
  

 

 

 
 " في جمهورية السودان مشاركتهم في الشأن العام وتعزيزتمكين الشباب  عمل افتراضية حول "ورشة 

 
 بتوقيت بيروت  13:00- 10:00التوقيت:  –2021 نيسان/ ابريل 22-21التاريخ: 

 المقترح األعمال تنظيم
 

 2021نيسان/ ابريل  21األربعاء اليوم األّول: 

 الجلسة االفتتاحية

   رئيس قسم العدالة االجتماعية في االسكوا السيد اسامة صفا، 
 ترحيب ال ة كلم -

 . أهداف الورشة ومنهجية التدريب الُمعتمَدة  -

 ." تمكين الشباب و تعزيز مشاركتهم في الشأن العام شرح موجز عن البرنامج واستعراض دليل  -

 . العمل المشاركين وتوقعاتهم من ورشة  بين  تعارف -

10:00 - 10:30 

 الشباب في الشأن العام ومعوقات مشاركةالحوكمة التشاركية  :األولىالجلسة 
 

   :هذه الجلسة تتناول  -

 السيدة رانيا الجزائري، مسؤولة أولى للشؤون اإلجتماعية، اإلسكوا        

o  ليات الحوكمة التشاركيةآالتهميش وتعريف . 
 

o   مشاركة الشباب في الشأن العام معوقات تحديد عمل مجموعات . 
 
o  استخالص الِعبَر حول معوقات مشاركة الشباب 
 

 اجتماعية، اإلسكوا السيدة نعيم المتوكل، مسؤولة شؤون 
   
o   2020عرض تقرير األمين العام لالمم المتحدة حول الشباب 

10:30 -11:30 

في مجال مشاركة الشباب  النجاح من السودان و تونس وقصصتبادل الدروس المستفادة  :الثانيةالجلسة 
  في الشأن العام

 
 :  تهدف هذه الجلسة إلى-
 

   ثة األمم المتحدة للدعم في ليبياتمكين المرأة سابقا في بع السيدة ماجدة السنوسي، رئيسة قسم 

o  السودان في  االنتقاليةفي المرحلة   والشباب حول مشاركة المرأة خبير عرض . 

11:30 -13:00 
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   السيد وسام صغير، خبير حول قضايا الشباب و ناشط سياسي في تونس 

o  العام. حول التجربة التونسية في مجال مشاركة الشباب في الشأن خبير عرض 
 

o  االنتقالية مناقشة حول قصص نجاح من السودان حول دور الشباب في المرحلة . 
 
o  استخالص الِعبَر 
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 اليوم الثاني: الخميس 22 نيسان/أبريل 2021
 

  الدستورية لمشاركة الشبابليات في اآلالمعرفة تعزيز  :الثالثةالجلسة 

 
   رئيس قسم العدالة االجتماعية في االسكوا السيد اسامة صفا، 

 
 :  تهدف هذه الجلسة إلى--

o ليات الدستورية لمشاركة الشباب. اآل تعزيز المعرفة والقدرات الفنية حول 
 

o وتجمعات الفئة  تشّجع/تدعم التجمعات الشبابية  المستدامة التي واآلليات طر تعريف األ
 . الشبابية األكثر تهميشا  

 
o الدستورية لمشاركة الشباب  آلليات ا  عمل مجموعات حول. 

10:00 -11:30 

 تطوير مؤشرات للمشاركة الشبابية :الرابعةالجلسة 

 
 باحثة اجتماعية في اإلسكوا   السيدة أنجال سمارا،

 
 :  تهدف هذه الجلسة إلى-

o  لمشاركة   والنوعيةموضوع تطوير المؤشرات الكمية تعزيز المعرفة والقدرات الفنية حول
 الشباب 

o  حول اطار تطوير المؤشرات في جمهورية السودان عرض ونقاش 

11:30 -12:30 

 : التوصيات وتقييم الورشةختاميةال الجلسة

 
 :  تهدف هذه الجلسة إلى -

o  خالل ورشة العملتلخيص أبرز ما تضّمنته النقاشات . 
 

o ع عليهم ييم المشاركين للورشة بناء  على استمارة تق ي تق  . يم تُوزَّ
12:30 -13:00 

 


