
 ؛حد كبیر

o ؛یلبي المتطلبات 
o ؛یقارب المتطلبات 
o ؛ال یلبي المتطلبات 
o ال ینطبق. 

لتلبیة المتطلبات، یجب أن 
یتضمن الدستور أو الخطة 

الرؤیة  الوطنیة الخمسیة أو
ة أو االستراتیجیة لمستقبلیا

للتنمیة أو خطة  الوطنیة
عمل الحكومة السنویة أو 

بوضوح  متعددة السنوات
 :ة التالیةالشروط األربع

ضمان استدامة النمو  )1(
وتحقیقھ بمشاركة 

الشرائح المجتمعیة 
 المختلفة؛

احترام البیئة الطبیعیة  )2(
وترشید استخدام 

الموارد غیر 
 المتجددة؛ 

احترام حقوق األجیال  )3(
 المقبلة؛

احترام االختالفات  )4(
الثقافیة واألقلیات 

والشرائح المجتمعیة 
 المختلفة.

لمقاربة المتطلبات، یجب 
یتضمن الدستور أو أن 

ھل ینص الدستور 
أو الرؤیة الوطنیة 
أو الخطة الوطنیة 

الخمسیة على 
تحقیق النمو 

عدالة وال
االجتماعیة في 

إطار مستدام 
 یحترم البیئة؟

3 

https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA
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حظات حول مال
الثغرات/اقتراحات حول 

 الحلول الممكنة
 والنقص فيالتحدیات 

 الموارد المطلوبة
المستندات المرجعیة 

 اإلجابة لتعلیل اإلجابة
استكمال تصنیف كیفیة 

 السؤال/المؤشر مؤشر األداء
رقم 

 السؤال
 طنیة الخمسیة أوالخطة الو

الرؤیة المستقبلیة أو 
 االستراتیجیة الوطنیة
للتنمیة أو خطة عمل 
متعددة الحكومة السنویة أو 

بوضوح شرطین  السنوات
 .من الشروط األربعة

لى حد إتلبیة المتطلبات ل
یجب أن یتضمن  كبیر

الدستور أو الخطة أو 
اإلستراتیجیة الوطنیة 

بوضوح الموارد المالیة 
 لتحقیق ذلك.

وجود آلیة في حال عدم  
تنسیق واضحة بین 

المؤسسات والوزارات، 
الرجاء تحدید الموارد 

(البشریة، المالیة، 
التشریعیة) المطلوبة 

الستیفاء ھذا الشرط. وقد 
                 ً  تخصص الموارد، مثال ، 
لبناء قدرات المعنیین في 

 ھذا المجال.

ة القانونیالوثائق  •
(قرارات، 

مراسیم...) التي 
          ً تضفي طابعا  

آلیة  ً     ا  على مؤسسی
 ؛التنسیق

تقاریر ومحاضر  •
اء اجتماعات أعض

 ؛آلیة التنسیق
اإلطار المرجعي  •

 الذي یحدد عمل آلیة
 التنسیق.

o  إلى یلبي المتطلبات
 ؛حد كبیر

o ؛یلبي المتطلبات 
o ؛یقارب المتطلبات 
o  ؛المتطلباتال یلبي 
o ال ینطبق. 

لتلبیة المتطلبات، یجب أن 
تتوفر آلیة/ھیكل تنسیق 

واضحة بین الھیاكل 
الحكومیة والوزارات على 

الصعید المركزي تعمل 
وتتشاور إلدماج مبادئ 
العدالة االجتماعیة في 

 السیاسات والبرامج العامة.
المتطلبات، ینبغي ربة لمقا

وجود الھیكل من دون بیان 
 آلیة التنسیق.وضبط 

لى حد إلتلبیة المتطلبات 
ینبغي أن تتسم  كبیر

 بطابع آلیة/ھیكل التنسیق 

 تتعاونھل 
المؤسسات 

والوزارات على 
مختلف مستویات 
الحكومة من خالل 

تھدف  آلیة تنسیق
إلى إدماج مبادئ 

لعدالة االجتماعیة ا
قھا بشكل وتحقی
 ومتناسق؟فعال 

4 

https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%A5%D8%B6%D9%81%D8%A7%D8%A1+%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%B9+%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%8A
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%A5%D8%B6%D9%81%D8%A7%D8%A1+%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%B9+%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%8A
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9%D9%8A+%D9%84%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9%D9%8A+%D9%84%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1+%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%8A
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82
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حظات حول مال
الثغرات/اقتراحات حول 

 الحلول الممكنة
 والنقص فيالتحدیات 

 الموارد المطلوبة
المستندات المرجعیة 

 اإلجابة لتعلیل اإلجابة
استكمال تصنیف كیفیة 

 السؤال/المؤشر مؤشر األداء
رقم 

 السؤال
واضح على  مؤسسي

 :مستویین
مبادئ التنسیق إلدماج  )1(

العدالة االجتماعیة 
على جمیع األصعدة 

الوطنیة المركزیة 
 وكذلك الجھویة؛

 و
 وجود إطار مرجعي )2(

ھا طریقة عملیحدد 
 وأھدافھا ومكوناتھا.

في حال عدم استیفاء ھذا  
الشرط، الرجاء تحدید 

 الموارد المطلوبة. 
وقد تخصص الموارد، 
   ً                   مثال ، لبناء القدرات في 

أسالیب الحوار 
االجتماعي وبناء التوافق 

بین السلطات المحلیة 
 والمركزیة.

وثیقة السیاسة العامة  •
 لالمركزیة؛

نون السلطات اق •
المحلیة/مجلة 

 الجماعات المحلیة.

o  یلبي المتطلبات إلى
 ؛حد كبیر

o ؛یلبي المتطلبات 
o ؛یقارب المتطلبات 
o ؛ال یلبي المتطلبات 
o ال ینطبق. 

لتلبیة المتطلبات، یجب أن 
تتضمن وثیقة سیاسة 
الالمركزیة أو قانون 

                     ً السلطات المحلیة إشارة  
واضحة إلى تعزیز العدالة 

ن خالل زیادة االجتماعیة م
المشاركة العامة وتمكین 

السلطات المحلیة 
والمشاركة في صنع 

 القرار.
لى حد إلتلبیة المتطلبات 

یجب أن تتضمن  كبیر
وثیقة سیاسة الالمركزیة أو 

قانون السلطات المحلیة 
وبوضوح الموارد البشریة 

والمالیة الالزمة لزیادة 

ھل تھدف 
 السیاسة العامة

أو لالمركزیة 
قانون السلطات 

إلى تعزیز  المحلیة
العدالة 

 االجتماعیة؟ 

5 

https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1+%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%8A
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9+%D8%B9%D9%85%D9%84
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حظات حول مال
الثغرات/اقتراحات حول 

 الحلول الممكنة
 والنقص فيالتحدیات 

 الموارد المطلوبة
المستندات المرجعیة 

 اإلجابة لتعلیل اإلجابة
استكمال تصنیف كیفیة 

 السؤال/المؤشر مؤشر األداء
رقم 

 السؤال
المشاركة العامة وتمكین 

السلطات المحلیة 
 مشاركة في صنعوال

 القرار.

في حال عدم توفر  
القدرات والموارد 

البشریة الالزمة، الرجاء 
تحدید الموارد المطلوبة 

لبناء قدرات المعنیین في 
 ھذا المجال.

قد یستلزم استیفاء ھذه 
بات معارف أكثر تطلالم

     ً            تقدما ، مما یقتضي 
مراجعة معاییر التوظیف 
وفق ھذا التوجھ، وتنظیم 

دورات التأھیل وإعادة 
التأھیل للموظفین 

والموظفات، وتعزیز 
الثقافة والمعرفة 

والمھارة في مجال العمل 
والقدرة على المبادرة 
      ّ             والتكی ف مع الطوارئ 
      ُّ             والتغی رات، باإلضافة 

طیط ى التخإلى القدرة عل
المبني على ثقافة الحقوق 

 والمساواة.

عدد الدورات  •
ا ذالتدریبة في ھ

 ؛المجال
الكوادر عدد  •

المشاركة  الحكومیة
في الدورات 

 .التدریبة

o  یلبي المتطلبات إلى
 ؛حد كبیر

o ؛یلبي المتطلبات 
o ؛یقارب المتطلبات 
o ؛ال یلبي المتطلبات 
o ال ینطبق. 

لتلبیة المتطلبات، یجب أن 
في  50األقل  یتمتع على

المائة من الكوادر 
الحكومیة (من مدراء 
عامین، ومستشاري 

وزراء، ومدراء، ورؤساء 
مصالح وإدارات) بكفاءات 

ومھارات اكتسبوھا إثر 
مشاركتھم بدورات تدریبیة 

وحصلوا بعدھا على 
من الضروري شھادات (

 ):استیفاء الشرطین
دامجة لترسیخ رؤیة  )1(

لمفاھیم العدالة 
األھداف االجتماعیة و

 ؛التنمویة الوطنیة
 و
لتطویر سیاسات  )2(

وبرامج قائمة على 
المساواة والعدالة 

 االجتماعیة.
لى حد إلتلبیة المتطلبات 

، یجب أن یكون أكثر كبیر

ھل تتوفر في 
المؤسسات 

كومیة الح
والوزارات 

القدرات 
والكفاءات 

والموارد البشریة 
الالزمة لتطویر 

سیاسات وبرامج 
تحقق العدالة 

 االجتماعیة؟
 

6 
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حظات حول مال
الثغرات/اقتراحات حول 

 الحلول الممكنة
 والنقص فيالتحدیات 

 الموارد المطلوبة
المستندات المرجعیة 

 اإلجابة لتعلیل اإلجابة
استكمال تصنیف كیفیة 

 السؤال/المؤشر مؤشر األداء
رقم 

 السؤال
في المائة من  75من 

الكوادر في الوزارة قد 
شاركوا بدورات تدریبیة 

وحصلوا في ھذا المجال 
 على شھادات.

 وتنفیذھا ومتابعتھا األسئلة المتخصصة: تخطیط السیاسة العامة -     ً ثانیا  

 مرحلة تخطیط السیاسة العامة -ألف

حظات حول مال
الثغرات/اقتراحات 
 حول الحلول الممكنة

 والنقص فيالتحدیات 
 الموارد المطلوبة

المستندات المرجعیة لتعلیل 
 اإلجابة اإلجابة

كیفیة استكمال تصنیف 
 السؤال/المؤشر مؤشر األداء

رقم 
 السؤال

في حال عدم استیفاء ھذا  
الشرط، الرجاء تحدید 
الموارد المطلوبة. وقد 

                 ً  تخصص الموارد، مثال ، 
لبناء القدرات في أسالیب 

جتماعي وبناء الحوار اال
التوافق أو في اعتماد 
المیزانیات والدقیقات 

التشاركیة أو في إنشاء لجان 
مجالس استشاریة، و

ومجموعات عمل 
تخصصیة، ومجموعات 

تركیز، وورش عمل، 

وثائق التخطیط  •
للسیاسات العامة التي 

تتضمن مقترحات 
 ؛الجھات غیر الحكومیة

تقاریر ومحاضر  •
االجتماعات وجلسات 

              ّ  العمل التي توث ق 
المدني  المجتمعمشاركة 

والمؤسسات غیر 
الحكومیة في جمیع 

 ؛المراحل
اكة بین وثائق الشر •

الجھات الرسمیة 

o  یلبي المتطلبات
 ؛إلى حد كبیر

o ؛یلبي المتطلبات 
o ؛یقارب المتطلبات 
o ؛ال یلبي المتطلبات 
o ال ینطبق. 

لتلبیة المتطلبات، على 
الجھة الحكومیة أن تبین 

الشرطین أنھا استوفت 
 :التالیین

تشاورت وتعاونت  )1(
مع عدد من 

مكونات المجتمع 
المدني (مثل 
ر المنظمات غی
الحكومیة أو 

النقابات العمالیة أو 
الشرائح المستفیدة 

أو الناشطین 

التشاركیة       ُ        ھل اعت مد مبدأ 
مع الجھات غیر الحكومیة 

ومن ضمنھا الشرائح 
المستفیدة ومنظمات 

المجتمع المدني والنقابات 
المنظمات غیر العمالیة و

الحكومیة في تصمیم 
 السیاسة العامة؟

7 
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 مرحلة تخطیط السیاسة العامة -ألف

حظات حول مال
الثغرات/اقتراحات 
 حول الحلول الممكنة

 والنقص فيالتحدیات 
 الموارد المطلوبة

المستندات المرجعیة لتعلیل 
 اإلجابة اإلجابة

كیفیة استكمال تصنیف 
 السؤال/المؤشر مؤشر األداء

رقم 
 السؤال

وجلسات استماع عامة 
 وغیر ذلك.
تقدیم الدعم  كذلك یمكن

اد تقریر وطني حول إلعد
الرؤیة للسیاق التشاركي 

الوزارات والتنسیق بین 
ومؤسسات المجتمع المدني 
ومنھجیة العمل بین مختلف 

 األطراف.

