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 ورشة عمل وطنية حول استخدام دليل إدماج مبادئ العدالة االجتماعية

 في عمليات وضع الخطط والسياسات اإلنمائية

)بتوقيت الخرطوم( 2021آذار/مارس  9-8الخرطوم، السودان   

 

 المذكرة التوضيحية  

 

 خلفية ال -ألف

 

  اللجنة االقتصاديةمجموعة العدالة بين الجنسين والسكان والتنمية الشاملة في /العدالة االجتماعيةينظم فريق 

افتراضية حول استخدام دليل إدماج مبادئ العدالة االجتماعية  وطنية  ورشة عمل  واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(  

 . 2021  ارسآذار/م 9و  8في عمليات وضع الخطط والسياسات اإلنمائية، في الخرطوم، السودان، يومي 

 

برنامج الدعم الفني الذي تقدمه اإلسكوا الى وزارة العمل والتنمية االجتماعية  وتأتي ورشة العمل في إطار 

 االجتماعية  العدالة حول  تونس  في إطار الجهود المبذولة لتنفيذ إعالن   ورشة العمل ندرج  ت و   . 2021في السودان للعام  

واستجابةً   (،2014سبتمبر /أيلول  18- 15والعشرين )تونس،   الثامنة  دورتها في لإلسكوااللجنة الوزارية   اعتمدته  الذي

اقترحت إعداد دليل ، التي  (2015سبتمبر  /أيلول   9- 8 العاشرة )الرباط، دورتها  في االجتماعية التنمية  لجنة  لتوصيات 

استرشادي حول إدماج مفاهيم العدالة االجتماعية في خطط التنمية الوطنية والمحلية وتوفير البرامج الالزمة لبناء  

واستجابة لهذه التوصيات، أعدت األمانة التنفيذية لإلسكوا الدليل  قدرات الدول األعضاء وتدريبها على تطبيقه. 

  واالقتصادية   واالجتماعية مونه وإمكانية مواءمته مع الخصوصيات السياسية  وحرصت على اختباره واستعراض مض

بقضايا  شارك فيها عدد من المسؤولين الحكوميين المعنيين إقليمية ووطنية عمل ات لدول المنطقة في إطار ورش

 .  اجتماعية رئيسية

 

امج العامة في كيفية ادماج  يسعى الدليل الى تعزيز قدرات أجهزة الدولة المعنية بتخطيط السياسات والبر

مفاهيم ومبادئ العدالة االجتماعية في الخطط والسياسات والبرامج اإلنمائية الوطنية والى تعزيز المعرفة حول الترابط  

واالتفاقيات العالمية الحديثة ذات الصلة.   2030الجوهري بين العدالة االجتماعية وتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 

لى ذلك، يوفّر الدليل اداةً للحوار حول امثلة من السياسات العامة وكيفية صياغتها وتأمين استدامتها ضمن  باإلضافة ا

 للعدالة المفاهيمية المقاربة ولخدمة هذه االهداف، ينطلق الدليل من.  مقاربة تشاركية تراعي مفاهيم العدالة االجتماعية

 وحقوق اإلنسان واالنصاف  المساواة مبادئ  على تقوم  والتي  2014منذ العام  اإلسكوا  اعتمدتها التي  االجتماعية 

 في والعناصر المختلفة المؤسسي  العمل  وآليات  التدخالت  العملي ثم يستعرض  الحيّز على التركيز  مع  ، والمشاركة

وفي هذا اإلطار، يتناول   .االجتماعية  العدالة مبادئ  وطنية تراعيالتي تعزز مساحة صنع سياسة  العامة  السياسة
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 الدليل جوانب مختارة من مجاالت السياسة العامة التي تعتبر أساسية في تحقيق العدالة االجتماعية ويقدم حاالت دالة

    تساهم في توضيح العوامل المعيارية والتقنية التي يجب مراعاتها ضمن مقاربة تقوم على مفاهيم العدالة االجتماعية. 

 

الدليل مجموعة من النماذج العملية، والمهارات، واألدوات الضرورية لصياغة سياسات تهدف  ويستخدم 

لتحقيق العدالة االجتماعية وتنفيذها وتمويلها وتقييمها وبناء التوافق حولها والتأكد من تلبيتها الحتياجات مختلف 

لى مراجع علمية وتجارب إقليمية وعالمية  ويعتمد الدليل على أدوات عمل تحليلية وتدريبية وع الشرائح المجتمعية.

