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أدوات وموارد اإلسكوا 
لدعم تخطيط التنمية



بوابة تخطيط التنمية الوطنية العربية

المحتوى

خطة تنمية وطنية 200تقدم البوابة أكثر من •
لدول العالم العربي 

تربط أولويات البلد وأهدافه بأهداف التنمية •
المستدامة

األهداف

ة مع تعزيز التخطيط المتكامل في المنطقة العربي•
2030ربطه بأجندة 

تحفيز ودعم تبادل المعرفة بين البلدان•

أهداف تحسين الشفافية والمساءلة فيما يتعلق ب•
البلدان وتوجهاتها

بوابة تخطيط التنمية الوطنية العربية

https://andp.unescwa.org/ar/plans


بوابة التشريعات العربية

المحتوى

قانون ومستند 510تقدم البوابة أكثر من •
تشريعي تخص المنافسة واالستثمار األجنبي
المباشر و حماية المستهلك ومكافحة الفساد

لبلدان العالم العربي

دولة عربية22ملخص للحالة التشريعية في •

لوحة المعلومات لعرض تقييم التشريعات•

األهداف

تسهيل الوصول الى التشريعات عبر اإلنترنت•

تقديم منهجية تقييم مبنية على أفضل •
الممارسات

ريعية تقيم القوانين الحالية وتحديد الثغرات التش•
في المنطقة العربية

بوابة التشريعات العربية

https://alp.unescwa.org/ar


محاكي المؤشرات لراسمي السياسات في المنطقة العربية

المحتوى

140أداة لمقارنة مؤشرات أداء الدول األعضاء مع •
دولة

محاكاة أثر اجراءات محّددة على األداء الوطني في •
هذه المؤشرات من منظور متكامل

قسم توضيحي للمؤشرات الدولية المتعلقة •
بالتنافسية والجنس واألعمال والتكنولوجيا 

واالبتكار

األهداف

دعم الدول األعضاء في تعزيز التخطيط •
االقتصادي لتحقيق األهداف الوطنية

دعم صانعي السياسات وأصحاب المصلحة في •
صنع السياسات

محاكي المؤشرات لراسمي السياسات في 
المنطقة العربية

https://ispar.unescwa.org/


دليل الرؤى السلوكية 

األهداف

تطبيق الرؤى السلوكية في عملية التخطيط•

التغلب التعرف على التحيزات التي تتحكم بعملية صنع القرار و•
على هذه التحيزات



دورة الرؤى السلوكية

لسياسات اكثر تأثيراتطبيق الرؤى السلوكية في التخطيط االستراتيجي•

تجنب التحيزات التي تتم مواجهتها خالل عملية التخطيط•

المحتوى

الدورة مقسمة إلى ثالث وحدات•

تقييم صغير في نهاية كل وحدة•

المزالق التي تحدث عادة في المراحل السبع •

للتخطيط االستراتيجي

الحلول السلوكية للتغلب على تلك المزالق•

شهادة في نهاية الدورة•

رؤى السلوكيةالدورة

األهداف

https://app.claned.com/#/board/53812/articles
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