والمؤسسات غیر 
الحكومیة على 

الصعیدین المركزي 
 ؛والالمركزي

اآللیات التي تسمح  •
بمساھمة الشرائح 

المستفیدة ومنظمات 
المجتمع المدني في 

السیاسة تطویر  عملیة
(آلیات التنسیق، اتفاق 

 ؛تعاون...)
عدد المؤسسات غیر  •

ومنظمات الحكومیة 
المجتمع المدني 

ركة في عملیة المشا
 .تطویر السیاسة

االجتماعیین أو 
القطاع الخاص أو 

المؤسسات 
االجتماعیة 

والثقافیة) وأشركتھا 
في تصمیم السیاسة 

 العامة؛
 و
أدمجت بعض  )2(

ومقترحات أفكار 
المجتمع المدني 

والمؤسسات غیر 
 الحكومیة في عملیة

تصمیم السیاسة 
 .العامة

لمقاربة المتطلبات، 
ینبغي أن تستوفي الجھة 
             ً      ً الحكومیة شرطا  واحدا  

من الشرطین 
 المذكورین.

لى حد إلتلبیة المتطلبات 
 ، یجب أن یتبین:كبیر

قیام شراكة واسعة  )1(
ومتقدمة مثل 

تفویض المواطنین 



-31-  

 

 مرحلة تخطیط السیاسة العامة -ألف

حظات حول مال
الثغرات/اقتراحات 
 حول الحلول الممكنة

 والنقص فيالتحدیات 
 الموارد المطلوبة

المستندات المرجعیة لتعلیل 
 اإلجابة اإلجابة

كیفیة استكمال تصنیف 
 السؤال/المؤشر مؤشر األداء

رقم 
 السؤال

والفئات المعنیة 
مسؤولیة كبیرة في 

االختیار والمساھمة 
في اتخاذ القرارات 

ة بشأن السیاس
 ؛العامة

 أو
تفعیل مؤسسة  )2(

اجتماعي لحوار 
 ثالثي األطراف
(بین الحكومة 

ات العمالیة منظمالو
أصحاب  ومنظمات

على  )العمل
الصعید المركزي 

 والالمركزي.

في حال عدم استجابة  
 السیاسة العامة لمبادئ
العدالة االجتماعیة في 

الرجاء مرحلة التخطیط، 
تحدید الموارد المطلوبة 

الستیفاء ھذا الشرط. وقد 
                 ً  تخصص الموارد، مثال ، 

لبناء قدرات المعنیین في ھذا 
 المجال.

وثائق التخطیط  •
 ؛سیاسات العامةلل

معلومات مفصلة عن  •
الفئات المستھدفة قبل 
وبعد السیاسة العامة 

بیانات إحصائیة (
نتائج دراسات ،    ّ  مصن فة

 ؛…)استقصائیة

o  یلبي المتطلبات
 ؛إلى حد كبیر

o ؛یلبي المتطلبات 
o ؛یقارب المتطلبات 
o ؛ال یلبي المتطلبات 
o ال ینطبق. 

لتلبیة المتطلبات، على 
أن وثیقة السیاسة العامة 

 : تستوفي شرطین
أن تتضمن إشارة  )1(

لعدم  واضحة
التمییز عند التنفیذ 

وتحترم مبادئ 
اإلنصاف 

      ُ             ھل اعت مدت في صیاغة 
مقاربة العامة السیاسة 

كافة أفراد لشاملة 
المجتمع على أساس 

 المقاربة الحقوقیة؟

8 
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https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
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 مرحلة تخطیط السیاسة العامة -ألف

حظات حول مال
الثغرات/اقتراحات 
 حول الحلول الممكنة

 والنقص فيالتحدیات 
 الموارد المطلوبة

المستندات المرجعیة لتعلیل 
 اإلجابة اإلجابة

كیفیة استكمال تصنیف 
 السؤال/المؤشر مؤشر األداء

رقم 
 السؤال

البرامج واآللیات القائمة  •
 .الفئاتالستھداف جمیع 

والمساواة وحقوق 
 ؛األنسان

    ُ        أال ت بنى على  )2(
مقاربة جزئیة أو 

قطاعیة، وال تقوم 
على االستھداف 

ضمن نطاق ضیق، 
أي یجب أن تكون 

السیاسة شاملة 
للجمیع مع مراعاة 

االحتیاجات 
الخاصة وأھمیة 

اإلجراءات 
االستھدافیة لبعض 

المجتمع مكونات 
األكثر عرضة 

 للمخاطر.  
لمقاربة المتطلبات، 

في وثیقة ینبغي أن تستو
                   ً السیاسة العامة شرطا  
     ً            واحدا  من الشرطین 

 المذكورین.
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 مرحلة تنفیذ السیاسة العامة -باء

حظات حول مال
الثغرات/اقتراحات 
 حول الحلول الممكنة

 والنقص فيالتحدیات 
 الموارد المطلوبة

المستندات المرجعیة 
 اإلجابة لتعلیل اإلجابة

كیفیة استكمال تصنیف 
 السؤال/المؤشر مؤشر األداء

رقم 
 السؤال

في حال عدم استیفاء ھذا  
الشرط، الرجاء تحدید 
الموارد المطلوبة. وقد 

            ً  الموارد، مثال ، تخصص 
لبناء قدرات المعنیین في ھذا 

 المجال.

یجب تقدیم دالئل  •
وبراھین عن 

استفادة الفئات 
األكثر عرضة 

للتمییز والتھمیش 
من السیاسة المنفذة 

عبر إحصاءات 
ودراسات مفصلة. 

ویفضل توفیر 
إحصاءات عن 

الوضع االجتماعي 
واالقتصادي لھذه 

الفئات، قبل 
االستفادة من 

المنفذة  السیاسة
 وبعدھا.

o  یلبي المتطلبات إلى
 ؛كبیرحد 

o ؛یلبي المتطلبات 
o ؛یقارب المتطلبات 
o ؛ال یلبي المتطلبات 

 .ال ینطبق

المتطلبات، على لتلبیة 
أن تستھدف السیاسة 
الفئات األكثر        ً مباشرة  

عرضة للتمییز 
النساء (والتھمیش 

األشخاص  ،والفتیات
ن وعاطلال ،إعاقة ذوو

كبار  ،عن العمل
 . ...)السن

 ت عملیةضمن/تھل صان
العامة تنفیذ السیاسة 

 ؟أحد إھمالمبدأ عدم 

9 

في حال عدم استیفاء ھذا  
الشرط، الرجاء تحدید 
الموارد المطلوبة. وقد 

                 ً  تخصص الموارد، مثال ، 
لبناء قدرات المعنیین في ھذا 

 المجال.

معلومات  •
وإحصاءات 

حول عدد  تفصیلیة
المنتفعین من 

السیاسة، خاصة 
 ؛الفئات المھمشة

مؤشرات نوعیة  •
 ؛عن أثر السیاسة

o  یلبي المتطلبات إلى
 ؛حد كبیر

o ؛اتیلبي المتطلب 
o ؛یقارب المتطلبات 
o ؛ال یلبي المتطلبات 

 .ال ینطبق

لتلبیة المتطلبات، 
واعتبار تنفیذ السیاسة 
           ً       ً العامة فاعال  وناجعا  

      ً                 وضامنا  للمساواة وتكافؤ 
الفرص یجب أن تحقق 

في المائة  70السیاسة 
على االقل من النتائج 

 لمرسومة. المرجوة/ا
لمقاربة المتطلبات، یجب 

عامة أن تنجح السیاسة ال

السیاسة ھل راعى تنفیذ 
العامة مبادئ العدالة 
االجتماعیة لتضمن 

الفرص  المساواة وتكافؤ
والدمج االجتماعي بین 

الشرائح المجتمعیة 
 المختلفة؟

10 

https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA+%D8%AA%D9%81%D8%B5%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
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 مرحلة تنفیذ السیاسة العامة -باء

حظات حول مال
الثغرات/اقتراحات 
 حول الحلول الممكنة

 والنقص فيالتحدیات 
 الموارد المطلوبة

المستندات المرجعیة 
 اإلجابة لتعلیل اإلجابة

كیفیة استكمال تصنیف 
 السؤال/المؤشر مؤشر األداء

رقم 
 السؤال

دراسات  •
 .استقصائیة

 70و 50في تحقیق بین 
في المائة من النتائج 
 المرجوة/المرسومة.

لى حد إلتلبیة المتطلبات 
، یجب أن تنجح كبیر

السیاسة العامة في 
في  90تحقیق أكثر من 

المائة من النتائج 
  المرجوة/المرسومة.

في حال عدم استیفاء ھذا  
الشرط، الرجاء تحدید 
الموارد المطلوبة. وقد 

                 ً  تخصص الموارد، مثال ، 
لبناء قدرات المعنیین في ھذا 

 المجال.

مستندات حكومیة  •
تدل على االستعانة 
بالمبادئ التوجیھیة 

لحقوق االنسان 
علق بتنفیذ فیما یت

 ؛السیاسات العامة
االستعراض  •

 الدوري الشامل،
استعراض سجالت 

 ؛حقوق اإلنسان
العھود والمواثیق  •

واالتفاقات الدولیة 
التي تطبقھا 

الجھات الرسمیة 
عند تنفیذ السیاسة 

العامة (كالعھد 

o  یلبي المتطلبات إلى
 ؛حد كبیر

o ؛یلبي المتطلبات 
o ؛یقارب المتطلبات 
o ؛متطلباتال یلبي ال 

 .ال ینطبق

لتلبیة المتطلبات، یجب 
التأكد من أن الجھات 

الحكومیة استوفت 
 :ةالتالیالشروط الثالثة 

صادقت على  )1(
معاھدات الدولیة ال

األساسیة  )9(التسع 
 ؛لحقوق اإلنسان

 و
 ةآلیوضعت  )2(

مساءلة لضمان 
التزام السیاسات 

باالتفاقیات 
 ؛دق علیھااالمص

 و

ھل تطبق الجھات 
الحكومیة معاییر ومبادئ 

حقوق اإلنسان وتحترم 
الحریات األساسیة في 
تنفیذ السیاسة العامة 

  وبرامجھا؟

11 
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 مرحلة تنفیذ السیاسة العامة -باء

حظات حول مال
الثغرات/اقتراحات 
 حول الحلول الممكنة

 والنقص فيالتحدیات 
 الموارد المطلوبة

المستندات المرجعیة 
 اإلجابة لتعلیل اإلجابة

كیفیة استكمال تصنیف 
 السؤال/المؤشر مؤشر األداء

رقم 
 السؤال

الدولي للحقوق 
االقتصادیة 

 ؛واالجتماعیة)
االتفاقات الخاصة  •

المتعلقة: بحقوق 
ذوي  األشخاص

اإلعاقة؛ الطفل 
والمرأة؛ 

المھاجرین 
القضاء  ؛والالجئین

على جمیع أشكال 
 التمییز العنصري؛

 .األقلیات

اعتمدت المبادئ  )3(
ة لحقوق التوجیھی

اإلنسان في تنفیذ 
 .السیاسات العامة

لمقاربة المتطلبات، یجب 
الجھات أن تستوفي 
من ین شرطالحكومیة 

 .الشروط المذكورة
لى حد إلتلبیة المتطلبات 

استیفاء یجب  كبیر
 :الشروط الثالثة التالیة

التصدیق على أكثر  )1(
معاھدات  9من 

دولیة أساسیة 
 ؛لحقوق اإلنسان

 و
 اعتماد المبادئ )2(

ه ذالتوجیھیة لھ
المعاھدات في تنفیذ 

 ؛السیاسات العامة
 و
لیة حكومیة آنشاء إ )3(

لتنفیذ االتفاقیة 
   المصادق علیھا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9_%D8%A3%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9_%D8%A3%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9_%D8%A3%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A
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 مرحلة تنفیذ السیاسة العامة -باء

حظات حول مال
الثغرات/اقتراحات 
 حول الحلول الممكنة

 والنقص فيالتحدیات 
 الموارد المطلوبة

المستندات المرجعیة 
 اإلجابة لتعلیل اإلجابة

كیفیة استكمال تصنیف 
 السؤال/المؤشر مؤشر األداء

رقم 
 السؤال

في حال عدم استیفاء ھذا  
تحدید  الرجاءالشرط، 

الموارد المطلوبة. وقد 
تخصص الموارد، مثال، 
لبناء القدرة على تطویر 

أسالیب الحوار االجتماعي 
وبناء التوافق أو على اعتماد 

المیزانیات والدقیقات 
التشاركیة أو إنشاء لجان 

مجالس استشاریة، و
ومجموعات عمل 

تخصصیة، ومجموعات 
تركیز، وورش عمل، 
 ة وغیروجلسات استماع عام

 ذلك.

تقاریر ومحاضر  •
االجتماعات 

وجلسات العمل 
التي توثق مشاركة 

المدني  المجتمع
والمؤسسات غیر 

الحكومیة في 
 ؛مراحل التنفیذ

وثائق الشراكة بین  •
الجھات الرسمیة 
والمؤسسات غیر 

الحكومیة على 
الصعید المركزي 

 ؛والالمركزي
اآللیات التي تسمح  •

بمساھمة الشرائح 
المستفیدة ومنظمات 
المجتمع المدني في 

السیاسة تنفیذ  عملیة
(آلیات التنسیق، 
 ؛اتفاق تعاون...)

