
 

 

 

 

 ورشة عمل افتراضية حول "بناء قدرات الشراكة في الحكم الديمقراطي في جمهورية السودان " 

 

 بتوقيت بيروت 13:30 - 10:00التوقيت:  –2021شباط/فبراير  24-25

 

 كلمة افتتاحية

 الشاملة د. مهريناز العوضى، مديرة مجموعة العدالة بين الجنسين والسكان والتنمية 

 معالى الوزير السيد أحمد آدم بخيت  

 حسين عبد القادرسعادة الدكتور محمد 

 السيدات والسادة،

 الحضور الكريم، 

أتمنى   أنو االجتماعيةالتنمية العمل ومنصب وزير بتوليه  أحمد بخيت  سعادة الوزير أهنئ ان يسرني 

  واالزدهار النمو  لضمان  بين الوزارة واإلسكوا  العالقة الوطيدة  الستمرارتطلع  أت، كما  بمهامه الجديدةله التوفيق  

  للشعب السوداني العزيز.

حول بناء قدرات   االفتراضيةورشة العمل  في    والمشاركات   جميع المشاركينب   أرحب أن    أيضا  يسرنيو

  عمل الورش من إطار سلسلة  فيالتي تنظمها اإلسكوا  ،في جمهورية السودان الشراكة في الحكم الديمقراطي

في السياسات والبرامج   وادماج مبادئ العدالة االجتماعية االجتماعيةالحماية  منها، مواضيع عدة لىتركز ع

 العامة وتمكين الشباب.

للسودان  بالغ األهمية بالنسبة "بناء قدرات الشراكة في الحكم الديمقراطي" حول  موضوعنا اليوم

على التحديات األكثر تأثيراً على مسار االنتقال  الذى سيتم تقديمه  برنامج  العام، إذ يركز  بشكل    منطقة العربيةالو

عمليات اإلصالح  قدرة المؤسسات والمنظمات المعنية على المشاركة في  ضعف    هاأبرز   ، والتي منالديمقراطي

. ومن  يةمرحلة االنتقالالوتطوير النظم التي تؤمن أسس التماسك االجتماعي، وتحول دون تفاقم النزاعات في 



هذه األسس، باإلضافة إلى حماية حقوق اإلنسان وحرياته المدنية وسيادة حكم القانون واستقالل القضاء،   أهم

 هي: 

ً ومدى رواج ثقافات ومبادئ المشاركة والمساواة والتعددية والشفافية والمساءلة؛   توفر هياكل أيضا

بالتأكيد يأتي في مقدمة كل تلك العوامل ضرورة  وومؤسسات كفيلة بإشراك قوى المجتمع وتمثيل مصالحها؛ 

الظروف التمكينية لممارسة  وتعزيز توفر اإلرادة السياسية والقيادات المؤمنة بالقيم والمعايير الديمقراطية؛ 

الرقابة على كفاءة وفاعلية أداء اإلدارة العامة؛ واستعداد السلطات المركزية لمشاركة صالحيتها مع السلطات 

 المحلية.

تمثل العوامل السابق أساسية  كفاءات  تسع ورشة العمل على مدار اليوميين التاليين حولبرنامج وقد صممنا 

من خالل التمارين التطبيقية ومجموعات المجاالت، ستوفر الورشة  تلك  باإلضافة الى بناء القدرات في  . وذكرها

جسيد تتبني إصالحات إدارية وتنموية في جمهورية السودان كفيلة ب  حول مواضيعنقاش موسع  ل  مساحةالعمل،  

  الديمقراطي. لالنتقالللحفاظ على المسار السلمي  ،معايير الحكم الرشيد 

 

أتمنى لكم جميعاً ورشة عمل مثمرة ومفيدة لعلها تكون باكورة  مرة أخرى على وجودكم معنا و  كمأشكر

   تعزيز القدرات في إدارة المرحلة االنتقالية إلى بر االستدامة والتطور.

   
 

   

 

 


