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 مال أحد في التخطيط االستراتيجي:  ه تعميم مبدأ عدم إ

 األشخاص ذوي اإلعاقة لكبار السن ودماج االجتماعي اإل

 ورشة عمل تدريبية

 2021يوليو 8

 

 وجدول األعمال ورقة مفاهيمية

 

 الخلفية 

وخاصة في مسار الدول نحو تحقيق   تخلفون عن الركب" م“  لإلهمال والتهميش وهم  األشخاص ذوو اإلعاقة وكبار السنتعرض  ي
 الحالية.    19-ديجائحة كوفظل في النزاعات كما ، ال سيما في حاالت الحرب وأهداف التنمية المستدامة

أك تجعلهم  األحيان  من  الكثير  في  ومترابطة  معقدة  تحديات  من  السن  وكبار  اإلعاقة  ذوو  األشخاص  للفقر  يعاني  عرضة  ثر 
نسب كبيرة منهم هم خارج تغطية الحماية االجتماعية، ويعانون من تدني نسب التعليم، وفقدان الدخل وارتفاع  فوالمرض والعزلة.  

الصحية. وهم،   الخدمات  المعلومات واأل  األقل اإلنفاق على  على  الخدماتاطالعاً  الخدمات و.  قل حصوال على  تتركز معظم 
في تكون مغلقة  وأغالبًا ما يتعذر الوصول إليها التي ، الرعاية الداخليةمؤسسات في المصممة لفائدتهم في المدن الكبرى و/ أو 

وتسود في معظم الدول النظرة النمطية السلبية اتجاه كبار السن واألشخاص ذوي  تشتد فيها الحاجة إلى الخدمات.األوقات التي 
 اقة ويتم إهمال دورهم ومساهمتهم في المجتمع. اإلع

 

صنع السياسات عمليات  األشخاص ذوي اإلعاقة كبار السن في  بالمسائل المتعلقة   إدماجوتشهد العديد من الدول العربية اتجاه نحو  
، وبما التعليم أو الصحةأو النقل أو  سكن  القضايا  عند النظر في  هذه الفئات    احتياجاتتُراعى  بحيث    ،عبر المجاالت القطاعية 

   .تماشى مع األطر الدولية في هذا المجال

 

ً في هذا السياق، وبهدف دعم قدرات حكومة السودان على إدماج قضايا الفئات األكثر   ال سيما كبار السن واألشخاص ذوي   ضعفا
االسكوا( ووزارة التنمية  لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلعاقة في عملية صنع السياسات، ستنظم  

 االجتماعية ورشة عمل لبناء قدرات صناع القرار في هذا المجال. 

 

 هدف الورشة

تضمين قضايا اإلعاقة و كبار السن  والتعرف علي آليات  ن تقييم السياسات القائمة  متمكين المشاركين  إلى  الورشة  تهدف هذه  
اال المعنيةفي  الوطنية  السياسات  و  الستراتيجيات  ذلك من خالل  في  ، و سيتم  القائم على حقوقتعمق  النهج  ، االنسان  مفهوم 

في البلدان العربية المرتبطة بذلك التحديات مقاربة تفاقيات األمم المتحدة، وكيفية االمنصوص عليها في والمتطلبات ذات الصلة  
عملية صنع السياسات وستركز الورشة من خالل التمارين العملية على    صنع السياسات القائمة على األدلة.، إضافة إلى  األخرى

التخطيط في    كبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة   قضايا  إدماجسبل  وتعميم مبدأ "عدم إهمال أحد" في السياسات الوطنية، وكذلك  
 االستراتيجي. 

 

 المشاركون
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وحكومات الواليات    باإلضافة إلى ممثلين عن الوزارات المعنية،  ،االجتماعيةالتنمية  سيشارك في هذه الورشة موظفي وزارة  
إضافة إلى    والمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان  والمجلس القومي للسكان،  ،شخاص ذوي اإلعاقةالقومي لألمجلس  الة، وياالتحاد

من  أن تشارك  وكاالت األمم المتحدة األخرى  لمكن  يكما    واالتحادات الوطنية لألشخاص ذوي االعاقة  منظمات المجتمع المدني
 . في مجاالت محددةالمتخصصة توفير الخبرات خالل 

 

 التاريخ والمكان 

بعد الظهر. ستعقد أعمال الورشة في    لثةصباحاً لغاية الساعة الثا  لثامنة والنصفامن الساعة    2021  يوليو  8يوم    الورشةعقد  تس
 .  كورنثيا الخرطومفندق 

 

 جدول أعمال الورشة
 

 الجلسات  التوقيت 

 تسجيل الحضور    08:30

 الجلسة االفتتاحية  09:00-09:15

 كلمة وزارة التنمية االجتماعية -

 اإلسكواكلمة  -

  (واألطر الدولية : النهج القائم على حقوق اإلنسان )المبادئ والمعاييرتمهيديةجلسة الال 09:15-09:45

 األطر الدولية ذات الصلة بكبار السن   -
 األطر الدولية ذات الصلة باألشخاص ذوي اإلعاقة   -

 

 كيفية تطوير سياسات دامجة   الجلسة التدريبية األولى: 09:45-10:45

 عملية صنع السياسات  -
تعميم مبدأ "عدم إهمال أحد" في السياسات الوطنية والتخطيط االستراتيجي )المنهجيات   -

 واآلليات( 
 

 استراحة  11:15- 010:45

قضايا   11:15-12:30 إدماج  الثانية:  التدريبية  السنالجلسة  صنع   كبار  وعملية  االستراتيجي  التخطيط  في 
 السياسات  

 دقائق( 5تقديم الرزمة ) -
 دقيقة(  25العمل في المجموعات ) -
 دقيقة( 30تقارير المجموعات )  -

 استراحة  12:30-1:30

في التخطيط االستراتيجي وعملية  األشخاص ذوي اإلعاقةإدماج قضايا الجلسة التدريبية الثالثة:  01:30-02:45
 صنع السياسات  

 دقائق( 5تقديم الرزمة ) -
 دقيقة(  25العمل في المجموعات ) -
 دقيقة( 30تقارير المجموعات )  -

 الجلسة الختامية 02:45-03:00

 


