
  

 

 

 
 "بناء قدرات الشراكة في الحكم الديمقراطي في جمهورية السودان" افتراضية حولورشة عمل 

 

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

 المقترح األعمال تنظيم
 

 2021شباط/ فبراير  24األربعاء اليوم األّول: 

 االفتتاحيةالجلسة 

 

   ترحيب ال ةكلم  -
 

 رئيس قسم العدالة االجتماعية في االسكوا  السيد أسامة صفا، 

   .أهداف الورشة ومنهجية التدريب الُمعتمَدة  -

شرح موجز عن البرنامج واستعراض الكفاءات التسع في "دليل بناء قدرات الشراكة في الحكم   -
 . الديمقراطي" 

 . العمل المشاركين وتوقعاتهم من ورشة  بين   تعارف -

10:00 - 10:30 

 من المشاركة الى الشراكة -عملية االنتقال السياسي :األولىالجلسة 
 

 :  هذه الجلسة تتناول  -

o  التساؤالت التي تطرحها المرحلة االنتقالية . 
 

o إشكاليات العملية االنتقالية . 
 

o  تشاركيةأهمية الشراكة في الحكم واعتماد منهجيات عمل . 

10:30-11:00 

 دورة تطوير السياسات العامة وإشراك المجتمع المدني في عملية اإلصالح :الثانيةالجلسة 

 
 :  تهدف هذه الجلسة إلى -

o  .التعريف بدورة تطوير السياسات العامة وزيادة المعرفة حول خصائص نجاحها 
   
o  لتطوير وصياغة سياسات عامة  تعزيز القدرات المعرفية والفنية بشأن المراحل التسع

 بصورة علمية وهادفة. 
 

o  في عملية اإلصالح.  و الشباب   إشراك المجتمع المدني  التركيز على 
 

o تمرين في عمل المجموعات حول التحديات والصعوبات التي تواجه عملية تطوير  القيام ب
 . السياسات العامة

11:00-13:00 
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 اليوم الثاني: الخميس 25 شباط/ فبراير 2021
 

 دورة تطوير السياسات العامة: آليات الشفافية والمحاسبة المطلوبة في األطر التشاركية :الثالثةالجلسة 

 
 :  تهدف هذه الجلسة إلى -

o   تعزيز المعرفة والقدرات الفنية حول مفهوَمي المحاسبة والشفافية، بصفتهما من أبرز المبادئ
 واآلليات الضرورية لتطوير المشاركة وتعزيز ثقة المواطن بالدولة.  

 
o   تعزيز القدرات المعرفية حول مختلف مستويات الشفافية، والتشريعات والقوانين واألنظمة

 وتوفير القدرة على المحاسبة  الضرورية لتأمين الشفافية 
 

o  .تحديد دور مؤسسات الدولة والجهات غير الحكومية في ضمان مبادئ الشفافية والمحاسبة 
 

o   عرض دراسة حالة وأمثلة من المنطقة العربية ذات الصلة بهذه الكفاءة، ثم توزيع المشاركين
 إلى مجموعات عمل تسهيالً لألعمال التطبيقية الواردة في إطارها. 

10:00-11:30 

 تعزيز الحوار وبناء التوافق حول القضايا العامة :الرابعةالجلسة 

 
 :  تهدف هذه الجلسة إلى -

o  بناء التوافق وهي األسس المطلوبة  و تعزيز المعرفة والقدرات الفنية حول مفهوَمي الحوار
أصحاب  لحل النزاعات بطرق سلمية، ولتصميم وإدارة كفؤة للحوارات االجتماعية بين 

 . الشأن

11:30-13:00 

 : التوصيات وتقييم الورشةختاميةال الجلسة

 

 :  تهدف هذه الجلسة إلى -

o تلخيص أبرز ما تضّمنته النقاشات خالل ورشة العمل . 
 

o  واالتفاق على الخطوات التالية  توثيق توصيات المشاركين واستنتاجاتهم.   
 

o ع عليهم ييم المشاركين للورشة بناًء على استمارة تق ي تق  . يم تُوزَّ

13:00-13:30 

 


