
ورشةةةةل وطةةةةح و تعةةةةل  ةةةةوح    عةةةة  

ح ال خ ع  ال تطوي الو تي الط كاط

ون السعدة تا الي خالد، طسةوولل الشةو
االق صادعل، اإلسكوا

في جطهورعل السودان



أهداف ورشة العمل

للبالدالحاليالسياقعلىبناء  سليمةخطةإلنشاءفعالةأسسعلىلالرتكازالالزمالدعمتقديم•

وتحديدتشاوروالللتعلممباشرغيرأومباشربشكلالتخطيطعمليةفيالمعنيينجميعإشراك•

األولوياتوتحديدوالضعفالقوةنقاط

لعاممةالمستداالتنميةخطةلترسيخالالزمةواألفكارواألدواتبالمهاراتالمشاركينتزويد•

الوطنيةالتنميةخططمعربطهاعلىوالعمل2030

الوطنيالتخطيطدعمفيوأهميتهاالتنظيميةباإلصالحاتالمعرفةتطوير•



ال خ ةةةع  ال تطةةةوي: الجلسةةةل اىولةةة 

  رعفه وأهدافه: الو تي الط كاطح



تعريف التخطيط التنموي الوطني

مجموعة اإلجراءات التي تتخذها الدولة بهدف تحقيق نتائج مستقبلية أو رؤى محددة•

البيئيية مجموعة من الخطوات واإلجراءات الوطنية لصنع القرار التيي تحيدد وتينظم اقفياق ااجتماعيية واايتصيادية و•

المستقبلية للبلد



وايع التخطيط ومشاكله 

عدم القدرة على تحقيق األهداف المتفق على تنفيذها

ى القاعدةاعتماد النهج التنازلي في التخطيط ااستراتيجي، أي من القمة إل

عدم اارتباط بين البرامج المتعددة التي تطلقها الدولة



التخطيط التنموي الوطني المتكامل

الدولةعتمدهاتالتيالتنمويةاألهدافتحقيقنحوالتحركمعالمواطنينتطلعاتتحقيقإلىتهدفديناميكيةعملية•

للتنميةاألبعادالمتعددةالنظروجهةااعتبارفييأخذوأنالمختلفةالقطاعاتبينالروابطيعكس•

أصحابجميعمشاركةويدفعالمحددةاألهدافتحقيقفيالمختلفيناايتصاديينالفاعلينبدورااعترافإلىيدعو•

.المحددةاألهدافتحقيقفيالمصلحة

األدلةعلىويقوملاليتصادوالنوعيةالكميةالبنيةفيينظر•

المصلحةوأصحاباألطرافمعتواصلوسياسةالمؤسساتمنفعاليةأكثرنوعا  يتطلب•

و شطح وطلعل  خ ع  أكثر طروتل وواق عل وشطولعل و ركع اً ول  الطج طع،  دطج بعن  كاطالت الق اوات: الت عجل

