
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



ال خ ةةةةع  ال تطةةةةوي فةةةةي جطهورعةةةةل : الجلسةةةةل الةالةةةةةل

التجا ات وال  دعات: السودان

نقاط القوة والضعف في الخطط الوطنية



لمحة عامة عن األوضاع االقتصادية االجتماعية في جمهورية السودان

مليون نسمة46عدد سكان السودان •

ائييواجه ثلث السكان االنعدام الحاد لألمن الغذ•

2020في المائة في عام 3.3انكماشا بنسبة •

لي نسبة الدين العام الى الناتج المحلي االجما•

2022في المائة في عام 145.6نسبة 

17.1معدل البطالة في جمهورية السودان إلى •

2023في المائة في عام 
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طةةةةوج  وةةةةةائط ال خ ةةةةع  ال تطةةةةوي 

الو تي لجطهورعل لسودان



( 2031-2007)االس را عجعل القوطعل ربع القرتعل 

السودانلجمهوريةاألجلطويلةوطنيةرؤيةتمثل•

االستراتيجيللتخطيطالقوميالمجلسقبلمنتطويرهاتم•

ورةومتطمتقدمة،متحضرة،آمنة،موحدة،سودانيةدولةبناءاستكمالهواالستراتيجيةهذهمنالرئيسيالهدف•

:رئيسيةاستراتيجياتأربعةإلىالقرنيةربعالقوميةاالستراتيجيةوتنقسم•

السياديةالشؤوناستراتيجية•

اقتصاديةاستراتيجية•

المجتمعيةوالتنميةالقدراتبناءاستراتيجية•

االجتماعيةالخدماتاستراتيجية•



(2019–2015)البرتاطج الخطاسي لإلصالح االق صادي 

خطة تنمية وطنية لالقتصاد السوداني•

تم تطويره من قبل وزارة المالية واالقتصاد الوطني•
:يركز البرنامج الخماسي لإلصالح االقتصادي على تسعة محاور رئيسية•

المستداماالقتصاديوالنمواالستقراراستعادةمحور•

(والخدميالسلعياإلنتاج)والخدميةاإلنتاجيةالقطاعاتمحور•

التحتيةوالهياكلالبنياتمحور•

االجتماعيةوالرعايةالخدماتمحور•

القدراتوبناءالبشريةالتنميةمحور•

العلميالبحثمحور•

الوالياتمحور•

التنميةبرنامجأولوياتمحور•

االقتصاديالنشاطقيادةفي(واألجنبيالمحلي)المشتركوالقطاعالخاصالقطاعدورمحور•



ل  قعةةةةةعئ وةةةةةةائط ال خ ةةةةةع  ال تطوعةةةةة

الو تعل في جطهورعل السودان



 قععئ وةائط ال خ ع  ال تطوعل الو تعل في جطهورعل السودان

:يتم إجراء التقييم باستخدام المكونات التالية

الهيكلية العامة للخطة ووجود المكونات األساسية•

تنفيذ عملية التخطيط•

إدارة عملية التخطيط•

مواءمة الميزانية مع الخطة•

رصد وتقييم عملية التخطيط•

الشفافية في عملية التخطيط•

التنسيق والمشاركة في الخطة•

األساس الواقعي للخطة•



الهيكلية العامة للخطة ووجود المكونات األساسية

الض فتقا 

القرنيةربعالقوميةاالستراتيجيةبيناالرتباطضعف•

االقتصاديلإلصالحالخماسيوالبرنامج

سيةالرئياألداءلمؤشراتودقيقةمفصلةقائمةتوجدال•

البرامجفيالمحرزالتقدملمتابعة

طةسللكلالمحددةللمسؤولياتواضحتحديدوجودعدم•

منفذة

التنميةوأهدافالوطنيةاألهدافبينالعالقةضعف•

المستدامة

وبةالمطلوالبشريةالماليةللمواردواضحتحديدغياب•

األهدافلتحقيق

تقا  القوة

تقسيم البرنامج إلى فصول وأقسام فرعية•

ن تحديد األهداف الكمية والنوعية المطلوب تحقيقها م•

خالل البرنامج



تنفيذ عملية التخطيط

الض فتقا 

واضحهرميأسلوبوجودعدم•

اعقطبكلتتعلقوواضحةمفصلةبياناتوجودعدم•

تقا  القوة

تقسيم البرنامج على أساس المحاور الرئيسية في•

االقتصاد

ة للسودانتقديم الملحق لبيانات االقتصاد الكلي الرئيسي•



إدارة عملية التخطيط

الض فتقا 

التنفيذوترتيباتخطواتتحديديتملم•

تقا  القوة



مواءمة الميزانية مع الخطة

الض فتقا 

جللبرناماإلجماليةللتكاليفشاملتقديريوجدال•

لألهدافللميزانيةتفصيليتخصيصيوجدال•

المختلفةوالسياسات

تقا  القوة

تحديد نوع االستثمار المطلوب لبعض المشاريع•



رصد وتقييم عملية التخطيط

الض فتقا 

بشكلورصدهاالخطةمراجعةعمليةوضوحعدم•

دوري

البرنامجإنجازلتقييمإنجازمؤشراتتوجدال•

تقا  القوة

تقارير يحدد البرنامج أنه سيتم إنشاء آلية تقييم وإصدار•

دورية



الشفافية في عملية التخطيط

الض فتقا 

علىمتوفرةغيرالبرنامجتطويرتدعمالتيالوثائق•

اإلنترنت

تقا  القوة

موقع تم نشر البرنامج رسمياً ويمكن العثور عليه على•

وزارة المالية واالقتصاد الوطني



التنسيق والمشاركة في الخطة

الض فتقا 

التنسيقلمنهجيةذكريردلم•

يفالمختلفةالمجتمعمكوناتلدمجواضحةغيرآلية•

والتنفيذالقرارصنع

تقا  القوة

تم إجراء مشاورات أثناء تطوير الخطة•



األساس الواقعي للخطة

الض فتقا 

فيهدافاأل/السياساتلبعضواضحةغيرتطبيققابلية•

الزمنياإلطارهذامثل

الكميةاألهدافتوضحتحليليةعملياتوجودعدم•

تقا  القوة

إطار زمني واضح من خمس سنوات•



طةةوي  وصةةعات ل   عةة  ال خ ةةع  ال ت

الو تي في السودان



توصيات لتعزيز التخطيط التنموي الوطني في السودان

تطوير مؤشرات األداء الرئيسية الكاملة•

اعتماد إطار عمل للمتابعة والتقييم•

ضمان التنسيق والتعاون والتزامن•

صياغة الميزانية •

االرتباط بأطر التنمية الدولية•

النظر في مرونة التخطيط•


