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استخدام األداةهداف أ

1

2

3

تحليل مدى إدماج مبادئ العدالة االجتماعية في السياسات 

تحديد الفجوات والنقائص: العامة والبرامج التنموية

تمكين المؤسسات الحكومية من إجراء تقييم ذاتي 

لقدراتها على دمج مبادئ العدالة االجتماعية في عمليات 

صنع السياسات بطريقة تشاركية

التدخالت األساسية ووضع اقتراح الحلول المحلية و

خطط عمل إصالحية لسد الثغرات وتصويب عمليات 

صياغة السياسات 

تحليل

تمكين

حلول



استخدام األداةهميةأ

مؤشرات المرتبطة بالعدالة االجتماعيةالرصد 

لكل مؤشرالمعايير /المتطلباتمجموعة من تخصيص 

. ...(موارد بشرية، موارد مادية، إطار تشريعي، قوانين)

اد إعدتقييم ذاتي بشكل مستمرمتابعة التقّدم المحرز

ائمةتقارير دورية بشأن ما تحقق والتحديات التي ال تزال ق

ة في أداة لتقييم مدى تعميم مبادئ العدالة االجتماعيتوفير 

حسين ستخدام هذا التصنيف كمعيار لتوالالوطنية السياسات

على تصميم الخطط والسياساتالقدرة



الثغرات التي يمكن أن تحددها األداة

ل أوجه القصور في الهياك

المؤسسية واآلليات 

الداخلية التي تضمن 

ق تماسك واتساق وتنسي

السياسات

النواقص داخل البيئة 

ة لهذه التنظيمي/التمكينية

العمليات، وبالتالي 

الثغرات في األطر 

ية التشريعية والتنظيم

التي توجه هذه العمليات

الثغرات المعرفية 
والمهارات المطلوبة في 
ذ عمليات تصميم أو تنفي
أو تمويل أو تقييم 

السياسات االجتماعية 
واالقتصادية

الثغرات في بناء 

التوافق حول خيارات

السياسة العادلة 

والشاملة والقائمة على

المساواة والمشاركة 

والحقوق

القصور في الهياكل 

المؤسسية واآلليات

الثغرات في بناء 

التوافق حول السياسة 
النواقص داخل البيئة

التنظيمية /التمكينية

الثغرات في المعرفة

والمهارات



حوار 
وتوصّل 

إلى إجماع

مراجعة 
مكتبية

ملء 
االستمارة

تخطيط 
تطبيقي

نقاش 
وتفاعل

كيفية التقييم



من دون مساعدة أو ”self-assessment“الهدف من األداة أن تستعمل بشكل ذاتي 

دعم من اإلسكوا أو من جهات خارجية مما يعزز من استدامتها وتعميمها

ع أي توفر األداة إطارا شامال إلدماج العدالة االجتماعية ويكمن تطويعها للتجاوب م

سياسة عامة او برنامج تنموي

تعطي صورة عن مدى توافق السياسات والبرامج مع مبادئ العدالة االجتماعية أي الحقوق

أن تقارن التقدم المحرز مع ( 2)في نقطة معينة من الزمن أو ( 1)واالنصاف والعدل والمشاركة 

أن تقارن األداء بين الدول( 3)الوقت في داخل المؤسسة الواحدة، أو 

اسبة لها تفسح األداة المجال امام جميع المعنيين للتشاور حول طاولة واحدة حول الثغرات والحلول المن

ب عمليات لسد الثغرات وتصوييمكن اتباعه لوضع خطة عمل استرشاديا  وتضع بين أيديهم نموذجا 

صياغة السياسات

.ا  الختبارهاللتقليل من أثر عنصر الذاتية والتحيّز، ُحددت المؤشرات بوضوح تحضير

اضحا  لكل عملية تقييمويُتوقع من كل مؤسسة تقوم بالتقييم أن تضع أساسا  منطقيا  وتعليال  و

مواطن القوة

مواطن القوة في األداة والقيود المفروضة عليها
ة لتتالءم يمكن لكل دولة تكييف األسئلة وإضافة أسئلة جديداألداة مطواعة واسترشادية و

.احتياجات المؤسسات الوطنية وبناء القدرات فيهاأولوياتها ومع 

الحكومية أو تصلح األداة لالستخدام من قبل المعنيين بموضوع التقييم من داخل المؤسسات

(أطراف غير حكومية)من خارجها 

ماعية وادماجها في يمكن لإلسكوا ان تقدم الدعم الفني لفريق التقييم لتعزيز فهمه لقضايا العدالة االجت