جطعع أص اب الطصل ل الذعن ع فاولون طع الطج ط ات ال ي عخدطوتها



أهمية التخطيط التنموي الوطني المتكامل

السياساتوتنفيذالحوكمةتعزيز•

صاديةاايتاقفاقحولللمعلوماتومزودللسياسةكصانعةللدولةيويةمصداييةبناء•

والسياسيةوااجتماعية

المصلحةأصحابوتويعاتللتحقيقالقابلةالنتائجبينالفجوةسد•

السوقيوىتوجيه•

للمساءلةوخاضعةوشفافةيويةمؤسساتتدعيم•

(مةالمستداالتنميةأهداف)للتنميةالدوليةاألطرمعالوطنيةالتنميةوثائقمواءمة•

المواردندرةفيوالنظروايعيةأسسعلىالتخطيطترسيخ•



الطبادئ ال وجعهعل لل خ ع  الجعد



وثيقة تتكون من مجموعة من القيم واألهداف العامة :الروعل

د في وااستراتيجيات التي توجه التنمية طويلة األجل للبل
المستقبل

المراحليصفمفصلدوريدليل:الو تعلال تطعلخ ل

جزءكللللقياسيابلةمحددةأهدافمعالمتصورللتقدمالفردية
اايتصادمن

تصاد،لاليطموحةرؤيةوضععلىيقوممفهومالعكسيالتنبؤ

يقتحقمعتتناسببعنايةمحددةوإجراءاتأهدافتصميمثم
.المحددةالرؤيةهذه

المنهجية الهرمية في التخطيط



ممارسات التخطيط الجيد

طراج ل الخ   السابقل•

ال  لعح القائم ول  اىدلل•

طوشرات اىداء الرئعسعل•

بتاء الطلكعل ال اطل واو طاد أسلوب  شاركي•

الخ   ال شغعلعل والطع اتعات •

الرصد وال قععم•

ال واصح الف اح•

طواءطل وثائق ال تطعل الو تعل طع اى ر الدولعل لل تطعل•



لتحديد األهداف SMARTإطار

:عجب أن  كون اىهداف

يجب تبيان األهداف ااستراتيجية واألولويات التي يتعين تحقيقها: محددة•

يجب أن تكون األهداف يابلة للقياس الكمي لتسهيل تتبع التقدم: يابلة للقياس•

فيجب أن تكون األهداف وايعية بالنظر إلى الويت والموارد المتاحة والسلطة المسؤولة لتحقيق الهد: يابلة للتحقيق•

المحدديجب أن يكون الهدف مرتبط بشكل واضح بهدف أوسع للبلد إلظهار الفائدة المرتبطة بالوصول إلى الهدف: ذات صلة•

يجب تحديد الفترة الزمنية التي يجب خاللها الوصول إلى الهدف: محددة المدة•



مثال عن األهداف الذكية

2سعاسل قوطعل  1سعاسل قوطعل 

إعادة النظر في الرسوم بالموانئ وزيادة القدرات 

التنافسية للموانئ السودانية

من الناتج % 1تخفيض عجز الموازنة من نسبة 

إلى نسبة 2015المحلي اإلجمالي في عام 

2019في العام % 0.4



أدوات وطةةوارد اإلسةةكوا 

لدوم ال خ ع  ال تطوي



أدوات وطوارد اإلسكوا لدوم ال خ ع  ال تطوي

دليل الرؤى السلوكية والتخطيط ااستراتيجي

دورة الرؤى السلوكية والتخطيط ااستراتيجي 

األُطر التشريعية لبيئة األعمال في البلدان العربية

التخطيط في السيايات الهشة

بوابة تخطيط التنمية الوطنية العربية

محاكي المؤشرات لراسمي السياسات في المنطقة
العربية

بوابة التشريعات العربية

اايتصاديةالنمذجةأدوات 

المبادئ التوجيهية للتخطيط الجيد 



عربيةبوابة تخطيط التنمية الوطنية ال

المستدامةخطة تنمية وطنية لدول العالم العربي، وتربط أولويات البلد وأهدافه بأهداف التنمية200تقدم البوابة أكثر من 

2030بأجندةربطهمعالعربيةالمنطقةفيالمتكاملالتخطيطتعزيز•
البلدانبينالمعرفةتبادلودعمتحفيز•
وتوجهاتهاالبلدانبأهدافيتعلقفيماوالمساءلةالشفافيةتحسين•

ةزيارة البواب

https://andp.unescwa.org/ar


د المبادئ التوجيهية للتخطيط الجي

.تفسر الورية أفضل الممارسات في التخطيط التنموي المتكامل الجيد•

م تجميييع تيي. تسييتخدم الورييية وثييائق التخطيييط للييدول العربييية لتقييدم معلومييات عيين ممارسييات التخطيييط فييي هييذه البلييدان•

.وتصنيف وتوحيد هذه الخطط بحيث يمكن مقارنتها عبر البلدان

تقديم توصيات لممارسات التخطيط الفعالة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة•
تقديم مساهمة أصلية حول ممارسات التخطيط في المنطقة العربية•
حول التخطيط التنموي الوطني المتكامليطروتونسبناء  على هذه المبادئ، تمت إيامة ورشات عمل في •

