
تطبيق الأداة عىل الصعيد الوطين

نتاجئ اختبار أأداة التقيمي يف امجلهورية التونس ية

الشائيببوشلغومةتقدمي الس يدة مىن 

الأسكواوالإجامتعيةمنّسقة برانمج التعاون الفيّن ادلويل بني وزارة الشؤون 

معالعامةاتالس ياستوافقمدىتقيميأأداةلالس تعراضاملس توىرفيعاجامتع

2020ديسمرب /اكنون الأول 22الاجامتعية العداةلمبادئ



اإلطار العام

ئمةقاعامةوبرامجسياساتذوتنفيوضعىعلالتونسيةالدولةعملوسعي•
ميةالتنوأهدافلمقاصداستجابةاالجتماعيةالعدالةتحقيقلالمساواةعلى

والتهميشالالمساواةمظاهركلعلىوالقضاءوالشاملةالعادلةالمستدامة
والفقر،االجتماعي

ية ولجنـة مواصلة تنفيذ برنامج التعاون الفنّي القائم بين وزارة الشؤون االجتماع•
،2016منذ سنة " اإلسكوا"األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

لالعمبرنامجضمنوالمدرجبهتقّدمتالذيالوزارةلطلباإلسكوااستجابة•
:فيالمتمثّل2020وسبتمبر2019سبتمبربينالممتّدةللفترةالتنفيذي

والعدالةالمساواةمبادئتعميممدىحولتشخيصيةدراسةإعداد➢
تقومالتياالجتماعيةالبرامجومختلفوخططهاسياساتهافياالجتماعية
بتنفيذها،



تونسية تمكين المسؤولين والفنّيين العاملين بمختلف الوزارات بالجمهورية ال
من أداة عمليّة تساعد على 

برامج تقييم ذاتي للسياسات والوالقيام بعملية تشخيص 
والخطط القائمة ولمدى ادماجها لمبادئ العدالة االجتماعية،

تحديد الفجوات والثغرات والنقائص سواء على مستوى 
السياسات أو البرامج أو الخطط العامة،

الحات القيام بالتعديالت واإلصوتطوير خطة عمل لسد الثغرات 
الالزمة ومزيد تصويب عمليات صياغة السياسات من خالل

ية تبنّي خطوات عملية وملموسة لتحقيق العدالة االجتماع

الهدف الخاص 



الهدف العام 

ن خطةالمزيد من تفعيل مقاربة ترتكز على الروابط بي

وخطة التنمية 2030التنمية المستدامة لعام 

2025-2021الوطنية التونسية خاصة للفترة القادمة 



المنهجية المعتمدة

مرحلة 
إجرائية

مرحلة  
تحضيرية  



ؤونالشوزارةعنوممثليناالجتماعيةالعدالةقسمفريقبينأولىافتراضيةعملجلسةعقد
سيتمّ التيالعملوطريقةسبلحولللتباحثالتونسيةالحكومةعن(االتصالنقطة)االجتماعية

االجتماعية،العدالةمبادئوتعميمإدماجمدىفيالسياساتتقييمأداةلتطويراعتمادها

اإلعداد لتنظيم 
ورشة عمل 
بار افتراضية الخت

أداة التقييم 
وتطبيقها على

ة العامةالسياس
المختارة

اختيار وتحديد 
السياسة العامة 

التي سيتّم 
ار تقييمها عند اختب

األداة،

جمع البيانات لتوظيف
المعطيات في عملية 

ق موافاة فري: بناء األداة
عمل اإلسكوا بكل 
المعطيات والوثائق 
والتقارير الرسمية 

العامة والخاصة ببعض
السياسات القطاعات 

والمخطّطات ذات 
العالقة 

عقد جلسات عمل 
م افتراضية بين فريق عمل قس

العدالة االجتماعية عن اإلسكوا 
وفريق العمل التونسي

القيام باالستشارات -

عرض المسودة األولى لألداة-

مونا القيام بالتعديالت شكال ومض-

المصادقة عليها قبل اختبارها -
25-24)خالل ورشة عمل بتونس 

(سبتمبر/أيلول

ل تكوين فريق عم
تونسي مصّغر 
ممثل عن بعض 
اإلدارات المركزية 
الراجعة بالنظر 
لوزارة الشؤون 