عدد المؤسسات  •
غیر الحكومیة 

ومنظمات المجتمع 
المدني المشاركة 

o  یلبي المتطلبات إلى
 ؛حد كبیر

o ؛یلبي المتطلبات 
o ؛یقارب المتطلبات 
o ؛ال یلبي المتطلبات 

 .طبقال ین

بات، على لتلبیة المتطل
الجھة الرسمیة أن تبین 

استیفاء الشرطین التالیین 
(من الضروري استیفاء 

 :الشرطین)
تشاورت وتعاونت  )1(

مع مختلف مكونات 
المجتمع المدني 

وأشركتھا في تنفیذ 
السیاسة العامة 

 ؛وبرامجھا
أدمجت بعض أفكار  )2(

ومقترحات المجتمع 
والمؤسسات المدني 

غیر الحكومیة في 
نفیذ السیاسة عملیة ت
 .العامة

لمقاربة المتطلبات، 
الجھات ینبغي أن تكون 

استوفت الحكومیة قد 
    ً      ً    شرطا  واحدا  من 

 الشرطین المذكورین.
لى حد إلتلبیة المتطلبات 

 ، ینبغي أن یتبین:كبیر

      ُ                  ھل اعت مد مبدأ التشاركیة 
المنظمات غیر مع 

الشرائح والحكومیة 
المستفیدة ومنظمات 

المدني والنقابات المجتمع 
العمالیة في تنفیذ السیاسة 

 ؟العامة

12 
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 مرحلة تنفیذ السیاسة العامة -باء

حظات حول مال
الثغرات/اقتراحات 
 حول الحلول الممكنة

 والنقص فيالتحدیات 
 الموارد المطلوبة

المستندات المرجعیة 
 اإلجابة لتعلیل اإلجابة

كیفیة استكمال تصنیف 
 السؤال/المؤشر مؤشر األداء

رقم 
 السؤال

في عملیة تنفیذ 
 .السیاسة

قیام شراكة واسعة  )1(
تنفیذ  ومتقدمة ووقع

ما قرره المواطنون 
 ؛والفئات المعنیة

 أو
تفعیل مؤسسة  )2(

ثي لحوار ثال
بین ( األطراف
الحكومة 

ات العمالیة منظمالو
أصحاب ومنظمات 

على  )العمل
الصعید المركزي 

 .والالمركزي

 الرجاء تحدید الموارد 
المطلوبة الستیفاء ھذا 

 لھدف.ا

مستندات تصمیم  •
 ؛البرامج المحلیة

مستندات تقییم  •
 ؛البرامج المحلیة

تعمیم نتائج التقییم  •
(عبر موقع 

 ؛الوزارة)
دراسات حول  •

المستفیدین من 
 .البرامج المحلیة

o  یلبي المتطلبات إلى
 ؛حد كبیر

o ؛یلبي المتطلبات 
o ؛یقارب المتطلبات 
o ؛ال یلبي المتطلبات 
 .ینطبق ال

على ، المتطلبات لتلبیة
البرامج المحلیة لتنفیذ 

أن السیاسة العامة 
 خمسة شروط:  تستوفي

البرنامج  على )1(
 المحلي أن یراعي

مبادئ  في تصمیمھ
 االجتماعیةالعدالة 

عبر االستعانة 
رات بالمؤش

المعتمدة لقیاس 

 برامجضمنت الھل 
 المحلیة لتنفیذ السیاسة

العدالة  مبادئ امةالع
 ؟االجتماعیة

13 
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 مرحلة تنفیذ السیاسة العامة -باء

حظات حول مال
الثغرات/اقتراحات 
 حول الحلول الممكنة

 والنقص فيالتحدیات 
 الموارد المطلوبة

المستندات المرجعیة 
 اإلجابة لتعلیل اإلجابة

كیفیة استكمال تصنیف 
 السؤال/المؤشر مؤشر األداء

رقم 
 السؤال

المساواة في 
الحصول على 

منافع البرنامج، 
المشاركة الفعالة و

المجتمع  من قبل
المدني في تصمیم 
البرنامج واحترام 
حقوق المستفیدین 

 ؛التمییزوعدم 
على البرامج المحلیة  )2(

لتنفیذ السیاسة 
العامة أن تمتد على 
مستوى الوطن أي 
أال تغفل أي منطقة 

 ؛جغرافیة
تقییم البرنامج على  )3(

 70تنفیذ       ّ  أن یبی ن 
من  في المائة

 ؛األھداف المرجوة
تحلیل  یجب )4(

 شأنبمعلومات ال
المستفیدین من 

البرامج المحلیة من 
عرضة  تفئا

 ةومھمش للمخاطر
من خالل دراسات 
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 مرحلة تنفیذ السیاسة العامة -باء

حظات حول مال
الثغرات/اقتراحات 
 حول الحلول الممكنة

 والنقص فيالتحدیات 
 الموارد المطلوبة

المستندات المرجعیة 
 اإلجابة لتعلیل اإلجابة

كیفیة استكمال تصنیف 
 السؤال/المؤشر مؤشر األداء

رقم 
 السؤال

 خاصةومتخصصة 
 ؛استطالعات رأي

نتائج تقییم  على )5(
أن البرنامج المحلي 

 على الجمیع.تعمم 
لمقاربة المتطلبات، یجب 

استیفاء ثالثة من 
 .  الخمسة الشروط

في حال عدم استیفاء ھذا  
الشرط، الرجاء تحدید 
الموارد المطلوبة. وقد 

                 ً  تخصص الموارد، مثال ، 
لبناء قدرات المعنیین في ھذا 

 المجال.

معلومات  •
وإحصاءات عن 

أھداف التنمیة 
 ؛المستدامة

التقریر الطوعي  •
 ؛للتنمیة المستدامة

معلومات عن مدى  •
مقاصد  تحقیق

 ؛الھدف العاشر
تمكین  10-2 •

وتعزیز اإلدماج 
االجتماعي 

واالقتصادي 
والسیاسي للجمیع، 
بغض النظر عن 

السن أو الجنس أو 

o لبات إلى یلبي المتط
 ؛حد كبیر

o ؛یلبي المتطلبات 
o ؛یقارب المتطلبات 
o ؛ال یلبي المتطلبات 
o ال ینطبق. 

لتلبیة المتطلبات، على 
وثیقة السیاسة العامة أن 
تتضمن إشارة واضحة 

إلى تحقیق أھداف التنمیة 
المستدامة بصفة عامة 

الھدف إلى تحقیق و
العاشر ومقاصده وال 

ا یتعلق بالمقاصد سیما م
 10-3و 2-10و 10-1
 .4-10و

لمقاربة المتطلبات، 
ینبغي أن تتضمن وثیقة 

السیاسة العامة إشارة 
عامة إلى خطة عام 

من دون تحدید  2030
ألھداف التنمیة 

تھدف السیاسة العامة ھل 
أھداف التنمیة إلى تحقیق 

المستدامة بحلول عام 
إلى بصفة عامة و 2030

الھدف العاشر تحقیق 
الحد من أوجھ عدم "

 بصفة ومقاصده المساواة"
 ؟خاصة

 

14 
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 مرحلة تنفیذ السیاسة العامة -باء

حظات حول مال
الثغرات/اقتراحات 
 حول الحلول الممكنة

 والنقص فيالتحدیات 
 الموارد المطلوبة

المستندات المرجعیة 
 اإلجابة لتعلیل اإلجابة

كیفیة استكمال تصنیف 
 السؤال/المؤشر مؤشر األداء

رقم 
 السؤال

االنتماء اإلعاقة أو 
العرقي أو اإلثني 

أو األصل أو الدین 
أو الوضع 

غیر  االقتصادي أو
 ذلك، بحلول عام

 ؛2030
ضمان تكافؤ  10-3 •

الفرص والحد من 
دام أوجھ انع

المساواة في 
ما في ذلك النتائج، ب

من خالل إزالة 
القوانین والسیاسات 

والممارسات 
التمییزیة، وتعزیز 

التشریعات 
والسیاسات 

واإلجراءات 
المالئمة في ھذا 

 ؛الصدد
اعتماد  10-4 •

سیما  سیاسات، وال
السیاسات المالیة 

وسیاسات األجور 
والحمایة 

المستدامة التي یجب 
 تحقیقھا.

لى حد إلتلبیة المتطلبات 
، ینبغي أن تتضمن كبیر

السیاسة اآللیات الالزمة 
ل مفصلة وخطة عم

لتحقیق أھداف التنمیة 
المستدامة ومختلف 

 مقاصد الھدف العاشر.
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 مرحلة تنفیذ السیاسة العامة -باء

حظات حول مال
الثغرات/اقتراحات 
 حول الحلول الممكنة

 والنقص فيالتحدیات 
 الموارد المطلوبة

المستندات المرجعیة 
 اإلجابة لتعلیل اإلجابة

كیفیة استكمال تصنیف 
 السؤال/المؤشر مؤشر األداء

رقم 
 السؤال

االجتماعیة، 
وتحقیق قدر أكبر 

ساواة من الم
ً تدریجیا          . 

في حال عدم استیفاء ھذا  
لرجاء تحدید الشرط، ا

الموارد المطلوبة. وقد 
                 ً  تخصص الموارد، مثال ، 

لبناء قدرات المعنیین في ھذا 
 المجال.

میزانیة مفصلة أو 
مصادر أخرى للتمویل 

 .(خارجي/داخلي)

o  یلبي المتطلبات إلى
 ؛حد كبیر

o ؛یلبي المتطلبات 
o ؛یقارب المتطلبات 
o  ؛المتطلباتال یلبي 

 .ال ینطبق

لتلبیة المتطلبات، على 
سیاسة العامة أن ال

 30تخصص على األقل 
في المائة من میزانیتھا 

العامة لوضع برامج 
ومشاریع مراعیة للعدالة 

االجتماعیة ومصادر 
 لتمویلھا.

لمقاربة المتطلبات، على 
السیاسة العامة أن 
 15تخصص ما بین 

في المائة من  30و
میزانیتھا العامة لوضع 

برامج ومشاریع مراعیة 
 اعیة.للعدالة االجتم

لى حد إلتلبیة المتطلبات 
 ینبغي أن: كبیر

تتخطى نسبة  )1(
في  30التمویل 

 ؛المائة

خصص السیاسة ھل ت
العامة الموارد المالیة 

 تھامیزانیالمطلوبة في 
العدالة العامة لتحقیق 

 ؟االجتماعیة

15 
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 مرحلة تنفیذ السیاسة العامة -باء

حظات حول مال
الثغرات/اقتراحات 
 حول الحلول الممكنة

 والنقص فيالتحدیات 
 الموارد المطلوبة

المستندات المرجعیة 
 اإلجابة لتعلیل اإلجابة

كیفیة استكمال تصنیف 
 السؤال/المؤشر مؤشر األداء

رقم 
 السؤال

 أو
استدامة  ُ    ت ضمن  )2(

 التمویل من خالل
على  االعتماد

مصادر تمویل 
 مستقرة.

ستیفاء ھذا في حال عدم ا 
الشرط، الرجاء تحدید 
الموارد المطلوبة. وقد 

                 ً  تخصص الموارد، مثال ، 
لبناء قدرات المعنیین في ھذا 

 المجال.

خطط التدریب  •
وعدد الموظفین 

 ؛المستفیدین
المیزانیة  •

المخصصة 
 .للتدریب

o  یلبي المتطلبات إلى
 ؛حد كبیر

o ؛یلبي المتطلبات 
o ؛یقارب المتطلبات 
o ؛ال یلبي المتطلبات 
 . ینطبقال

لتلبیة المتطلبات، على 
السیاسة العامة أن 

         ً          تتضمن خطط ا للتدریب 
على الكفاءات إلدماج 

مبادئ العدالة االجتماعیة 
تستھدف الموظفین 

یین الذین العموم
یشاركون بشكل مباشر 

أو غیر مباشر في 
مختلف جوانب تطویرھا 

 وتنفیذھا.
لى حد إلتلبیة المتطلبات 

ینبغي أن تتضمن  كبیر
طة تدریب بمیزانیة خ

عامة مخصصة لتمكین 
المسؤولین من الحصول 

على الكفاءات إلدماج 
مبادئ العدالة 

 االجتماعیة.

ّ   ھل تخص ص  السیاسة      
العامة الموارد البشریة 

العدالة الالزمة لتحقیق 
 ؟االجتماعیة

16 
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 مرحلة تنفیذ السیاسة العامة -باء

حظات حول مال
الثغرات/اقتراحات 
 حول الحلول الممكنة

 والنقص فيالتحدیات 
 الموارد المطلوبة

المستندات المرجعیة 
 اإلجابة لتعلیل اإلجابة

كیفیة استكمال تصنیف 
 السؤال/المؤشر مؤشر األداء

رقم 
 السؤال

في حال عدم استیفاء ھذا  
الشرط، الرجاء تحدید 
الموارد المطلوبة. وقد 

        ً  ارد، مثال ، تخصص المو
لبناء قدرات المعنیین في ھذا 

 المجال.

