
 

 

 

 
 

 

 

 والبرامج العامة   عمل وطنية حول أداة تقييم الثغرات في مدى توافق السياسات ةورش
 مع مبادئ العدالة االجتماعية  

 

 2021تشرين األول/أكتوبر  6و  5الخرطوم، 
 

 األعمال   تنظيم 
 

 2021  تشرين األول/أكتوبر  5 ، الثالثاءاألول:  اليوم
 

 9:00 –  8:30 المشاركين. تسجيل 

 الجلسة االفتتاحية: 

مجموعة العدالة بين الجنسين  كلمة السيد أسامة صفا، رئيس قسم العدالة اجتماعية،  -
 ، اإلسكوا. والسكان والتنمية الشاملة

محمد حسين عبد القادر، وكيل وزارة التنمية االجتماعية في جمهورية   الدكتور كلمة  -
 السودان. 

 . وزارة التنمية االجتماعيةكلمة األستاذة منازل الشريف، مديرة إدارة المرأة،   -

 )يؤكد( . األستاذة عائشة حمد، مستشارة النوع االجتماعي بمكتب رئيس الوزراءكلمة  -

 تعارف بين المشاركين وتوقعاتهم من ورشة العمل.  -

 عرض أهداف وبرنامج ورشة العمل.  -

9:00  – 9:30 

 تهدف الجلسة الى تقديم لمحة مفصلة عن األداة ومنهجيتها وعملية تطبيقها الجلسة األولى:  

 )الميّسرة: السيدة دينا تنير(. 

 أهداف استخدام األداة والثغرات التي يمكن أن تحددها .  -
 منهجية التقييم الذاتي: مرتكزات التقييم، فريق اإلشراف، فريق التقييم، ومراحل التقييم.  -
 التقييم الذاتي وكيفية استخدامه.  استبيان  -
 . نموذج خطة العمل المقترحة لسد الثغرات التي يحددها التقييم  -
 المالحظات االرشادية.  -

 

 . أسئلة وأجوبة 

9:30  – 11:00 

 11:15 –  11:00 قهوة.   استراحة

بارومتر  تهدف الجلسة الى شرح عملية استخالص نتائج التقييم والحصول على  الجلسة الثانية: 
 (. ره)الميّسرة: السيدة أنجال سما العدالة االجتماعية

 عملية تيسير مناقشات فريق التقييم الوطني واستخالص النتائج.  -
عرض نموذج عن تطبيق األداة على الصعيد الوطني: نتائج اختبار أداة التقييم في   -

 الجمهورية التونسية. 

11:15  – 13:00 
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استخدامها والحصول على بارومتر العدالة  عرض الصيغة االكترونية لألداة وكيفية  -
 االجتماعية. 

 . أسئلة وأجوبة 

 14:00 –  13:00 استراحة غذاء. 

تطبيق أداة التقييم  ب  البدءتهدف الجلسة الى تشكيل مجموعات عمل )فرق التقييم( و:  الثالثةالجلسة 
 )الميّسرة: السيدة دينا تنير(.  وبإشراف ميسرين سياسة التمكين االقتصادي للمرأة  على بشكل فعلي 

 مداخلة عامة حول سياسة التمكين االقتصادي للمرأة في السودان )األستاذة مهى األمير -
 ( األستاذة منازل الشريفو

 المختارة. حول السياسة  داةالعملي لأل تطبيق لامتطلبات مراجعة  -
االستبيان )تحليل المعلومات، نقاش، واتفاق على إجابات  الشروع بعملية التقييم من خالل  -

 فرق العمل(. 

14:00  – 15:30 

 

 2021تشرين األول/أكتوبر  6 ،األربعاء: الثاني اليوم
 

  التقييم  أداة وتطبيق )فرق التقييم(   عملالمجموعات  عمل  متابعة الجلسة الى  تهدف  :الرابعة الجلسة
 )الميّسرة: السيدة دينا تنير(.  ميسرين  وبإشراف  االقتصادي للمرأةسياسة التمكين  فعلي  بشكل

اتفاق على إجابات  و  ، عملية التقييم من خالل االستبيان )تحليل المعلومات، نقاش  متابعة -
 (. العمل قفر

9:00  – 11:00 

 11:15 –  11:00 . قهوة  استراحة

مجموعات العمل لإلجابات التي اعتمدتها مع توضيح    عرض هذه الجلسة الى    تهدف:  الخامسة  الجلسة
   (. ه سمار  أنجال)الميّسرة: السيدة    منهجية عملها وأسس انتقاء اإلجابات على األسئلة العامة والمخصصة 

 عروض مجموعات العمل.  -
 . والتوافق عليها  عملية اإلجابة على أسئلة التقييم   حول مناقشة عامة -

11:15  – 13:00 

 14:00 –  13:00 . غذاء  استراحة

تهدف هذه الجلسة الى جمع نتائج التقديرات أو العالمات التي تشكل نتيجة التقييم  : السادسة الجلسة
 )الميّسرة: السيدة دينا تنير(.  واقتراح الحلول المناسبة للثغرات التي أفرزها التقييم 

 . التقييم جمع نتائج مجموعات العمل وحساب عالمات  -
 . على المنصة اإللكترونية  التقييم  عرض نتائج -
الثغرات في مدى مراعاة    مناقشة عامة حول  - الممكنة لسد  سياسة  الحلول واإلصالحات 

 للعدالة االجتماعية. التمكين االقتصادي للمرأة 

14:00  – 15:00 

استخدامها    حولوضع أسس المتابعة  و   األداة  تطبيق  عملية   تقييم تهدف الجلسة إلى  :  الختامية   الجلسة
 (. ه)الميّسرة: السيدة أنجال سمار  السودان في األخرى على السياسات والبرامج العامة 

 . ها تحديد التحديات والصعوبات في تطبيقمالحظات عامة حول األداة و -
 المقبلة. الخطوات االتفاق على  -
 . ورشة العملواختتام  تقييم   -

15:00  – 15:30 

 