زيارة المبادئ

https://www.unescwa.org/ar/news/%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/on_the_guidelines_of_good_planning.pdf


بوابة التشريعات العربية

مسيتهلك ييانون ومسيتند تشيريعي تخيم المنافسية وااسيتثمار األجنبيي المباشير و حمايية ال510تقدم البوابة أكثر مين •

ومكافحة الفساد لبلدان العالم العربي

دولة عربية22هي بمثابة ملخم للحالة التشريعية في •

تقدم لوحة المعلومات لعرض تقييم التشريعات•

تسهيل الوصول الى التشريعات عبر اإلنترنت•
تقديم منهجية تقييم مبنية على أفضل الممارسات•
تقيم القوانين الحالية وتحديد الثغرات التشريعية في المنطقة العربية•

زيارة البوابة

https://alp.unescwa.org/ar


العربيةاألُطر التشريعية لبيئة األعمال في البلدان

توفيرإلىويسعىوليةالدالممارساتأفضلمنُجنيتمشتركةمعاييرباستخدامالتشريعيالمناخبتقييمالتقريريقوم•

العربيةالمنطقةفيحاليا  القائمةللتشريعاتمستودع

تقديم تقييم أساسي للمناخ التنظيمي الحالي لألعمال في المنطقة•
تقديم تحليل للثغرات في اقليات التشريعية والتنظيمية والمؤسسية وآليات اإلنفاذ الحالية•
أو تضيّق هذه الثغرات/التوصية بإجراءات يمكن أن تعالج و•

زيارة التقرير

https://publications.unescwa.org/projects/ablf/index-ar.html


بيةمحاكي المؤشرات لراسمي السياسات في المنطقة العر

دولة، وتقدم محاكاة أثر اجراءات محّددة على األداء الوطني في 140أداة لمقارنة مؤشرات أداء الدول األعضاء مع •

هذه المؤشرات من منظور متكامل

تكارتتضمن يسم توضيحي للمؤشرات الدولية المتعلقة بالتنافسية والجنس واألعمال والتكنولوجيا وااب•

دعم الدول األعضاء في تعزيز التخطيط اايتصادي لتحقيق األهداف الوطنية•
دعم صانعي السياسات وأصحاب المصلحة في صنع السياسات•

زيارة المحاكي

https://ispar.unescwa.org/


يدليل الرؤى السلوكية والتخطيط ااستراتيج

حيييزات مسييتند يسيياهم فييي إدخييال الييرؤى السييلوكية فييي عملييية التخطيييط الييوطني ميين خييالل تييوفير أدوات لتحديييد الت•

التي تحدث أثناء عملية التخطيط والوسائل العملية لمواجهتها السلوكية

يعتبر مكونا  مهما  في تعزيز استخدام الرؤى السلوكية لتشخيم مشاكل السياسات •

تطبيق الرؤى السلوكية في عملية التخطيط•
التعرف على التحيزات التي تتحكم بعملية صنع القرار والتغلب على هذه التحيزات•

زيارة الدليل

https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/dlyl_lrw_lslwky_wltkhtyt_lstrtyjy_0.pdf


دورة الرؤى السلوكية والتخطيط ااستراتيجي

وحداتثالثإلىمقسمةالدورة•

وحدةكلنهايةفيصغيرتقييم•

ااستراتيجيللتخطيطالسبعالمراحلفيعادةتحدثالتيالمزالق•

المزالقتلكعلىللتغلبالسلوكيةالحلول•

الدورةنهايةفيشهادة•

تطبيق الرؤى السلوكية في التخطيط ااستراتيجي لسياسات اكثر تأثيرا•
تجنب التحيزات التي تتم مواجهتها خالل عملية التخطيط•

زيارة الدورة عن الدورة

https://learn.unescwa.org/ar/course/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A4%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A
https://www.youtube.com/watch?v=XLSpYzJbjz4