وثیقة السیاسة  •
 ؛العامة

معلومات  •
وإحصاءات عن 

السیاسة مدى إنجاز 
 .العامة ومشاریعھا

o  یلبي المتطلبات إلى
 ؛حد كبیر

o ؛یلبي المتطلبات 
o ؛یقارب المتطلبات 
o ؛ال یلبي المتطلبات 

 .ال ینطبق

لتلبیة المتطلبات، على 
ة وثیقة تقییم السیاس

ومدى إنجاز أھدافھا أن 
ّ                    تفص ل المبادئ والقضایا    

المتعلقة بالعدالة 
االجتماعیة التي تم 
ر تحدیدھا عند تطوی

عمل                     ُ السیاسة العامة ولم ی  
علیھا أو تحقق عند 

 التنفیذ. 
لى حد إلتلبیة المتطلبات 

، ینبغي توضیح كبیر
 األسباب والصعوبات.

ھل من اعتراف رسمي 
بوجود أھداف وقضایا 

لقة بالعدالة االجتماعیة متع
ّ                      ح د دت عند تطویر السیاسة   ُ

لم                   ّ   العامة ولكن لم تنف ذ و
 السیاسة؟تحقق من خالل 

17 

 
  



-44-  

 

 مرحلة متابعة السیاسة العامة -جیم

حظات حول مال
الثغرات/اقتراحات 
 حول الحلول الممكنة

 والنقص فيالتحدیات 
 الموارد المطلوبة

المستندات المرجعیة لتعلیل 
 إلجابةا اإلجابة

كیفیة استكمال تصنیف 
 السؤال/المؤشر مؤشر األداء

رقم 
 السؤال

استیفاء ھذا في حال عدم  • 
الشرط، الرجاء تحدید 
الموارد المطلوبة. وقد 
                 ً  تخصص الموارد، مثال ، 
لبناء قدرات المعنیین في 

 ھذا المجال.

مستندات الرصد  •
والتقییم التي تدل على 

االستعانة بمؤشرات 
مثل ( اعیةالعدالة االجتم

 مؤشرات عن المساواة،
 ،التفاوت بین الجنسینو
 )؛مؤشر جیني...و

العدالة مرصد  •
 .االجتماعیة

o  یلبي المتطلبات إلى
 ؛حد كبیر

o ؛یلبي المتطلبات 
o ؛یقارب المتطلبات 
o ؛ال یلبي المتطلبات 
o ال ینطبق. 

لتلبیة المتطلبات، على 
      ّ  أن تبی ن  الجھات الرسمیة

استیفاء الشرطین التالیین 
ن الضروري استیفاء (م

 :الشرطین)
االستعانة بمؤشرات  )1(

االجتماعیة العدالة 
في عملیة الرصد 

 ؛والتقییم
 و
 .تحدیثھا بانتظام )2(

لمقاربة المتطلبات، ینبغي 
الجھات أن تكون 

استوفت الحكومیة قد 
    ً      ً    شرطا  واحدا  من 

 الشرطین المذكورین.
لى حد إلتلبیة المتطلبات 

ینبغي أن یكون قد  كبیر
ود تحقیق تبین وج

للمؤشرات والمحددات 
دة في                َ القیاسیة المعتم  

السیاسة لمتابعة وتقییم 
مدى إدماجھا لمبادئ 

 العدالة االجتماعیة.

ھل جرى تقییم السیاسة 
العامة ورصد مدى 

إدماجھا لمبادئ العدالة 
االجتماعیة بصفة دوریة 

وضمن إطار مؤسسي 
 واضح؟

18 
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 مرحلة متابعة السیاسة العامة -جیم

حظات حول مال
الثغرات/اقتراحات 
 حول الحلول الممكنة

 والنقص فيالتحدیات 
 الموارد المطلوبة

المستندات المرجعیة لتعلیل 
 إلجابةا اإلجابة

كیفیة استكمال تصنیف 
 السؤال/المؤشر مؤشر األداء

رقم 
 السؤال

عدم استیفاء في حال  • 
ء ھذا الشرط، الرجا

تحدید الموارد 
المطلوبة. وقد تخصص 

            ً        الموارد، مثال ، لبناء 
قدرات المعنیین في ھذا 

 المجال.

مستندات التخطیط  •
المستقبلي للسیاسة التي 

تتضمن الدروس 
 ؛المستفادة

آلیات تجمیع المعلومات  •
 ؛المتوفرة

بیانات إحصائیة  •
وتقاریر تحلیل نتائج 

 .التقییم

o بي المتطلبات إلى یل
 ؛حد كبیر

o ؛بي المتطلباتیل 
o ؛یقارب المتطلبات 
o ؛ال یلبي المتطلبات 
o ال ینطبق. 

لتلبیة المتطلبات، على 
الجھة الرسمیة أن تكون 
قد أدمجت نتائج الرصد 

والتقییم في التخطیط 
ّ     المستقبلي وضم نتھ              

 الدروس المستفادة.  
لمقاربة المتطلبات، ینبغي 

ة أن تكون الجھة الرسمی
قد أجرت عملیة الرصد 

یم ولم تقم بإدماج والتقی
النتائج في التخطیط 

 المستقبلي.  
لى حد إلتلبیة المتطلبات 

 ، ینبغي أن یكون قد:كبیر
تم إدماج نتائج  )1(

الرصد والتقییم 
والدروس المستفادة 

في التخطیط 
 ؛المستقبلي

 و
تم تحدید مؤشرات  )2(

وأھداف وقیاسات 
متابعة باالستعانة 

عملیات  في حال وجود
 تقییم للسیاسات العامة

رصد مدى إدماجھا ل
لمبادئ العدالة 

ھل تم إدماج ، االجتماعیة
نتائج الرصد والتقییم في 

التخطیط المستقبلي 
 للسیاسة؟

19 
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 مرحلة متابعة السیاسة العامة -جیم

حظات حول مال
الثغرات/اقتراحات 
 حول الحلول الممكنة

 والنقص فيالتحدیات 
 الموارد المطلوبة

المستندات المرجعیة لتعلیل 
 إلجابةا اإلجابة

كیفیة استكمال تصنیف 
 السؤال/المؤشر مؤشر األداء

رقم 
 السؤال

بمصادر التثبت ذات 
 الصلة. 

في حال عدم استیفاء ھذا  
الشرط، الرجاء تحدید 
الموارد المطلوبة. وقد 

                 ً  تخصص الموارد، مثال ، 
لبناء القدرات في أسالیب 

ار االجتماعي وبناء الحو
التوافق أو في اعتماد 
المیزانیات والدقیقات 

التشاركیة أو في إنشاء لجان 
مجالس استشاریة، و

ومجموعات عمل 
تخصصیة، ومجموعات 

تركیز، وورش عمل، 
عامة  وجلسات استماع

 وغیر ذلك.

تقاریر ومحاضر  •
االجتماعات وجلسات 

              ّ  العمل التي توث ق 
المدني  مشاركة المجتمع

ؤسسات غیر والم
الحكومیة في جمیع 

 ؛المراحل
وثائق الشراكة بین  •

الجھات الرسمیة 
والمؤسسات غیر 

الحكومیة على الصعید 
 ؛المركزي والالمركزي

اآللیات التي تسمح  •
بمساھمة الشرائح 

المستفیدة ومنظمات 
المجتمع المدني في 

تطویر وتنفیذ  عملیة
السیاسة (آلیات ومتابعة 

تنسیق، اتفاق 
 ؛)تعاون...

عدد المؤسسات غیر  •
ومنظمات الحكومیة 

المجتمع المدني 

o  یلبي المتطلبات إلى
 ؛حد كبیر

o ؛یلبي المتطلبات 
o ؛یقارب المتطلبات 
o ؛متطلباتال یلبي ال 
o ال ینطبق. 

لتلبیة المتطلبات، على 
الجھة الرسمیة أن تبین 

استیفاء الشرطین التالیین 
استیفاء  (من الضروري

 :الشرطین)
تشاورت وتعاونت  )1(

مع مختلف مكونات 
المجتمع المدني 

وأشركتھا في تقییم 
ومتابعة السیاسة 
 ؛العامة وبرامجھا

 و
أدمجت بعض  )2(

مقترحات المجتمع 
والمؤسسات المدني 

غیر الحكومیة في 
عملیة تقییم ومتابعة 

 السیاسة العامة.
لمقاربة المتطلبات، ینبغي 

میة أن تكون الجھة الرس
              ً      ً قد استوفت شرطا  واحدا  
 من الشرطین المذكورین.

في حال وجود عملیات 
 تقییم للسیاسات العامة

رصد مدى إدماجھا ل
لمبادئ العدالة 

        ُ   ، ھل اعت مد االجتماعیة
مبدأ التشاركیة مع 

الجھات غیر الحكومیة 
ومن ضمنھا الشرائح 
المستفیدة ومنظمات 

المجتمع المدني 
والنقابات العمالیة 

المنظمات غیر و
الحكومیة في تقییم 
 ؟السیاسة ومتابعتھا
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 مرحلة متابعة السیاسة العامة -جیم

حظات حول مال
الثغرات/اقتراحات 
 حول الحلول الممكنة

 والنقص فيالتحدیات 
 الموارد المطلوبة

المستندات المرجعیة لتعلیل 
 إلجابةا اإلجابة

كیفیة استكمال تصنیف 
 السؤال/المؤشر مؤشر األداء

رقم 
 السؤال

المشاركة في عملیة 
 .متابعة السیاسة

لى حد إلتلبیة المتطلبات 
                ّ   ، ینبغي أن یتبی ن: كبیر

قیام شراكة واسعة  )1(
أخذ نتائج ومتقدمة و

ومقترحات التقییم 
المواطنین والفئات 
 ؛المعنیة في االعتبار

 أو
تفعیل مؤسسة لحوار  )2(

بین (ثالثي األطراف 
ات منظمالوالحكومة 
ومنظمات العمالیة 

على  )أصحاب العمل
الصعید المركزي 

 والالمركزي.

في حال عدم استیفاء ھذا  
الشرط، الرجاء تحدید 
الموارد المطلوبة. وقد 

                 ً  تخصص الموارد، مثال ، 
لبناء قدرات المعنیین في 

 ھذا المجال.

قاعدة بیانات مخصصة  •
للسیاسة تعتمد على عدة 
مصادر حكومیة وغیر 

 ؛حكومیة
السجالت  بیانات •

 .اإلداریة

o  یلبي المتطلبات إلى
 ؛حد كبیر

o ؛یلبي المتطلبات 
o ؛یقارب المتطلبات 
o ؛ال یلبي المتطلبات 
o ینطبقال . 

لتلبیة المتطلبات، على 
الجھة الرسمیة تحدیث 

قاعدة البیانات بشكل 
سنوات)،  5منتظم (كل 

باالشتراك مع الجامعات 
والمؤسسات غیر 

 الحكومیة.
لمقاربة المتطلبات، ینبغي 

أن تقوم الجھة الرسمیة 

ھل تقوم الجھات 
الرسمیة بتحدیث البیانات 
والمنظومات المعلوماتیة 
لمتابعة السیاسات العامة 

رصد مدى إدماجھا و
لمبادئ العدالة 

بصفة  الجتماعیةا
منتظمة بالشراكة مع 

الجامعات والمؤسسات 
 غیر الحكومیة؟

21 
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 مرحلة متابعة السیاسة العامة -جیم

حظات حول مال
الثغرات/اقتراحات 
 حول الحلول الممكنة

 والنقص فيالتحدیات 
 الموارد المطلوبة

المستندات المرجعیة لتعلیل 
 إلجابةا اإلجابة

كیفیة استكمال تصنیف 
 السؤال/المؤشر مؤشر األداء

رقم 
 السؤال

بتحدیث قاعدة البیانات 
 بشكل غیر منتظم.
لى حد إلتلبیة المتطلبات 

أن تكون  ینبغي كبیر
الجھة الرسمیة قد وضعت 
آلیة/ھیكل رسمیة لتحدیث 

قاعدة البیانات بشكل 
منتظم، باالشتراك مع 
الجامعات والمؤسسات 

 غیر الحكومیة.

في حال عدم استیفاء ھذا  
الشرط، الرجاء تحدید 
الموارد المطلوبة. وقد 

                 ً  تخصص الموارد، مثال ، 
لبناء قدرات المعنیین في 

 ھذا المجال.

الموقع اإللكتروني  •
 ؛الحكومي

مرصد العدالة  •
 .االجتماعیة

o  المتطلبات إلى یلبي
 ؛د كبیرح

o ؛یلبي المتطلبات 
o ؛یقارب المتطلبات 
o ؛ال یلبي المتطلبات 
o ال ینطبق. 

لتلبیة المتطلبات، على 
الجھة الرسمیة أن تقوم 
بنشر معلومات وبیانات 

عن مدى تحقیق السیاسة 
العامة للعدالة االجتماعیة 

في موقعھا اإللكتروني 
 الخاص.