االجتماعية

المرحلة التحضيرية



فريق العمل التونسي

التركيبة

األدوار

الراجعةالهياكلعنممثلّين4يضمّ •
واتلقالذينبينمنللوزارةبالنظر
وتنفيذوضعكيفيةفيتكوينا

ئمةقاواقتصاديةاجتماعيةسياسات
المساواةعلى

فيالتقييمأداةوثيقةعلىاالطالع•
هامضمونوشكلهامناقشةاألولىنسختها

إثراءهاو



جلسات العمل االفتراضية 



ورشة العمل االفتراضية المنعقدة بتونس 
الختبار أداة تقييم الثغرات2020أيلول /سبتمبر 25و24يومي 

في مدى مراعاة السياسات العامة للعدالة االجتماعية

الهدف

مةمالئومدىوهيكلتهامضمونهافيللنظرالمشاركينعلىالتقييمأداةعرض-1
ةلمعرف(والخاصةالعامة)االستبيانفيالمطروحةواألسئلةالمقترحةالمنهجية

وركائزومفاهيممبادئإدماجفيالثغراتتحديدفياألسئلةهذهفاعليةمدى
.السياساتفياالجتماعيةالعدالة

بعمليةللقيامعلميكمعيارالحقاالستخدامهااألداةهذهمالئمةمدى-2
خاللوالمسؤولينالحكوميةوغيرالحكوميةالهياكلقبلمنالذاتيالتقييم

التنمويةوالبرامجالسياساتوتنفيذصنع

لخاصةواالعامةالسياساتفيالقائمةوالنقائصالثغراتوضبطالفجواتتحديد-3
اواة،المس:االجتماعيةللعدالةاألساسيةللمبادئإدماجهامدىوبتونسالقائمة

.اإلنصافالشراكة،الحقوق،

المرحلة اإلجرائية 



ين ذوي البرامج الموّجهة لفائدة الشبّان المهّمشين واليافعة العامة و السياس»
« الصعوبات والغير متكيّفين اجتماعيا

اتللفئالموّجهةالبرامجواالجتماعيللنهوضالعامةالسياسةضمنتندرج✓
تشرفيالتبتونساالجتماعيةالحمايةلمنظومةالثانيالمكوّنوتمثّلالهّشة

االجتماعيةالشؤونوزارةتنفيذهاعلى

التيالحكوميةوغيرللحكوميةالهياكلمعبالتنسيقتنفيذهافييشترك✓
والشباببالطفولةتعنى

م السياسة المختارة للتقيي



:ممثلون عن وزارات

االقتصاد والمالية ودفع
االستثمار، الصّحة، 

التعليم العالي والبحث
العلمي، شؤون المرأة 
واألسرة وكبار السّن، 
، العدل، الشؤون المحلّية

وين الشباب والرياضة والتك
ة المهني، الوزارة المكلّف
ع بالعالقات الدستورية م
ة المجتمع المدني برئاس

الحكومة، اإلدارة العامة 
لحقوق اإلنسان بوزارة 

الداخلية

ممثلون عن اإلدارات 
المركزية لوزارة الشؤون 

:االجتماعية

الهيئة العامة للنهوض 
االجتماعي،

الضمان  االجتماعي، 
التخطيط والبرمجة،

المركز الوطني لتعليم
الكبار، 

مركز الدراسات والبحوث 
االجتماعية،

الممثلون عن اللجنة 
الوطنية رفيعة المستوى 

من مختلف الوزارات 
المكلّفة بمتابعة وتقييم 

السياسات العامة القائمة 
على المساواة والعدالة 

االجتماعية

المشاركون 



المالحظات العامة التي قّدمها المشاركون 
بعد اختبار األداة

مالئمة منهجية العمل المعتمدة خالل الورشة مع الهدف العام المزمع تحقيقه،•

يةالتقييموالمقاييسالمطروحةاألسئلةووضوحوتقسيمهاومضمونهااألداةبناءمالئمة•
.لهاالمصاحبة

