
 

 

 

 

 

 
 "جمهورية السودان حول "بناء قدرات الشراكة في الحكم الديمقراطي في  افتراضية عملورشة 

 
 بتوقيت بيروت 13:30 - 10:00التوقيت:  –2021شباط/فبراير  26-25التاريخ: 

 

 توضيحية المذكرة ال
 

 خلفية ال -ألف
 

أصحاب الشأن، والتعرف إلى مواقفهم حيال عملية التغيير والتحديث التي تتطلبها   تأكيداً على أهمية مشاركة  
سلسلة من االجتماعات   2010في نهاية العام  السياسية التغيرات بدأت تتمظهر منذ  ، نظمت اإلسكوا بالمشاركة التنمية 

لمرافقة له في مختلف الدول المعنية،  دينامية الحراك االجتماعي والتداعيات ا والمنتديات اإلقليمية هدفت إلى النظر في 
مواجهة تحديات  لومعايير الديمقراطية، وتعزيز مفاهيم الدولة المدنية    بقيمت ذات الصلة  التوصياوإصدار مجموعة من  
وسرعان ما تبين أّن التعامل الواقعي  .  دارة الحكم الديمقراطيإل المطلوبة كفاءات الى التركيز علوالمرحلة االنتقالية،  

كالشباب والمجتمع المدني والنقابات واألحزاب   رؤية قوى التغيير ، منها:  ذه التوصيات يثير مجموعة من المسائلمع ه
 إلدارة المطلوبة والكفاءات  لقدرات ادعم  ؛وإمكانية التوافق فيما بينها على أهداف عامة للمرحلة االنتقالية وغيرها، 
وظائف الجهات المعنية بصنع القرار التي  في طبيعة التباس و النزاعات سلمياً؛ وفضّ  الديمقراطي  االنتقال  عملية 
   السياسي في دول المنطقة. األداءر رت مع تغيّ تغيّ 
 

ً تحت عنوان ، أعّدت االسكوا دليالً أعاله ضوء االستنتاجات  على و  "بناء قدرات الشراكة في الحكم  تدريبيا
 (1التالي: ) ك، وهي  يةمرحلة االنتقال الإدارة لتعزيز الشراكة في أساسية  كفاءات تسععلى  ويت يح، "الديمقراطي 
 صنع  في  التحالفات  ( بناء3اإلصالح، و) عملية  في  المدني ( إشراك المجتمع 2ورائدة، و)  نزيهة  سياسية  بناء قيادة 
 ( تعزيز6و)  الديمقراطي، النظام  في  والمحاسبة  الشفافية  عزيز( ت5العامة، و) المؤسسات  ( بناء4و) العامة، السياسات 
اإلنصاف والعدالة االجتماعية،  مبادئ  ( رسم السياسات العامة بناًء على  7العامة، و) القضايا حول  التوافق وبناء الحوار

  االجتماعي.  واإلعالم  لتعزيز التواصل  االستراتيجيات  ( وضع 9و)  اإلدارية؛ والالمركزية  المحلية  ( تحقيق التنمية 8و)
المبادئ والمهارات ودراسات الحالة  سلسلة من الدليل يضم الكفاءات ضرورية لقيادة المرحلة االنتقالية و تعتبر هذه 
الضرورية لمواجهة تحديات  الكفاءات هذه المرحلة، خصوصاً من حيث  ص القدرات المطلوبة للتعامل معالتي تلخّ 

العديد من  في  هذا الدليل اختبار . وقد تم وتحقيق العدالة االجتماعية  مساره السلمي  االنتقال الديمقراطي والحفاظ على 
التي استهدفت مجموعة من الدول العربية، من بينها اليمن، والعراق، ومصر،  الوطنية وشبه اإلقليمية  ورش التدريب  
   . وسوريا واألردن والمغرب ولبنان وليبيا، وتونس 

الُملّح    هذا البرنامج التدريبي   وسعياً إلى توسيع نطاق المستفيدين من لجهود المبذولة في هذا المجال،  واستكماالً ل 
وزارة  تعقد اإلسكوا بالشراكة مع  ،  في ظّل التحديات االجتماعية واالقتصادية والسياسية التي تواجهها المنطقة العربية

  بناء قدرات الشراكة في الحكم الديمقراطي "  حول  راضية افت ورشة عمل في السودان،  االجتماعية  العمل والتنمية 
المهارات واألدوات  تعزيز  الورشة على  تركزو . 2021شباط/ فبراير  26-25 بتاريخجمهورية السودان"، في 

السياسات العامة،   صنع  عمليات في  المعنية الجهات جميع  واآلليات الضرورية لتعزيز مشاركة فاعلة ومستدامة بين
جسيد معايير الحكم الرشيد خصوصاً في  توتبني إصالحات إدارية وتنموية كفيلة ب  ، صالح  وفي إرساء حكم ديمقراطي

 المرحلة االنتقالية. 