لمقاربة المتطلبات، ینبغي 
 م الجھة الرسمیةأن تقو

بنشر معلومات وبیانات 
عن مدى تحقیق السیاسة 
العامة للعدالة االجتماعیة 

في موقعھا اإللكتروني 
الخاص بطریقة غیر 

الجھات  ھل تقوم
الرسمیة بنشر معلومات 
ومعطیات بیانیة مفصلة 
ودقیقة عن مدى تحقیق 
السیاسة العامة للعدالة 

االجتماعیة لضمان 
 المحاسبة والشفافیة؟
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 مرحلة متابعة السیاسة العامة -جیم

حظات حول مال
الثغرات/اقتراحات 
 حول الحلول الممكنة

 والنقص فيالتحدیات 
 الموارد المطلوبة

المستندات المرجعیة لتعلیل 
 إلجابةا اإلجابة

كیفیة استكمال تصنیف 
 السؤال/المؤشر مؤشر األداء

رقم 
 السؤال

منتظمة (بصورة 
 عرضیة).

لى حد إلتلبیة المتطلبات 
، ینبغي أن تنشر كبیر

الجھة الرسمیة بیانات 
تقیس أثر السیاسة العامة 
على العدالة االجتماعیة 

 .     ً سنویا  
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 المرفقات
 المالحظات اإلرشادیة -األولالمرفق 

 ةقضایا العدالة االجتماعیاألسئلة العامة: الرؤیة واألطر المؤسسیة إلدماج  -   ً أوال  

 مالحظات وأمثلة عن المؤشر المؤشر/السؤال رقم السؤال

ھل ینص الدستور واإلطار التشریعي على  1
ضرورة إدماج العدالة االجتماعیة ومبادئھا 

 في السیاسات والبرامج العامة؟

لمراعیة      ً       ً            واضحا  ومحددا  (القوانین ا                                          ً یجب أن یتضمن الدستور أو اإلطار التشریعي نصا  المتطلبات،  لتلبیة -   ً أوال  
للحقوق األساسیة واألنظمة المنبثقة عنھا، القرارات والمراسیم...) حول إدماج وتحقیق العدالة االجتماعیة 

  .ومبادئھا

  من الدستور التونسي:  12مثال الفصل 

وازن تحقیق العدالة االجتماعیة والتنمیة المستدامة والتوإلى االستغالل الرشید للثروات الوطنیة إلى "تسعى الدولة 
 .على مبدأ التمییز اإلیجابي"                            ً الى مؤشرات التنمیة واعتمادا                     ً بین الجھات استنادا  

  من الدستور المصري: 8مثال المادة 

ل التكافل االجتماعي،  ُ ب                               ُ یق العدالة االجتماعیة وتوفیر س  "یقوم المجتمع على التضامن االجتماعي. وتلتزم الدولة بتحق
 .مواطنین، على النحو الذي ینظمھ القانون"بما یضمن الحیاة الكریمة لجمیع ال

 :مثال التمھید في دستور المملكة المغربیة 

الحق والقانون، تواصل "إن المملكة المغربیة، وفاء الختیارھا الذي ال رجعة فیھ، في بناء دولة دیمقراطیة یسودھا 
ة والحكامة الجیدة، وإرساء دعائم بعزم مسیرة توطید وتقویة مؤسسات دولة حدیثة، مرتكزاتھا المشاركة والتعددی

مجتمع متضامن، یتمتع فیھ الجمیع باألمن والحریة والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة االجتماعیة، 
 تالزم بین حقوق وواجبات المواطنة".ومقومات العیش الكریم، في نطاق ال

   طري:                   َ مثال من الدستور الق 

من " الباب الثالث"ومواد " االجتماعیة في العدید من مواد " الباب الثانيطري أكد على العدالة            َ الدستور الق  
 الدستور.
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 مالحظات وأمثلة عن المؤشر المؤشر/السؤال رقم السؤال

 28المادة 
والتعاون المتوازن بین النشاط العام والخاص، تكفل الدولة حریة النشاط االقتصادي على أساس العدالة االجتماعیة 

لرخاء للمواطنین، ورفع مستوى معیشتھم وتوفیر لتحقیق التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة، وزیادة اإلنتاج، وتحقیق ا
                    ً               فرص العمل لھم، وفقا  ألحكام القانون.

 30المادة 
 االجتماعیة. وینظمھا القانون.العالقة بین العمال وأرباب العمل أساسھا العدالة 

 43المادة 
 الضرائب أساسھا العدالة االجتماعیة، وال یجوز فرضھا إال بقانون.

ً ثانیا   قائمة بما استحدثت قوانین جدیدة أو عدلت قوانین تكون قد  (1)یجب أن  لى حد كبیرإمتطلبات لتلبیة ال  -     
الدستور تخصیص موارد محددة لتحقیق العدالة  یضمنأن أو  ؛دماج العدالة االجتماعیة ومبادئھایضمن إ

 االجتماعیة:
   لصحة والتعلیم.لمن اإلنفاق العام (نسبة مئویة) نة                                 ّ مثال دستور مصر الذي حدد قیمة معی 
 تمكین الفئات المھمشة:إلى تضمن القوانین نظام الكوتا الذي یھدف ت )2(
  إلزامیة لتوظیف ذوي االحتیاجات الخاصة في في المائة  3اللبناني الذي یحدد كوتا  220/2000مثال قانون

 العام والخاص. ینالقطاع

ھل لدى الحكومة رؤیة واضحة حول  2
تماعیة ومبادئھا ضرورة دمج العدالة االج

 في السیاسات والبرامج العامة؟

العدالة دماج إ، یجب أن تتضمن الرؤیة بوضوح محاور أو برامج أو أھداف حول لتلبیة المتطلبات  -   ً أوال  
 االجتماعیة ومبادئھا في السیاسات والبرامج العامة.

ً ثانیا   یجیة الوطنیة بوضوح الموارد البشریة یجب أن تتضمن الخطة أو اإلسترات لى حد كبیرإلتلبیة المتطلبات   -     
  ة المرصودة لتحقیق العدالة االجتماعیة.والمالیة واألطر المؤسسیة والتشریعی

  (استراتیجیة التنمیة المستدامة) حیث تمثل العدالة  2030مثال محور العدالة االجتماعیة برؤیة مصر
 ستراتیجیة.              ً            االجتماعیة بعدا  من أبعاد اال

 لعدالة االجتماعیةالمحور الخامس: ا
من المستھدف بناء مجتمع عادل متكاتف یتمیز بالمساواة في الحقوق والفرص االقتصادیة  2030بحلول عام 

واالجتماعیة والسیاسیة وبأعلى درجة من االندماج المجتمعي، مجتمع قادر على كفالة حق المواطن في المشاركة 
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راك االجتماعي المبني على از وسیادة القانون، ویحفز فرص الحوالتوزیع العادل في ضوء معاییر الكفاءة واإلنج
             ِّ                                                                                       القدرات، ویوف  ر آلیات الحمایة من مخاطر الحیاة، ویقوم على التوازي بمساندة شرائح المجتمع المھمشة ویحقق 

 الحمایة للفئات األولى بالرعایة.
 األھداف االستراتیجیة

 ؛لسلبيتعزیز االندماج المجتمعي والحد من االستقطاب ا •
عي والحد من االستقطاب السلبي وترسیخ شراكة فعالة بین شركاء التنمیة (الدولة رفع مستوى االندماج المجتم •

 ؛القطاع الخاص) –المجتمع المدني  –
 ؛تحقیق المساواة في الحقوق والفرص •
ادیة تحفیز فرص الحراك االجتماعي من خالل نظام مؤسسي یحقق المساواة في الحقوق والفرص االقتص •

 ؛والسیاسیةواالجتماعیة 
 ؛تحقیق الحمایة للفئات األولى بالرعایة •
ّ                   ضمان عدالة التوزیع وتقلیص الفجوات الطبقیة من خالل مساندة شرائح المجتمع المھم شة وتحقیق الحمایة  •                                                                           

 .للفئات األولى بالرعایة
  لعدالة لجملي) حیث تمثل اللجمھوریة التونسیة (المجلد األول: المحتوى ا 2020-2016مثال مخطط التنمیة

 االجتماعیة أولویة من أولویات المخطط.
 الباب الرابع: األولویات واإلصالحات

ضمن الرؤیة اإلستراتیجیة لتونس الجدیدة التي تؤسس إلى مشروع  2020-2016یندرج منوال التنمیة للفترة 
النجاعة االقتصادیة والعدالة االجتماعیة مجتمعي تحكمھ قیم دافعة إلى النماء وتطرح منوال بدیل للتنمیة قوامھ 

 واالستدامة.
التنموي تم ضبطھا ومن الجدیر بالذكر أن التوجھات واألھداف واألولویات الوطنیة التي رسمت لفترة المخطط 

وفق مقاربة تشاركیة احتكمت إلى الحوار والتوافق بین كل األطیاف من قوى سیاسیة وفاعلین اقتصادیین ومجتمع 
تتأكد . بیل وحید إلى بناء الثقة وتحقیق التكامل من أجل إنجاح المسار االنتقالي وبناء تونس الدیمقراطیةمدني كس

المقاربة التشاركیة التي تعطي األولویة للبعد البشري في التنمیة في كون  األھمیة القصوى التي تكتسیھا مسألة
نھ                                                    ّ حق في المشاركة الفعلیة في السلطة واتخاذ القرار ویمك      ً                                 فاعال  في العملیة التنمویة مما یعطیھ ال             ً اإلنسان عنصرا  

السلیم وتكریس مبدأ تكافؤ من إذكاء روح المواطنة والمبادرة والمسؤولیة بھدف تثبیت دعائم المجتمع المستقر و
 الفرص والعدالة االجتماعیة.
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ھل ینص الدستور أو الرؤیة الوطنیة أو  3
لنمو الخطة الوطنیة الخمسیة على تحقیق ا

والعدالة االجتماعیة في إطار مستدام یحترم 
 البیئة؟

 مثال الدستور التونسي أعاله: 
وأن ھناك ، یترتب علیھ في وثیقة الدستور في مستویات مختلفةیالحظ أنھ تم إدراج مفھوم األجیال القادمة وما 

القادمة بالحقوق البیئیة وحقوق وقد تم ربط حقوق األجیال  إقرار صریح بحقوق األجیال القادمة والحقوق البیئیة
 التنمیة المستدامة.  

ظ على سالمة البیئة بما التي ربطت "ضرورة المساھمة في سالمة المناخ والحفا نص التوطئةفي وھذا ما یتجلى 
من  42الفصل  ویؤكد على ذلكیضمن استدامة مواردنا الطبیعیة" باستمراریة الحیاة اآلمنة لألجیال القادمة.  

ّ                                                                                     نص  على أن الدولة: "تحمي ... الموروث الثقافي وتضمن حق األجیال القادمة فیھ".  وھو ما وقع یالذي  رالدستو  
على إحداث "ھیئة التنمیة  من الدستور 129الفصل لمؤسساتي حیث نص تدعیمھ بصفة صریحة على المستوى ا

 .المستدامة وحقوق األجیال القادمة"
  2030مثال رؤیة قطر الوطنیة: 

 التمھید: جاء في
تحدیات رئیسیة ھي: التحدیث والمحافظة على التقالید، وتحقیق  (5)خمسة  2030وقد حددت رؤیة قطر الوطنیة 

ن احتیاجات الجیل الحالي واألجیال القادمة، والتحكم في النمو االقتصادي المستھدف وتجنب التوسع یالتوازن ب
میة وعیتھا ومسار التنمیة المستھدف، والمواءمة بین التنغیر المنضبط، والتطابق بین حجم العمالة الوافدة ون

 .االقتصادیة والتنمیة االجتماعیة وحمایة البیئة
 وجاء في المقدمة:

لمجتمع حیوي ومزدھر تسوده العدالة االقتصادیة                                     ً یصل الحاضر بالمستقبل وھي ترسم تصورا       ً جسرا   تقیم
األسریة القویة دعامتھ تشكل القیم السامیة العلیا فیھ والروابط البیئة واإلنسان، وبین واالجتماعیة ویحفظ التوازن 

 األساسیة.

ھل تتعاون المؤسسات والوزارات على  4
آلیة مختلف مستویات الحكومة من خالل 

تھدف إلى إدماج مبادئ العدالة  تنسیق
 االجتماعیة وتحقیقھا بشكل فعال ومتناسق؟

فریق عمل مشترك بین الوزارات والمؤسسات والجھات الحكومیة             ً إذا أنشئ مثال   مقاربة المتطلبات تجري -   ً أوال  
 ،طط والسیاسات والبرامج الوطنیةترسیخ وتعمیم العدالة االجتماعیة والمساواة في الخل وغیر الحكومیة المعنیة

 وتفعیل التعاون والتكامل بین مختلف الوزارات واألطراف المعنیة في ھذا المجال.
ً ثانیا                                                                      ّ                المتطلبات عندما یتم مأسسة الفریق وتعیین أعضائھ بمقتضى مقرر وزاري یحد د مھامھ وطریقة  تلبیةیمكن  -     

 عملھ. 