   .يمكن االستفادة منها في البلدان العربية 

 

 االجتماعية  العدالة تراعي  سياسات  وضع   على مساعدة الدول األعضاء   بهدف استخدام الدليل    وتعتزم اإلسكوا 

 اإلسكوا في وستساهم  المعنية االخرى.  والجهات  المدني  المجتمع مع  بالشراكة  وذلك  بلد، كل  مع احتياجات  تتالءم 

 وبناء االجتماعية، العدالة حول الحوار  تفعيل أجل من القدرات، وبناء الميدانية، وتنفيذ المشاريع الفنية، المشورة تقديم

المحلية  التنمية وبرامج  خطط  في  مفاهيمها  لدمج  الحكوميين  المسؤولين  مهارات  حولها، وتعزيز اآلراء  في  توافق 

 والوطنية. 

 أهداف ورشة العمل   -باء

   

بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية    اإلسكوا   تنظمها الورش التدريبية التي    من  سلسلةالعمل ضمن    ورشة   تأتي 

بالمشاركة،    حماية االجتماعية حول قضايا العدالة االجتماعية والمساواة، وسياسات ال  السودان   جمهورية االجتماعية في  

   . ومشاركة الشباب  يوالشراكة في الحكم الديموقراط

 

المؤسسات الحكومية  الوزارات والفرصة لخبراء في التخطيط ووضع السياسات من  هذه  ستتيح ورشة العمل  و 

الوطني.  للتدّرب على الدليل واستشراف إمكانية استخدامه على الصعيد بالمواضيع المطروحة المعنية في السودان 

 وتحديداً، سوف تساهم ورشة العمل في تحقيق مجموعة من األهداف المتعلقة باستخدام الدليل ومن ضمنها: 

 

تحسين المعرفة بمفهوم ومقاربة العدالة االجتماعية ومناقشة دور الدولة والشركاء الوطنيين في تفعيل   •

 هذه المقاربة؛ 

وأهدافها وعالقتها الوثيقة بتحقيق العدالة   2030مة لعام تعزيز المعلومات المتعلقة بخطة التنمية المستدا •

 االجتماعية؛ 

 تعزيز القدرات في كيفية إدماج مفاهيم العدالة االجتماعية في سياسات عامة مختارة؛  •

تطوير وتنفيذ ومراجعة السياسات العامة كخطوة  تطبيق بعض أساليب المشاركة التي يمكن اعتمادها في   •

 التوافق حول هذه السياسات وإرساء ركائز العدالة االجتماعية؛ رئيسية نحو بناء 

حول   همتعزيز تبادل التجارب والخبرات في ما بينو المشاركين في الورشةوضع أسس للتشبيك بين  •

 المواضيع التي يتناولها الدليل. 

 

 المشاركات / المشاركون   - جيم 

 

في ورشة العمل   ت /تقترح اإلسكوا أن يتوفر لدى المشاركين بهدف مضاعفة وتعزيز االستفادة من التدريب،  

المواضيع الفنية التي يتناولها الدليل وخبرة جيدة في العمل في الشأن  مستوى جيد من المعرفة النظرية والعملية في 
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مسؤولين  الانطالقاَ من ذلك، تستهدف ورشة العمل    العام وخاصة في مجال وضع الخطط والسياسات التنموية وتنفيذها. 

خصوصاً تلك المتعلقة بسياسات   الحكوميين المختصين بتطوير وتنفيذ وتمويل الخطط والسياسات والبرامج التنموية 

 الضريبية. المالية وواالستثمار والسياسات   الغذائي، واألمن ي االجتماع  واإلدماج  الحماية

 

 المنهجية  –دال 

 

وسيتم تزويد جميع المشاركين بالرابط   MS TEAMSستنعقد ورشة العمل بشكل افتراضي عبر منصة  

 .  من تاريخ انعقادها ومينيقبل  بالورشة الخاص   ي اإللكترون

 

منهجية   ستستخدم كما  ،هالنقاش الموج ووالتمارين العملية العروض المرئية  علىورشة التدريب تعتمد س

 تشاركية أساسها الحوار وبناء التوافق.  

 

   لورشة ولغة االمدة الزمنية  -هاء

 

مّدتها  أو ثالث جلسات تدريبية يوم الى جلستين  كل متواصلين. وينقسم يومينورشة العمل خالل تنفيذ سيتم  

ً  ساعات أربع اإلجمالية  في العروض   اللغة العربية  الورشةتعتمد المرفق. وجدول األعمال كما هو مبين في تقريبا

 والمداوالت.  

 

المراسالت -واو  

 

 لمزيد من المعلومات واالستفسارات، يرجى توجيه المراسالت إلى:  

   

 ال سمارة  ينج السيدة أ

 باحثة اجتماعية 

 ، اإلسكوا الشاملة، مجموعة العدالة بين الجنسين والسكان والتنمية قسم العدالة االجتماعية

 +961- 1- 978894  هاتف:

 samaraa@un.org بريد الكتروني: 

mailto:samaraa@un.org

