
      
   

 
 
 

 

 ورشة عمل افتراضية حول
 في جمهورية السودان"  تصميم وتنفيذ سياسات وبرامج عامة قائمة على المساواة" 

 2021نيسان/أبريل  8- 7 ، الخرطوم
 

 المقترح  تنظيم األعمال 
 

 2021نيسان/أبريل  7،  األربعاء اليوم األول: 
 

 التوقيت  الجلسة

 االفتتاحية الجلسة 

 ؛ (اإلسكوا، ةالسيد أسامة صفا، رئيس فريق العدالة االجتماعيترحيب )كلمة  •

 التنمية االجتماعية في جمهورية السودان؛   ةوزاركلمة  •

 المشاركين؛ بين   تعارف •

 . وشرح برنامج ورشة العمل ،تعريف بمحتوى الدليل وأهدافه ومنهجية اعداده •

9:00 – 9:30 

   الالمساواة ر خاطمتحديد  و هاوفرص تعميم هاتعريف المساواة وطرق قياس: الجلسة األولى

 لإلصالح والتنمية  "بيوند "  مستشار وشريك مؤسس في مؤسسةميسر الجلسة: السيد نبيل حسن، 

 : هاتعريف المساواة وطرق قياس -أوالا 

 . أمثلة عن سياسات تعزيز المساواة تمرين تطبيقي: -

 

 نقاش حول:  -

 

 ماهية المساواة والمستويات االجتماعية واالقتصادية والسياسية التي تكونها.  -1

 .الطرق المختلفة لقياس المساواة -2

 

ا   : تحديد مخاطر المساواة وفرص تعميمها -ثانيا

 عن الالمساواة. ةالخريطة الذهنية عن المخاطر الناتج  ل مجموعات:عم -

  

 نقاش حول:  -

 

 .المخاطر والفرص الناتجة عن الالمساواة في الدول العربية -1

 .دور الحكومات في تعميم المساواة -2

 كيفية تحويل المخاطر إلى فرص من أجل المساواة والتنمية المستدامة. -3

 

9:30 – 11:15 

 11:30 –  11:15 استراحة 
 



 
-2 - 

 

 دور الحكومات والجهات المعنية تجاه الفئات األكثر عرضة لالمساواة :الثانيةالجلسة 

حول رؤية   زارة التنمية االجتماعيةو  إدارة الرعاية االجتماعية والتنمية الريفية فيعرض  -

)السيدة نجاة بخيت،  الوزارة وأولوياتها في مجال السياسات الموجهة نحو الفئات المهمشة

 إدارة الرعاية االجتماعية والتنمية الريفية( 

الفئات   تحديدوحول  سياسات هادفة لتحقيق المساواةدور الحكومة في صنع  عرض حول -

عميد كلية الدراسات  و  ةواستشاري  ةمدربمطر، )د. رويدة  المهمشة واألكثر عرضة لالمساواة

 ( السودان ، جمهورية جامعة األحفاد للبنات  فياإلدارية 

 

 المعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة في السودان  تطبيقات الالمساواةعرض حول  -

 ( األشخاص ذوي اإلعاقة في اإلسكوا لشؤونقليمي اإلمستشار الد. عالء سبيع، )

 

 نقاش حول:  -

 

 دور الحكومة في صنع سياسات هادفة لتحقيق المساواة.  -1

 المراحل والطرق التي من خاللها يمكن إشراك الجهات المعنية.  -2

 الجهات األكثر عرضة لالمساواة في الدول العربية.   -3

11:30  – 13:00 

 المساواة في المجتمع  تقييم أثر السياسات على تحقيقالثالثة: الجلسة 

 اإلسكوا ،العدالة االجتماعية فريقميسرة الجلسة: السيدة أنجال سماره، باحثة اجتماعية، 

 السياسات.  تعميم المساواة فيمسار  عمل مجموعات: -

 

 :مسار تقييم السياسات الهادفة لتحقيق المساواة نقاش حول -

 

 مراحل تقييم أثر السياسة الهادفة إلى تحقيق المساواة.  -1

 كيفية تطبيق الخطوات األساسية في تقييم أثر السياسات المطروحة.  -2

مهارات وضع مؤشرات الالمساواة وقياسها من أجل تحديد األولويات واقتراح  -3

 التوصيات.

13:00  – 14:15 
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 اليوم الثاني: الخميس، 8 نيسان/أبريل 2021

 

 التوقيت  الجلسة

 واالقتصادية الحالية االجتماعيةمسار تعميم المساواة خالل إصالح السياسات : الرابعةالجلسة 

 لإلصالح والتنمية  "بيوند "  ميسر الجلسة: السيد نبيل حسن، مستشار وشريك مؤسس في مؤسسة

 . العامة ات مسار اصالح السياس عمل مجموعات: -

 

 نقاش حول:  -

 

 صالح السياسة الهادفة إلى تحقيق المساواة. إمراحل  -1

 كيفية تطبيق الخطوات األساسية في إصالح السياسات المطروحة.  -2

وقائم على    اسة المطروحة بشكل شموليمهارات وضع بدائل وحلول إلصالح السي -3

 الشراكة.

9:00 – 11:00 

 11:30 –  11:00 استراحة 

 تعميم المساواة خالل تطوير وتنفيذ السياسات االجتماعية واالقتصادية والسياسية : الخامسةالجلسة 

 العدالة االجتماعية، اإلسكوا  فريقميسر الجلسة: السيد أسامة صفا، رئيس 

المساواة خالل تطوير وتنفيذ السياسات االجتماعية واالقتصادية  مسار تعميم  عمل مجموعات: -

 . والسياسية

 

 نقاش حول:  -

 

 مراحل تعميم المساواة في السياسة الهادفة إلى تحقيق المساواة.  -1

 كيفية تطبيق الخطوات األساسية في تعميم المساواة ضمن السياسات المطروحة.  -2

 تطوير السياسة العامة.طرق تعميم المساواة في كافة مراحل  -3

11:30  – 13:30 

 الجلسة الختامية 

 14:00 –  13:30 .تقييم التدريب التوصيات و

  

 ---- 