 2019مختلف الوزارات في عام  بین مل مشتركمثال في الجمھوریة التونسیة: إنشاء فریق ع. 

https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82
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ھل تھدف السیاسة العامة لالمركزیة أو  5
تعزیز العدالة قانون السلطات المحلیة إلى 

 االجتماعیة؟
 

قانون السلطات المحلیة بوضوح محاور أو أو السیاسة العامة لالمركزیة یجب أن تتضمن  لتلبیة المتطلبات، -   ً أوال  
 العدالة االجتماعیة ومبادئھا.دماج إبرامج أو أھداف حول 

  االجتماعیة  العدالة ضمانإلى تدعو التي مثال مجلة الجماعات المحلیة في الجمھوریة التونسیة
 والدیمقراطیة المحلیة وتكافؤ الفرص.

  سبانیاإمثال من. 
مة في سیاسة تطبیق مبادئ الحوك على 2013-2009 ضمن أولویاتھا للفترة الحكومة المحلیة في الباسكعملت 

 . المشاركةالشفافیة وو سكان، وال سیما مبادئ تحقیق التوافقاإل
في وضع االستراتیجیة وخطوط  ةواسعال ةمجتمعیال المشاركةجملة من المسارات بقصد تكریس مبدأ  دتاعتمو

 : ، ال سیمابھا ةالمتصل اتالسیاسة العامة والتشریع
 ؛ةوالسیاسی ةاالجتماعیالفاعلة المؤسساتیة  الجھات شاركت فیھالعقد االجتماعي لإلسكان:  •
 ؛ن والخبراءوالمواطن شارك فیھسكاني: واإل حضريلتنظیم اللمخطط تجدیدي  •
 .نوالمواطن شارك فیھسكان في الباسك: قانون اإل •

ً ا  مقترح 45رس  ُ د  وماعي لإلسكان؛ العقد االجت ةواقتصادی ةاجتماعیفاعلة  جھة 78  ّ   وق عت في النتیجة،  ً ا  مقدم   من   
قانون  بالنسبة إلىو ؛منھا      ً مقترحا   30 واعتمد سكاني،واإل الحضريمواطنین بما یخص المخطط التجدیدي للتنظیم 

متابعة  312اقتراح، و 188وبداء رأي، إ 2,223ونترنت، زیارة لموقع اإل 17,187سكان في الباسك، سجلت اإل
 .أتواصل اجتماعي

ھل تتوفر في المؤسسات الحكومیة  6
القدرات والكفاءات والموارد والوزارات 

البشریة الالزمة لتطویر سیاسات وبرامج 
 تحقق العدالة االجتماعیة؟

الكوادر الحكومیة (من مدراء عامین، ة في مجال العدالة االجتماعیة وعدد یعدد الدورات التدریبإلى  ُ       ً ی نظر مثال  
 .ةیرات التدریبالمشاركین في الدورؤساء مصالح وإدارات) ومدراء، ومستشاري وزراء، و

في المائة من الكوادر الحكومیة (من مدراء عامین،  50لتلبیة المتطلبات، یجب أن یتمتع على األقل   -   ً أوال  
ومستشاري وزراء، ومدراء، ورؤساء مصالح وإدارات) بكفاءات ومھارات اكتسبوھا إثر مشاركتھم بدورات 

 .تدریبیة وحصلوا بعدھا على شھادات
ً ثانیا   ي الوزارة قد شاركوا في المائة من الكوادر ف 75، یجب أن یكون أكثر من لى حد كبیرإتطلبات لتلبیة الم  -     

 .بدورات تدریبیة في ھذا المجال وحصلوا على شھادات
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 يمثال من شیل: 
 "،الضمان االجتماعي من أجل العدالة االجتماعیة وعولمة عادلةیورد التقریر الصادر عن منظمة العمل الدولیة "

صالح المنشود في نظام لتحقیق اإل 2008الى  2006عوام       ً                                           نموذجا  عن السیاسة العامة التي اعتمدتھا شیلي في األ
 والنساء.   بدوام مؤقتالعاملین والعاملین لحسابھم ولین الزراعیین تأمین تغطیة أفضل، والسیما للعاموالتقاعد، 

جھود واالستثمارات الكبرى، ظلت النتائج محدودة من حیث الصالح نظام التقاعد، وإبعد عقود من محاولة و
ني مع ھ االنتباه في تركیز رفع القدرات بواسطة التعاون التق          ّ . لذلك توج  نبین الجنسیتحسین التغطیة والمساواة 

                                                                                              ً    خبراء من منظمة العمل الدولیة في تصور ووضع تشریعات جدیدة لنظام جدید للحمایة االجتماعیة یكون فاعال  في 
 نصاف.مكافحة الفقر وتحقیق اإل

 .European Union, Quality of Public Administration, A Toolbox for Practitioners, Policymaking, Implementation, and Innovation (2017), p. 44أ 

 األسئلة المتخصصة: تخطیط السیاسة العامة وتنفیذھا ومتابعتھا -     ً ثانیا  

 مالحظات وأمثلة عن المؤشر المؤشر/السؤال رقم السؤال

 مرحلة تخطیط السیاسة العامة

مع الجھات غیر     ُ                 اعت مد مبدأ التشاركیةھل  7
الشرائح المستفیدة ومن ضمنھا الحكومیة 

 جتمع المدني والنقابات العمالیةومنظمات الم
تصمیم  المنظمات غیر الحكومیة فيو

 السیاسة العامة؟

  2020-2018مثال االستراتیجیة الوطنیة للصحة لدولة قطر: 
ل عملیة تشاركیة كبیرة قادتھا وزارة الصحة العامة، واشتملت الاالستراتیجیة الوطنیة الثانیة للصحة من خ  ُ ّ  أ عد ت

نطاق للجھات المعنیة داخل قطاع الصحة وعبر القطاعات. وقد أخذت تلك العملیة في على مشاركة واسعة ال
جعیة واإلقلیمیة والدولیة، إضافة إلى تقریر االعتبار تحلیل الوضع الراھن المرتكز على النتائج، والمقارنة المر

 حول برنامج انتقالي للدروس المستفادة من االستراتیجیة الوطنیة األولى للصحة.
 2020-2016(مان        ُ سلطنة ع  لال خطة التنمیة الخمسیة مث(: 

"أھداف ومرتكزات الخطة جاءت نتیجة الحوار مع األطراف الفاعلة، وبصفة خاصة أن توضح الخطة الخمسیة 
الوزارات والھیئات الحكومیة، لضمان انعكاس استراتیجیاتھا طویلة المدى في أھداف الخطة، وكذلك الحوار مع 

لمنظمات الدولیة میین ومنظمات المجتمع المدني، كما تم االستعانة بالدراسات التي قامت بھا االشباب واألكادی

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_154310.pdf
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ودوائر البحث العالمیة ودور الخبرة المتخصصة، كذلك التقاریر الدولیة التي ترصد ترتیب السلطنة وفق 
 .المؤشرات العالمیة المقارنة"

      ُ                            ھل اعت مدت في صیاغة السیاسة مقاربة  8
تقتصر على الفئات االجتماعیة  شاملة ال

لإلقصاء بل                   ً        ً واألفراد األكثر فقرا  أو عرضة  
تشمل كافة أفراد المجتمع على أساس 

 المقاربة الحقوقیة؟

تقدیم  أن تتضمن إشارة واضحة إلى ضمانعلى وثیقة السیاسة العامة في مجال تقدیم الخدمات  ،المتطلبات لتلبیة
ً األكثر تھمیشا  الفئات مییز، خاصة لجمیع بدون تالخدمات ذات الجودة ل  .تستھدفھاعبر آلیات وبرامج              

 توضح التي االستراتیجیة الوطنیة متعددة القطاعات لتنمیة الطفولة المبكرة، الجمھوریة التونسیة  مثال
 المناطق:جمیع األطفال في  جمیعفھا وتوجھھا لاھدأ

ً تقدم االستراتیجیة الوطنیة متعددة القطاعات رؤیة وأھدافا   وھي في صیاغتھا عامة تمت بلورتھا في شكل محاور                                                       
 إال باحترام المبادئ العامة التالیة: غیر ممكنةالحالیة 

 ؛اعتبار المصلحة العلیا للطفل االعتبار األساسي في أي تدخل یخصھ •
ساسیة اعتبار النفاذ العادل إلى الخدمات الخاصة بتنمیة الطفولة المبكرة وعدم التمییز من ضمن الشروط األ •

 ؛األساسي لتكافؤ الفرص في التنمیة وحمایة الطفل في تونسالحترام المبدأ 
من                                                                                            ً ترتكز التوجھات المصاغة والخدمات المقترحة في إطار االستراتیجیة على أسس علمیة مثبتة تمثل جزءا   •

 ؛إرادة التغییر اإلیجابي لصالح تنمیة الطفولة المبكرة وبیئتھا
المبكرة التي تغطي جمیع مجاالت النمو) الجسدي، المعرفي، االجتماعي یة الطفولة تعد المقاربة الشاملة لتنم •

 ؛واللغوي...) جوھریة باعتبار تقاطعھا وتكاملھا وتساویھا من حیث األھمیة
ً ا  تعتبر المقاربة متعددة القطاعات وتكییف البرامج مع احتیاجات الطفل وفق • لدورات حیاتھ ولخصائصھ   

 .بین مفاتیح نجاح ھذه االستراتیجیة الثقافیة مناالجتماعیة والصحیة و

 مرحلة تنفیذ السیاسة العامة

ھل صانت/ضمنت عملیة تنفیذ السیاسة  9
 أحد؟ إھمالالعامة مبدأ عدم 

 ،النساء والفتیاتالفئات األكثر عرضة للتمییز والتھمیش (                 ً أن تستھدف مباشرة  لتلبیة المتطلبات، على السیاسة 
 .كبار السن...) ،ن عن العملوالعاطل ،قةاإلعا األشخاص ذوو

ھل راعى تنفیذ السیاسة العامة مبادئ  10
العدالة االجتماعیة لتضمن المساواة وتكافؤ 

الفرص والدمج االجتماعي بین الشرائح 
 المجتمعیة المختلفة؟

ً وناجعا                                 ً عتبر تنفیذ السیاسة العامة فاعال              ُ المتطلبات، ی   لتلبیة ؤ الفرص عندما تحقق السیاسة وتكافلمساواة ل       ً وضامنا         
 من النتائج المرجوة/المرسومة. في المائة  70قل على األ

 من النتائجفي المائة  70األقل السیاسة على ق یتحقوإحصاءات تؤكد على الجھة الرسمیة تقدیم معلومات 
ّ        د دین الذین تعھ دت بھم المھ عدد األطفالعن ات ءتقدیم إحصایمكن ، في مجال الدفاع االجتماعي،    ً مثال    المرسومة.              ّ
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مراكز الدفاع واإلدماج االجتماعي خالل السنتین الماضیتین واحتساب معدل الزیادة ومقارنة النتائج المحققة 
 باألھداف المرسومة.

  فریقیاأمثال من جنوب: 
في  ساواةمن أجل تحقیق الم العاملین في المنازل لتشمل صندوق التأمین ضد البطالة اتسعت تغطیة، 2003 عام في

 التعویض الذي یؤمنھ القانون للعاملین النظامیین.
المنازل، ومعظمھم من  ن فيعاملیالمن  633,000استفاد من ھذه السیاسة العامة  2008و 2003وبین عامي 

 .أالنساء
یمثل ھ ین استفادوا منذالمنازل ال ن فيعاملیال عدد نأنھ یلبي المتطلبات یجب التثبت من البرنامج على أ    ّ یصن فول

 من الفئات المستھدفة. في المائة 70على األقل 

ھل تطبق الجھات الحكومیة معاییر ومبادئ  11
حقوق اإلنسان وتحترم الحریات األساسیة 

 في تنفیذ السیاسة العامة وبرامجھا؟

                   ً المتطلبات، یجب مثال : لتلبیة
لصادرة عن منظمات األمم المتحدة ااإلنسان االستعانة بمعاییر حقوق  ،الصحیةالخدمات في موضوع تقدیم  •

 ؛(حقوق الطفل) 24: المادة 17) وكذلك التعلیق العام رقم 14تعلیق العام رقم ال(
إطار ب االلتزامالالزمة لھم،  الرعایةاألساسیة وتوفیر األطفال في تنفیذ برامج تساعد على تلبیة احتیاجات  •

 ؛حقوق الطفل اتفاقیة
 لحقوق اإلنسان. )9(التسع معاھدات الدولیة األساسیة الأن الدولة صادقت على من التأكد  •

      ُ                                ھل اعت مد مبدأ التشاركیة مع الجھات غیر  12
مستفیدة الحكومیة ومن ضمنھا الشرائح ال

والنقابات العمالیة ومنظمات المجتمع المدني 
السیاسة  تنفیذالمنظمات غیر الحكومیة في و

 العامة؟

 ام عملیة تنفیذ السیاسة العامة بطریقة تشاركیة مع الجھات المختلفة.المتطلبات، یجب التأكد من قی لتلبیة
  التونسیةاالستراتیجیة الوطنیة متعددة القطاعات لتنمیة الطفولة المبكرة في الجمھوریة مثال. 