هم  القدرة السياسات والخطط الوطنية وتوصي االسكوا بتعيين فريق متنوع من ذوي االختصاص ل

على الوصول الى المعلومات المطلوبة وتحليلها



المضي قدما  

األداة على وضع

ةمنصة الكترونية خاص

نشر وتعميم
استعراض األداة أمام الدول األعضاء 

جنة في لوفي اجتماع رفيع المستوى 

بهدف 2021التنمية االجتماعية في 

عليها وتعميم استخدامها المصادقة 

مصادقة من 

الدول األعضاء

درات تعظيم االستفادة من األداة من خالل بناء الق

ليل وتقديم الدعم الفني للدول األعضاء في تح

راتنتائج التقييم ووضع خطط عمل لسد الثغ

م بناء القدرات وتقدي

الفنيالدعم

1

2

3



النقاط رقم السؤال النقاط مثل عن إجابة المستخدم رقم السؤال النقاط مثل عن إجابة المستخدم رقم السؤال النقاط مثل عن إجابة المستخدم رقم السؤال

3 18 3 9 يقارب المتطلبات 3 7 يقارب المتطلبات 4 1   يلبي المتطلبات

2 19 3 10 يقارب المتطلبات 5 يلبي المتطلبات إلى حد كبير 8 5 يلبي المتطلبات إلى حد كبير 2

1 20 4 11   يلبي المتطلبات 4 3 يلبي المتطلبات

2 21 2 ال يلبي المتطلبات 12 5 4 يلبي المتطلبات إلى حد كبير

3 22 3 13 يقارب المتطلبات 3 5 يقارب المتطلبات

3 14 يقارب المتطلبات 3 6 يقارب المتطلبات

2 ال يلبي المتطلبات 15

3 16 يقارب المتطلبات

2 ال يلبي المتطلبات 17

األسئلة الخاصة
األسئلة العامة

مرحلة المتابعة مرحلة التنفيذ مرحلة التخطيط

مثل عن إجابة المستخدم

 يقارب المتطلبات

ال يلبي المتطلبات

 ال ينطبق

ال يلبي المتطلبات

 يقارب المتطلبات

11 25 8

المجموع العام ( من 

مجموع 180(

11*2 = 22 25*2 = 50  8*1 = 8  24*1 = 24 ي
 
المجموع النهائ

24+8+50+22 = 104

24

2 2 1 1 weight/الوزن

المجموع االول



اإلجابة

مثال عن 

عدد 

اإلجابات 

عىل جميع 

األسئلة

يلبي المتطلبات إلى حد كبير 3

يلبي المتطلبات 3

يقارب المتطلبات 10

ال يلبي المتطلبات 5

ال ينطبق 1

توزيع اإلجابات لجميع األسئلة



اإلجابة

مثال عن 

عدد 

اإلجابات 

عىل جميع 

األسئلة 

العامة

يلبي المتطلبات إلى حد كبير
2

يلبي المتطلبات
2

يقارب المتطلبات 2

توزيع إجابات األسئلة العامة



اإلجابة

مثال عن عدد 

اإلجابات عىل

ة جميع األسئل

الخاصة

ريلبي المتطلبات إلى حد كبي 1

يلبي المتطلبات 1

يقارب المتطلبات 8

ال يلبي المتطلبات 5

ال ينطبق 1

توزيع إجابات األسئلة الخاصة



مجموع 

ي 
 
النقاط ف

المثال

الحد األقىص 

الممكن للنقاط

مرحلة التخطيط 8 10

مرحلة التنفيذ 50 90

مرحلة المتابعة 22 50

ممكن أيضا جمع النقاط حسب المراحل الثالث في االستبيان كما في المثال التالي



نموذج خطة العمل المقترحة لسد الثغرات التي يحددها التقييم

مالحظات معوقات محتملة 

(وطرق تذليلها)
كيفية قياس 

المؤشرات

Means of 

verificatio

n(اختياري)

مؤشرات/معايير

النجاح

عة النتائج المتوق

(المخرجات)

الجهة المسؤولة 

عن التنفيذ

الموارد المطلوبة

بشرية، مادية،)

...(فنية،

المدة الزمنية 

المطلوبة 

(اإلنجاز/البدء)

نوع التدخل 

(الخطوات)

ة الحلول المقترح /الثغرات

المشكلة















وشكرا  


