
 

 

 

 

 إدماج مبادئ العدالة االجتماعية دليل حول استخدام وطنيةورشة عمل 

 في عمليات وضع الخطط والسياسات اإلنمائية

 )بتوقيت الخرطوم(  2021  آذار/مارس  8-9

 تنظيم األعمال المقترح 

 بند جدول األعمال  التاريخ/الوقت 

 2021 مارس / آذار  8االثنين  

 : الجلسة االفتتاحية 9:30-10:30

 ؛ (اإلسكواترحيب )كلمة  •

 ؛  في جمهورية السودان وزارة العمل والتنمية االجتماعيةكلمة  •

 ؛من ورشة العمل المشاركين وتوقعاتهم بين   تعارف •

   وشرح برنامج ورشة العمل  ،ومنهجية اعدادهمحتوى الدليل وأهدافه ب تعريف  •

 (. اإلسكوا فريق العدالة االجتماعية، ،اجتماعيةمسؤولة شؤون ، السيدة دينا تنير)

10:30 – 11:30 

 

 وعالقتها بالتنمية المستدامة  مفهومها، ركائزها  العدالة االجتماعية:  : الجلسة األولى

  فريق العدالة االجتماعية ،، باحثة اجتماعيةهلسيدة أنجال سماراميّسر الجلسة: )

 دقيقة(  30) ( اإلسكوا

   ؛المفاهيمية للعدالة االجتماعيةالمقاربة  •

 ومقاربتها للمفاهيم والقضايا المتعلقة بالعدالة االجتماعية؛   2030 خطة التنمية المستدامة لعام •

   ؛داعمة لألهداف التنموية والمراعية للعدالة االجتماعيةالالشاملة السياسات  •

في تحقيق العدالة االجتماعية   حول أهمية المشاركة وأدوار الشركاء االجتماعيينموجز   •

   ؛دقيقة( 15)  (، رئيس فريق العدالة االجتماعية، اإلسكوا)السيد أسامة صفا

 . دقيقة(  15حوار مفتوح ) •

 استراحة قصيرة  • 11:45 – 11:30

سياسات :  : سياسات عامة تلعب دوراً أساسياً في تحقيق العدالة االجتماعيةالثانيةالجلسة  13:15 – 11:45

 دقيقة(  30) دينا تنير( السيدة )ميّسر الجلسة: الحماية االجتماعية 

   لحماية االجتماعية كأداة لتحقيق العدالة االجتماعية؛ خلفية عامة: ا •

مستشار   ، أنطون بيورغالسيد )والسودان  أوضاع الحماية االجتماعية في المنطقة العربية  •

 دقيقة(  15) اإلسكوا(؛ ، قضايا الحماية االجتماعية
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 بند جدول األعمال  التاريخ/الوقت 

مراجعة ألهم القضايا لتعزيز الحماية االجتماعية باعتماد مقاربة مبنية على مفاهيم   •

 العدالة االجتماعية؛

حول تحديات الحماية االجتماعية في السودان واقتراحات حول  : تمرين مجموعات عمل •

 . دقيقة( 45البرامج ذات الصلة )العدالة االجتماعية في إدماج مفاهيم 

 األول.  واختتام أعمال اليوم   خالصات  13:30 – 13:15

 

 بند جدول األعمال  التاريخ/الوقت 

    2021 آذار/مارس   9الثالثاء 

: سياسات عامة تلعب دوراً أساسياً في تحقيق العدالة االجتماعية: سياسات االمن  الثالثةالجلسة  11:00 – 9:30

  )ميّسر الجلسة: السيد إلياس غضبان، مستشار إقليمي، الغذائي والحق في الغذاء 

 (؛وااإلسك المستدامة، الموارد الطبيعيةومجموعة تغير المناخ  

حالة    :االجتماعية في المنطقة العربية األمن الغذائي وترابطها مع العدالة سياسات  •

 دقيقة(  15)  غضبان(  إلياس السيد )السودان 

دور التعاونيات الزراعية في تعزيز األمن الغذائي من منظور العدالة االجتماعية في   •

 دقيقة(  15) ؛ (السيد محمد الفاتح، مستشار التعاونيات في وزارة التجارةالسودان )

تعاوني في القطاع الزراعي: كيف تساعد على تحقيق العدالة  تنظيمات المنتجين كإطار   •

، المنسق  اإلتحادية االجتماعية في األرياف؟ )السيد عمر طاها البشير، وزارة الزراعة 

 دقيقة(  15) ؛الوطني لتنظيمات المنتجين( 

باعتماد مقاربة مبنية على  السودان   ي فصالح سياسات االمن الغذائي حول إ نقاش •

 دقيقة(.  45) في القطاع الزراعي  ة االجتماعية مفاهيم العدال

11:00 – 12:15 

 

السياسات التي تراعي العدالة  وتعزيز أثر   عوامل هامة في تنفيذ واستدامة :الرابعةالجلسة 

السيدة   ميّسر الجلسة)وااللتزامات الدولية : دور سياسات االستثمار  االجتماعية

 دقيقة(.  30)  (، جنيفاالستثمار والتجارة، خبيرة في شؤون كندة محمدية

 ؛السودان و  أوضاع سياسات االستثمار في المنطقة العربية  •

 مقاربات لتعزيز التدخالت المراعية للعدالة االجتماعية عند رسم سياسات االستثمار؛ •

  حيّز صنع السياسات على  هاتتعلق باالتفاقيات وااللتزامات الدولية وتأثير  اعتبارات  •

 المراعية للعدالة االجتماعية؛ 

 ؛ مسائل أساسية في ربط دور المؤسسات العامة بتعزيز العدالة االجتماعية •

 دقيقة(.  45) حول السودان  دراسة حالة: مجموعات عمل •
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 بند جدول األعمال  التاريخ/الوقت 

 استراحة قصيرة  12:30 – 12:15

السياسات التي تراعي العدالة  وتعزيز أثر  عوامل هامة في تنفيذ واستدامة  :الخامسةالجلسة  13:45 – 12:30

  ةميّسر)السياسة الضريبية وتفعيل مقاربة تراعي مفاهيم العدالة االجتماعية  :االجتماعية

شبكة المنظمات العربية غير  ، باحثة في الشؤون االجتماعيةالسيدة زهرة بّزي،  الجلسة: 

 دقيقة( 30)  (الحكومية للتنمية 

 خلفية عامة عن الضرائب والعدالة الضرائبية؛  •

 ؛السودانو  أوضاع السياسات الضريبية في المنطقة العربية •

 تماعية؛ االجأساسية في رسم السياسة الضريبية المراعية لمفاهيم وقضايا العدالة  عوامل  •

لتي  احول المنظومة الضريبية في السودان والبدائل الممكنة : تمرين مجموعات عمل •

 . دقيقة( 45)  تمويل السياسات االجتماعية ليمكن أن تحقق ارتفاعاً في العائد الضريبي 

 

 أسامة صفا(.  السيد ميّسر الجلسة: )الجلسة الختامية     14:00 – 13:45

 ؛ على الصعيد الوطنيآراء المشاركين حول الدليل وامكانيات استخدامه  •

 .وتوزيع الشهادات  تقييم واختتام ورشة العمل •

 

 ----- 