یستند وضع ھذه االستراتیجیة إلى المعطیات المتوفرة والتدخالت الواجب إدراجھا قصد االتساق مع المعاییر 
یة، وذلك عبر مراحل متعددة تتمثل األولى في تحلیل تفصیلي للوضع الراھن مما یسمح بتحدید مواطن الدول

لمراحل من خالل التشاور واللقاءات رفیعة المستوى الضعف والقوة باعتماد منھجیة تشاركیة توافقیة في جمیع ا
وتم اعتماد نفس . ة مشروع االستراتیجیةإلى المرحلة الثانیة الخاصة بمناقش                               ً لتحدید التصورات والتوقعات وصوال  

المنھجیة التشاركیة في االجتماعات وورشات العمل ولقاءات اللجان الوطنیة والفنیة المعنیة بمتابعة وضع وتنفیذ 
 .ستراتیجیةاال
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برامج المحلیة لتنفیذ السیاسة ھل ضمنت ال 13
 العامة مبادئ العدالة االجتماعیة؟

برامج تنفیذ السیاسة العامة على المستوى المحلي ضمنت مبادئ العدالة  أن منأكد لتلبیة المتطلبات، یجب الت
 .االجتماعیة

 المصریة الجمھوریة في" وكرامة"تكافل  برنامج مثال: 
و برنامج للتحویالت النقدیة المشروطة یأتي تحت مظلة تطویر شبكات األمان االجتماعي وتنفیذ سیاسة الحمایة ھ

، النساءسر الفقیرة، جمیع الفئات الفقیرة والمستحقة (األللى توفیر الدعم النقدي إلبرنامج االجتماعیة. ویھدف ا
 الشباب) في جمیع المحافظات.  ،نواإلعاقة، المسن وذواألشخاص األطفال، 

ملیون مستفید  3.6إلى  2015في عام   ً ا  مستفید 63,880 من "تكافل وكرامة"وقد ارتفع عدد المستفیدین من برنامج 
ّ  وج ھ. وفي إطار الالمركزیة وتحقیق توزیع جغرافي عادل، 2020ي عام ف من إجمالي مخصصات  في المائة 70  

 ملیون مواطن. 1.98 أي نحومن المستفیدین  في المائة 58التي تضم كلفة الدعم النقدي إلى محافظات الوجھ القبلي 

ھل تھدف السیاسة العامة إلى تحقیق أھداف  14
بصفة  2030ة بحلول عام التنمیة المستدام

عامة وبصفة خاصة الھدف العاشر "الحد 
 ؟من أوجھ عدم المساواة" ومقاصده

مدى تحقیق  وباألخص عنأھداف التنمیة المستدامة وإحصاءات عن المتطلبات، یجب توفیر معلومات لتلبیة 
 العاشر:مقاصد الھدف 

 .ینھا: الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفي ما ب10الھدف 
ً التوصل تدریجیا   10-1 • في المائة من السكان بمعدل  40إلى تحقیق نمو الدخل ودعم استمرار ذلك النمو ألدنى                

 ؛2030أعلى من المعدل المتوسط الوطني بحلول عام 
 تمكین وتعزیز اإلدماج االجتماعي واالقتصادي والسیاسي للجمیع، بغض النظر عن السن أو الجنس  10-2 •

 ول غیر ذلك، بحل أو األصل أو الدین أو الوضع االقتصادي أواإلثني أو  يعرقنتماء الاال أو اإلعاقة أو
 ؛2030 عام

ضمان تكافؤ الفرص والحد من أوجھ انعدام المساواة في النتائج، بما في ذلك من خالل إزالة القوانین  10-3 •
 ؛اءات المالئمة في ھذا الصددوالسیاسات والممارسات التمییزیة، وتعزیز التشریعات والسیاسات واإلجر

وسیاسات األجور والحمایة االجتماعیة، وتحقیق قدر أكبر سیما السیاسات المالیة  اعتماد سیاسات، وال 10-4 •
ً من المساواة تدریجیا                      . 

   بالھدف العاشر مقاصدمان على طریق تحقیق              ُ مثال: سلطنة ع. 
تحقیق الھدف العاشر في التقدم المحرز  2019 في عام مان                                         ُ یوضح االستعراض الوطني الطوعي األول لسلطنة ع  

 وتربط أبرز المبادرات والتحدیات والخطط المستقبلیة. وھو یتضمن. المستدامة ومقاصدهمن أھداف التنمیة 
ركز التوجھ االستراتیجي "حیاة كریمة وی ،2040مان                                                   ُ السلطنة الھدف العاشر بالتوجھات االستراتیجیة لرؤیة ع  
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أن تماسك المجتمعات وقوتھا االجتماعیة" على  ةوارد ضمن األولویة الوطنیة "الرفاه والحمایومستدامة للجمیع" ال
یتطلب تحقیق العدالة االجتماعیة بالمحافظة على استدامة خدمات الرفاه االجتماعي  يوتحقیق السلم المجتمع

ل العیش الكریم  ُ ب               ُ وفر استدامة س  ة والتعلیمیة، وتوفیر شبكات األمان االجتماعي التي تیوجودتھا، كالخدمات الصح
 حد سواء. لألجیال الحالیة والقادمة على

ھل تخصص السیاسة العامة الموارد المالیة  15
المطلوبة في الموازنة/المیزانیة العامة 

 ؟لتحقیق العدالة االجتماعیة

 تحقیق العدالة االجتماعیة.تم رصد المیزانیة والموارد المالیة الالزمة لمن أنھ المتطلبات، یجب التأكد  لتلبیة
  وضعت التي االستراتیجیة الوطنیة متعددة القطاعات لتنمیة الطفولة المبكرة في الجمھوریة التونسیة مثال

المتطلبات االستراتیجیة ال تلبي . وكل سنةاالستراتیجیة لكل محور من  بالدینار التونسي المیزانیات المقدرة
رصدت أنھا  ذإ قارب المتطلبات، بل تةمطلوبة لتحقیق العدالة االجتماعین المیزانیة لم تفصل الموارد الأل

 ).3ألطفال ذوي الوضعیة الھشة (المحور ادمج لتحسین المیزانیة والموارد المالیة الالزمة لوضعھا و
 ؛152,625,000: مرافق وخدمات تنمیة الطفولة المبكرة: 1المحور  •
 ؛6,403,000: األسرة والتربیة الوالدیة: 2 حورمال •
 ؛23,145,000: األنشطة والخدمات المندمجة لألطفال ذوي الوضعیة الھشة: 3المحور  •
 ؛3,548,000: المعاییر والتكوین األساسي والمستمر: 4المحور  •
 ؛3,860,000التقییم والبحث: -: الجودة والمتابعة5المحور  •
 ؛1,052,000كرة واألسرة: : المناصرة والتكوین والتواصل من أجل تنمیة الطفولة المب6المحور  •
 .4,709,000: الحوكمة والتمویل والتنسیق والشراكة: 7المحور  •

ّ                          ھل تخص ص السیاسة العامة الموارد  16      
 ؟البشریة الالزمة لتحقیق العدالة االجتماعیة

ق العدالة زمة لتحقیالن وثیقة السیاسة العامة ضبطت بوضوح الموارد البشریة المن أ المتطلبات، یجب التأكد لتلبیة
 االجتماعیة.

ھل من اعتراف رسمي بوجود أھداف  17
ّ    وقضایا متعلقة بالعدالة االجتماعیة ح د دت   ُ                                  
                                    ّ  عند تطویر السیاسة العامة ولكن لم تنف ذ 

 ؟وتحقق من خالل السیاسة

قضایا (في وثیقة تقییم السیاسة تحدد األھداف المتعلقة بالعدالة االجتماعیة من أن المتطلبات، یجب التأكد  لتلبیة
 ،المساواة واإلنصاف والمشاركة والحقوق) التي تم وضعھا عند تطویر السیاسة العامة ولم تحقق عند التنفیذ

 وتتضمن الدروس المستفادة.
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 مرحلة متابعة السیاسة العامة

ھل جرى تقییم السیاسة العامة ورصد مدى  18
إدماجھا لمبادئ العدالة االجتماعیة بصفة 

 ؟ر مؤسسي واضحإطادوریة وضمن 

مستندات وتقاریر الرصد والتقییم (السنوي، لمنتصف المدة، النھائي) قد أن  من المتطلبات، یجب التأكد لتلبیة
 استعانت بمؤشرات العدالة االجتماعیة. 

 وروبيمثال من االتحاد األ: 
لة االجتماعیة في االتحاد العدا ترد في تقریرالعدالة االجتماعیة  عنمؤشرات ببلدان االتحاد األوروبي  تستعین

 .ج2017وروبي، تقریر المؤشرات للعام األ

في حال وجود عملیات تقییم للسیاسات  19
العامة، ھل تم إدماج نتائج الرصد والتقییم 

 ؟في التخطیط المستقبلي للسیاسة

   ّ   وتحد د مستفادة مستندات التخطیط المستقبلي للسیاسة تتضمن الدروس المن أن المتطلبات، یجب التأكد  لتلبیة
 األھداف غیر المحققة:

   ضعت خریطة للتحدیات التي حیث  )2020-2016(مان                                             ُ مثال في خطة التنمیة الخمسیة التاسعة لسلطنة ع ُ                         و 
 تستجیب لھا الخطة وتضمنت: 

 في ضوء التقییم السابق للخطط التنمویة، وما تم تحقیقھ من منجزات بشأن األھداف التنمویة الكلیة المستھدفة في
، وفي ظل عدم التمكن من تحقیق بعض أھداف الرؤیة المستقبلیة في عدد من الجوانب 2020الرؤیة المستقبلیة 

رة كافیة، إضافة إلى تزاید متطلبات التنمیة من ناحیة، والتقلبات التي طرأت على أسعار النفط العالمیة من بصو
تبار عند وضع خطة التنمیة الخمسیة التاسعة ناحیة أخرى، تبقى ھناك تحدیات رئیسیة یتوجب أخذھا في االع

 یمكن تلخیص أھمھا في اآلتي: 2016-2020
 ؛إلقلیمیة والعالمیةرات االقتصادیة ا      ّ المتغی   •
ً توفیر فرص عمل الستیعاب الباحثین عن عمل حالیا   •  ؛                                           
 ؛تسریع وتیرة التنویع االقتصادي •
 .إیجاد قطاع خاص یتمیز بالفعالیة والقدرة على المنافسة •

في حال وجود عملیات تقییم للسیاسات  20
              ُ                            العامة، ھل اعت مد مبدأ التشاركیة مع الجھات 

ضمنھا الشرائح غیر الحكومیة ومن 
المستفیدة ومنظمات المجتمع المدني 

ذلك وتقییم والمتابعة بطریقة تشاركیة مع الجھات غیر الحكومیة المتطلبات، یجب التأكد من قیام عملیة ال لتلبیة
المدني والمؤسسات غیر  ق مشاركة المجتمع                     ّ وجلسات العمل التي توث  تقاریر ومحاضر االجتماعات بالنظر في 

حكومیة على الصعید الالحكومیة في جمیع المراحل ووثائق الشراكة بین الجھات الرسمیة والمؤسسات غیر 
 الالمركزي.المركزي و
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والنقابات العمالیة والمنظمات غیر الحكومیة 
 ؟في تقییم السیاسة ومتابعتھا

 مثال من أوروغواي: 
    ً    ممثال  عن  80                                                                  ّ  ، تأسس الحوار االجتماعي الوطني للبحث في سیاسات الحمایة االجتماعیة وضم  2007في عام 

 مؤسسات من القطاع العام، وأصحاب العمل، والعاملین، والمستفیدین، والمنظمات الدولیة واألكادیمیة.
ّ             أشھر، وترك ز العمل فیھ  9واستمر الحوار  والبرامج االجتماعیة، وفي                  ّ                      على التنسیق المكث ف بین الجھات الحكومیة          

نقاط أبرزھا إصالح نظام التقاعد، بما في ذلك إعطاء منحة تعادل سنة تقاعد  10الخالصة جرى االتفاق على 
وار للمرأة لكل طفل تنجبھ، وبرنامج دعم للعاطلین عن العمل. وحققت مجموعة اإلصالحات التي خلص إلیھا الح

ّ                               الموس ع تغطیة واسعة في مجال الحمایة   . داالجتماعیة ومكافحة الفقر    

ھل تقوم الجھات الرسمیة بتحدیث البیانات  21
والمنظومات المعلوماتیة لمتابعة السیاسات 

العامة بصفة منتظمة   بالشراكة مع 
 ؟الجامعات والمؤسسات غیر الحكومیة

تحدیث ومن ؤشرات وأھداف وقیاسات باالستعانة بمصادر التثبت المتطلبات، یجب التأكد من تحدید م لتلبیة
 ة.البیانات بصفة منتظم

  مثال االستراتیجیة الوطنیة متعددة القطاعات لتنمیة الطفولة المبكرة في الجمھوریة التونسیة تفص ل   ّ                                                                                         253 
ً نشاطا   التثبت ذات  محاور وقد تم تحدید مؤشرات وأھداف وقیاسات باالستعانة بمصادرسبعة      ً     مدرجا  تحت       

اإلدارة المسؤولة وكذلك الشركاء وسنوات من الخطة  5الصلة. وتم تحدید آجال التنفیذ على مدة 
ً المیزانیة المقدرة سنویا  وضعت . كما المنخرطین  لكل نشاط.                         