 



 

 أهداف ورشة العمل   -باء
   
مواكبة المرحلة االنتقالية  تعزيز المعرفة بشأن    : )أ(األهداف العامة التالية في تحقيق  التدريبي  يساهم البرنامج    

  ؛كيفية صياغة عقد اجتماعي جديد بين المواطن والدولة مبني على أسس الديمقراطية والمواطنة وحقوق اإلنسانو
 ؛  العام والخاص ين بين المواطن والقطاع  يتها فاعل ومفهوم المشاركة زيادة الوعي حول  )ب(

.  االنتقال نحو الديمقراطيةعملية  إنجاح  في  هم  اتس مؤهَّلة  شبابية  طريق لبناء قيادات  خارطة  وضع  و)ج( المساهمة في  
، والمتّصلة باألربع كفاءات من جملة الكفاءات التسع  تحقيق األهداف المباشرة التاليةتؤدي أنشطة البرنامج إلى كما 

 وهي:  التي يتضّمنها الدليل التدريبي ذات الصلة،  
 

   ؛اإلصالح عملية  في  والشباب   المدني إشراك المجتمع  (1)

إدراك تقنيات ومراحل صنع السياسات العامة بشكل ُمبدع وتشاركي، ومبنية على مبادئ اإلنصاف والعدالة   (2)
 االجتماعية؛ 

 ؛ المرحلة االنتقاليةالتعرف إلى مستويات وآليات الشفافية والمحاسبة في  (3)
 العامة.  القضايا حول التوافق وبناء  الحوار تعزيز  (4)
 

 المشاركون   - جيم 
 

مع توجهات معظم المؤسسات الحكومية التي تسعى  "  بناء قدرات الشراكة في الحكم الديمقراطيبرنامج "يتفق   
منظمات األمم المتحدة والمنظمات   توّجه كما ينسجم هذا البرنامج مع الشراكة في سياساتها التنموية، تفعيل  إلى

عمليات السياسات  القدرات وتحسين خصائص التدخل والمشاركة في  في بناء اإلقليمية والدولية وصناديق التمويل 
ء تعزيز أداالبرنامج، بصورةٍ خاصة، إلى هذا يسعى و  العامة وفي الحفاظ على المسار السلمي لالنتقال الديمقراطي.

وتنظيم أطر  إدارة مسار العملية االنتقالية في المعنية بالشأن العام الحكومية في جمهورية السودان  وقدرات الجهات 
كونته وزارة العمل والتنمية   يويستهدف بشكل خاص فريق العمل الفني الذ  المشاركة المدنية في صنع السياسات. 

 تلفة.  خعية والمكون من سبعة وعشرون عضواً من الوزارات والهيئات الوطنية الم االجتما 
 

   الزمنية للورشة المدة  -هاء

 
تها اإلجمالية  كأقصى حّد، مدّ   الى جلستين تدريبيتين  يوم   كل  . وينقسم ين متواصل   يومينخالل  سيمتد تنفيذ البرنامج   
 (. المقترحجدول األعمال نسخة من  مرفق )ساعات  ثالث 

 

لغة الورشة  -واو  
 

المواد التدريبية الُمستخدمة )الدليل  في العروض والمداوالت. وتجدر اإلشارة إلى أن    اللغة العربية   تعتمد الورشة  
ع خالل هذه الورشة ستكون  واألدبيات التي ستوزَّ ، التمارين، ودراسات الحالة/النماذج العملية(  مواد القراءةالتدريبي،  

 جميعها باللغة العربية. 
 

المراسالت  -زاي  
 

 :  لمزيد من المعلومات واالستفسارات، يرجى توجيه المراسالت إلى
   

 نجال سمارة  السيدة أ
 باحثة اجتماعية 

 ، اإلسكوا السكان والتنمية المستدامةو مجموعة العدالة بين الجنسين  ، قسم العدالة االجتماعية
 +961- 1- 978894  هاتف:

 samaraa@un.org بريد الكتروني: 

mailto:samaraa@un.org