ةعامأسئلةجزئينإلىتنقسمباعتبارهاومضموناشكالألداةالمعتمدةالمنهجيةوضوح•
.التقييمموضوعالعامةالسياساتلتقييمخصوصيةوأسئلة

جاباتاإلنفسعلىاالتفاقإلىللتوصّلاآلراءوتبادلالنقاشاتخاللمنالمشاركونتمكّن•
البدائلديموتقمعالجتهاعلىوالعملالتفكيربغايةالقائمةوالثغراتالنقائصتحديدوبالتالي
لتجاوزها،الكفيلةوالسبل



ونسبعددخاللمننتبيّن▪
العامةاألسئلةكلعلىاإلجابات
بتقاربينانحصرتالتيوالخاصة

ةالسياسأنالمتطلّباتوتلبي
لفائدةالموّجهةالبرامجوالعامة

بيّ وتلتقاربالمهّمشينالشبّان
.االجتماعيةالعدالةمبادئ

اعتماد نتائج تقييم السياسات العامة بتونس ب
األداة في نسختها األولى

النسبة 
المأوية

عدد اإلجابات اإلجابة

5% 1

يلبي المتطلبات
الى حد كبير

45% 9

يقارب المتطلبات

35% 7

يلبي المتطلبات

15% 3

ال ينطبق



أسئلة عامة( 06)لستة اتوزيع إجابات 

للعدالة رؤية واضحة للبالد التونسيةهناك 
االجتماعية ويتجّسد ذلك من خالل اإلطار 

التشريعي والمؤسساتي  

وهي تمثل هدفا رئيسيا و من ضمن أولوياتها   
األساسية حيث جاء في الفصل الثاني عشر 

:ما يلي2014من دستور ( 12)

ات تسعى الدولة إلى االستغالل الرشيد للثرو"
نمية الوطنية وإلى تحقيق العدالة االجتماعية والت

المستدامة والتوازن بين الجهات استنادا إلى 
ز مؤّشرات التنمية واعتمادا على مبدأ التميي

"  اإليجابي 



يفثغراتهناكانالنتائجتبيّن▪
المتابعةوالتنفيذمرحلتي

البرامجوالسياسةتفتقدحيث▪
المهمشينالشبابنحوالموّجهة

عةمتابولقيسالالزمةاآللياتالى
االجتماعيةللعدالةإدماجهامدى

ومبادئها

ةوالماديالبشريةالمواردفينقص▪

العملسيتمّ الثغراتهذهلسدّ ▪
بينمشتركةعملخطّةوضععلى
بهدفالعالقةذاتالهياكلجميع
السياسةهذهوتنفيذمتابعة

سؤال خاص حول ( 14)توزيع اإلجابات على 
السياسة المختارة للتقييم 

1

6

5

2

                               

                          

               

              

       



الدولةبقيعلىعرضهاقبلالتقييمألداةالنهائيةالنسخةلعرضثانيةعملورشةتنظيم▪
2020ديسمبر/االولكانون18يومالورشةتنظيمتموقدلإلسكوا،األعضاء

وتقييمةبمتابعالمكلّفةالمستوىرفيعةالوطنيةاللجنةوتركيزمأسسةعلىالعملمواصلة▪
االجتماعية،والعدالةالمساواةعلىالقائمةالعامةالسياسات

علىفتشرالتيالعامةالسياساتكلفيالثغراتتقييمأداةاستعماللتفعيلآليةوضع▪
النهائية،نسختهابعدالوطنيالصعيدعلىاألداةواعتمادالوزاراتمختلفتنفيذها

جميعفياالجتماعيةالعدالةمبادئإلدراجقانونينصاصدارحولالحكومةلرئاسةتوصيةرفع▪
الحكومية،والوثائقالكبرىواإلصالحاتالسياسات

وفي2025-2021القادمالخماسيالمخططإعدادخاللالسياساتتقييمبأداةاالستئناس▪
."2030سنةبحلولتونسرؤية"

قة التوصيات المنبثقة عن الورشة والمصاد
اعيةعليها من قبل السيد وزير الشؤون االجتم



شكرا على حسن االنتباه