معلومات ھل تقوم الجھات الرسمیة بنشر  22
ومعطیات بیانیة مفصلة ودقیقة عن مدى 

لة االجتماعیة تحقیق السیاسة العامة للعدا
 ؟لضمان المحاسبة والشفافیة

 تحقیق السیاسة العامة للعدالة االجتماعیة.عن اإلحصائیة لبیانات یجب التأكد من نشر التلبیة المتطلبات، 
 سترالیا:أ مثال من 

صلیین، سترالیا األأسكان ب ما یتعلقنتائج السیاسات العامة لتحقیق العدالة االجتماعیة، وال سیما  ةفي إطار متابع
ً ا  سنوی  ً ا  تنشر الحكومة تقریر ً ا  دوری    .ھ1993منذ عام   

 .78)، ص. 2011، التقریر السادس، مؤتمر العمل الدولي، الدورة المائة (جنیف، ةالضمان االجتماعي من أجل العدالة االجتماعیة وعولمة عادل منظمة العمل الدولیة،أ 
ُ     تعراض الوطني الطوعي األول لسلطنة ع مان االسالمجلس األعلى للتخطیط،  ُ     ع مان،ب   ).2019لیو ، المنتدى السیاسي رفیع المستوى (تموز/یو2019                                
 .Daniel Schraad-Tischler and others, Social Justice in the EU – Index Report 2017 (Gütersloh, Germany, Bertelsmann Stiftung, 2017)ج 
 ).2011، التقریر السادس، مؤتمر العمل الدولي، الدورة المائة (جنیف، لضمان االجتماعي من أجل العدالة االجتماعیة وعولمة عادلةا منظمة العمل الدولیة،د 
 .Australian Human Rights Commission, Social Justice and Native Title Report 2016 (2016) ھ

  

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_154310.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/23489Sultanate_of_Oman_National_Voluntary_Report__2019_Arabic_Spreads.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/23489Sultanate_of_Oman_National_Voluntary_Report__2019_Arabic_Spreads.pdf
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/NW_EU_Social_Justice_Index_2017.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_154310.pdf
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 قضایا العدالة االجتماعیة والمساواة بشأنمراجع ومنشورات اإلسكوا   -الثالثالمرفق 

 بالعربیة

رة التنمیة نشتعزیز الدیمقراطیة القائمة على المشاركة في منطقة اإلسكوا، . (2012)اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا 
 .(E/ESCWA/SDD/2012/Technical Paper.2)، الجزء الرابع، العدد الثاني االجتماعیة

 .(E/ESCWA/SDD/2012/3/Manual) أ). دلیل بناء قدرات الشراكة في الحكم الدیمقراطي2013__________ (

تماعیة، سلسلة السیاسات العامة: أوراق موجزة لمشاركة والعدالة االجب). ا2013__________ (
(E/ESCWA/SDD/2013/Technical Paper.12). 

المؤشرات الفعالة لقیاس مشاركة المجتمع المدني في الشؤون العامة  مواد إعالمیة عنج). مجموعة 2013__________ (
(E/ESCWA/SDD/2013/Technical Paper.6). 

المجتمع المدني في السیاسات العامة: المشاركة والعدالة االنتقالیة، سلسلة السیاسات العامة: د). مشاركة 2013__________ (
 .(E/ESCWA/SDD/2013/Technical Paper.5) أوراق موجزة، العدد األول

 وعود الربیع: المواطنة والمشاركة المدنیة في مسارات التحول الدیمقراطيھ). 2013__________ (
(E/ESCWA/SDD/2013/3). 

   ُ ُ                                                                                         . س ب ل جدیدة للمشاركة العامة في المنطقة العربیة بعد الحراك الشعبي، موجز السیاسات: المشاركة في (2014)__________ 
 .(E/ESCWA/SDD/2014/Brief.3)عملیات السیاسات العامة، العدد 

ق العدالة االجتماعیة، سلسلة السیاسات العامة: أوراق موجزة، أ). االقتصاد االجتماعي التضامني أداة لتحقی2015__________ (
 .(E/ESCWA/SDD/2014/Brief.4) 4العدد 

 2، العدد 5   ّ  مجل د أداة للعدالة، نشرة التنمیة االجتماعیة، ال ب). الحمایة االجتماعیة2015__________ (
(E/ESCWA/SDD/2015/Technical Paper.3). 

ج). قضایا ذات أولویة في تحقیق التنمیة االجتماعیة في المنطقة العربیة: المشاركة كنھج لتحقیق العدالة 2015__________ (
 .(E/ESCWA/SDD/2015/IG.1/4(Part III)) االجتماعیة

دراسة حالة  –            ّ                                                                      د). ماذا تبق ى من الربیع؟ مسار طویل نحو تحقیق العدالة االجتماعیة في المنطقة العربیة 2015__________ (
 . (E/ESCWA/SDD/2015/3)مصر وتونس والمغرب 

في  2و 1                                                                    َ                    المساواة في الخطة العالمیة الجدیدة: إدماج منظور الجنسین في تنفیذ ھدف ي التنمیة المستدامة . (2016)__________ 
 .(E/ESCWA/SDD/2016/TECHNICAL PAPER.2)المنطقة العربیة 

سیاسات قائمة على المساواة في الدول العربیة  دلیل المدرب لبناء القدرات حول تصمیم وتنفیذ أ).2017__________ (
)E/ESCWA/SDD/2017/Technical Paper.10.( 

 دلیل تصمیم وتنفیذ سیاسات قائمة على المساواة في الدول العربیة  ).ب2017__________ (

(E/ESCWA/SDD/2017/Technical Paper.11). 

 بیروت. . لالمساواة االجتماعیة واالقتصادیة في المنطقة العربیةدلیل بناء القدرات لتحلیل وقیاس ا. ج)2017__________ (

 العامة: من طموح العدالة االجتماعیة إلى واقع الالمساواةموجز السیاسات  .(2018)__________ 
(E/ESCWA/SDD/2018/Brief.2). 

https://www.unescwa.org/ar/node/14841
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/social-justice-participation-policy-brief-arabic.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/e_escwa_sdd_13_tp-6_a.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/e_escwa_sdd_13_tp-5_a.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/promises-spring-citizenship-civic-engagement-democratic-transitions-arabic.pdf
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%B3%D8%A8%D9%84-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/node/43971
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/equality-global-agenda-arab-region-arabic_0.pdf
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9
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 دلیل بناء القدرات لتطویر سیاسات الحمایة االجتماعیة القائمة على المشاركة أ).2019(__________ 
(E/ESCWA/SDD/2017/Technical Paper.9).  

 ، تقریر التنمیة االجتماعیة الثالث                                 َّ                         عدم إھمال أحد: إدماج الفئات المھم شة في بعض البلدان العربیة ب).2019__________ (

(E/ESCWA/SDD/2019/4). 

جتماعیة، في المنطقة العربیة، لجنة التنمیة اال 2030     َ                                               ج). ن ھج الترابط في تنفیذ خطة التنمیة المستدامة لعام 2019__________ (
 .(E/ESCWA/C.2/2019/7) 2019تشرین األول/أكتوبر  9-8الدورة الثانیة عشرة، بیروت، 

 باإلنكلیزیة

United Nations Economic and Social Commission for Western Asia (2013a). Social justice: Concept, 
tools and challenges (E/ESCWA/SDD/2013/Technical Paper.9). 

__________ (2013b). Women and participation in the Arab uprisings: A struggle for justice 
(E/ESCWA/SDD/2013/Technical Paper.13). 

__________ (2014a). Civil society development in transition: Lessons from Egypt, Libya, Tunisia and 
Yemen (E/ESCWA/SDD/2014/Pamphlet.3). 

__________ (2014b). Social justice in Arab countries: Challenges and recommended courses of action 
(E/ESCWA/SDD/2014/Technical Paper.2). 

__________ (2014c). Social justice in the Arab world, by Jihad Azour 
(E/ESCWA/SDD/2014/Background Paper.1). 

__________ (2017a). Inequality in the SDGs: Fighting multidimensional inequality in the Arab region, Policy 
Brief No.2 (E/ESCWA/SDD/2017/Technical Paper.1). 

__________ (2017b). Intergenerational justice: Meeting the needs of the future Arab generations 
(E/ESCWA/SDD/2017/Technical Paper.3). 

__________ (2017c). Social Development Report on the Equality of Outcome: Process and Autonomy 
in Selected Arab Countries (E/ESCWA/SDD/2017/4). 

__________ (2018a). Equality, Autonomy and Change in the Arab Region. Social Development Report 
No. 2 (E/ESCWA/SDD/2017/6). 

__________ (2018b). Social justice matters: A View from the Economic and Social Commission for 
Western Asia (E/ESCWA/SDD/2018/TP.6). 

__________ (2019). Bridging the inequality gaps among young people in the Arab Region. Policy Brief 
2019 (E/ESCWA/SDD/2019/TP.5). 

 

https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A5%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%A5%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%85%D9%91%D9%8E%D8%B4%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9%D8%8C-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-12
https://www.unescwa.org/publications/social-justice-concepts-principles-tools-challenges
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/women-participation-arab-uprising-struggle-justice-english.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/civil-society-development-transition-lessons-english.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/social-justice-arab-countries-challenges-recommended-courses-action-english.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/e_escwa_sdd_14_bp-1_e.pdf
https://yptoolbox.unescapsdd.org/wp-content/uploads/2017/08/ESCWA_Policy-Brief-no.-6-Inequality-in-the-SDGs-Fighting-Multidimensional-Inequality-in-the-Arab-Region.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/intergenerational-justice-meeting-needs-arab-region-en.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/social-development-report-2-english.pdf
https://www.unescwa.org/publications/publications-list?field_publication_type_tid=All&shs_term_node_tid_depth=All&field_sdgs_tid=All&field_publication_year_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=&combine=E%2FESCWA%2FSDD%2F2018%2FTP.6
https://www.unescwa.org/publications/publications-list?field_publication_type_tid=All&shs_term_node_tid_depth=All&field_sdgs_tid=All&field_publication_year_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=&combine=E%2FESCWA%2FSDD%2F2019%2FTP.5


 



20
-0

03
28

 


	أداة تقييم الثغرات في مدى توافق السياسات والبرامج العامة مع مبادئ العدالة الاجتماعية
	حقوق الطبع محفوظة
	المحتویات
	شكر وتقدیر
	تمھید
	أ ولا - معلومات عن الأداة
	ألف- الخلفیة
	باء- الأھداف
	جیم- الفئات المعنیة باستخدام الأداة

	ثانیاً - مفھوم العدالة الاجتماعیة وعلاقتھا بخطة التنمیة المستدامة لعام 2030
	ألف- مدخل
	باء- المقاربة المفاهيمية للعدالة الاجتماعية المعتمدة في الأداة
	جیم- المقاربة الحقوقیة للعدالة الاجتماعیة
	دال- خطة التنمیة المستدامة لعام 2030 : مقاربة وإطار یكرسان المساواة والعدالة
	ھاء- السیاسات المتكاملة

	ثا لثاً- منھجیة التقییم
	ألف- مقدمة
	باء- مرتكزات التقییم
	جیم- فریق الإشراف على عملیة التقییم
	دال- فریق التقییم
	ھاء- القواعد الإرشادیة لعملیة التقییم

	رابعاً- أداة التقییم وكیفیة استخدامھا
	أداة تقییم الثغرات في مدى توافق السیاسات والبرامج العامة مع مبادئ العدالة الاجتماعیة (استبیان التقییم الذاتي)
	المرفقات
	المرفق الأول- الملاحظات الإرشادیة
	المرفق الثاني- نموذج خطة عمل
	المرفق الثالث- مراجع ومنشورات الإسكوا بشأن قضایا العدالة الاجتماعیة والمساواة

	قائمة الجداول
	الجدول 1- الأنشطة المناطة بفریق الإشراف والتفاصیل العملیة المتعلقة بالإعداد المناسب والمساعدة في التخطیط والتنفیذ
	الجدول 2 - المسائل والمفاھیم العامة التي یسُتحسن الإحاطة بھا من قبِل أعضاء فریق التقییم لتكون العملیة أكثر إنتاجیة وفاعلیة

	قائمة الأشكال
	الشكل 1- من مفھوم العدالة إلى مفھوم العدالة الاجتماعیة
	الشكل 2- تحقیق العدالة الاجتماعیة من خلال السیاسات المتكاملة

	قائمة الأطر
	الإطار 1 - مقاربة الإسكوا للعدالة الاجتماعیة
	الإطار 2- مسائل لا بد من التنبه إلیھا
	الإطار 3- عوامل أساسیة في مقاربة العدالة الاجتماعیة في المنطقة العربیة




