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 مؤقت  جدول أعمال

 دولة قطر املتكامل في   تنموي تعزيز التخطيط الوطنية حول  ورشة عمل 

  2021تشرين األول أكتوبر/  27و 26، قطر، الدوحة
 

 امليسر عنوان الجلسة ومضمونها  الوقت 

 اليوم األول 

  الوصول والتسجيل  9:00  – 8:30

 والجلسة االفتتاحية االستقبال  9:30  – 9:00

 ، رئيس جهاز التخطيط واإلحصاء في دولة قطر سعادة الدكتور صالح بن محمد النابتكلمة  •

 ، وكيلة األمين العام لألمم املتحدة واألمينة التنفيذية لإلسكواكلمة معالي الدكتورة روال دشتي  •

 الجلسة األولى: مقدمة عن أدوات اإلسكوا 10:20  – 9:30

 الجلسة: رئيس 

 

شؤون  ال ناتالي خالد، مسؤولةالسيدة/  في مجال التخطيط التنموي  التقارير واألدوات التدريبية التي أعدتها اإلسكوا   •

 االقتصادية، اإلسكوا

هادي بشير، رئيس قسم  السيد/  أدوات النمذجة التكميلية والتي تعزز عملية التخطيط التنموي الوطني •

 االقتصادي، اإلسكوالنمذجة والتحليل ا

  مناقشة 10:30 – 10:20

 الجلسة الثانية: التخطيط التنموي في دولة قطر، النجاحات والتحديات  11:20 – 10:30

 رئيس الجلسة: 

 

في   • والضعف  القوة  قطر استراتيجية  نقاط  لدولة  الثانية  الوطنية  التنمية 

(2018-2022  ) 

شؤون  ال ناتالي خالد، مسؤولةالسيدة/ 

 االقتصادية، اإلسكوا 

دارة  االسيدة/نوره املريخي، مديرة     والدروس املستفادة مجال التخطيط التنموي الوطني،قطر في دولة تجربة  •

التخطيط اإلستراتيجي، جهاز التخطيط  

 واإلحصاء

  مناقشة 11:30 – 11:20

  استراحة  12:00 – 11:30

 الجلسة الثالثة: مجموعات عمل  1:30 – 12:00

 رئيس الجلسة: 

 

التي تواجه التخطيط  الضعف جلسات عمل جماعية لتحديد نقاط القوة و  •

في   للمشاركين  دولة  الوطني  يسمح  مما  التخطيط  مراحل  على  بناًء  قطر 

التخطيط   فريق جهاز/ فريق اإلسكوا

 واإلحصاء
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خبراتهم املتعلقة  ،بمشاركة  النجاحات  الوطنيب  وأهم  التخطيط  ،  عملية 

 التوصيات املناسبة والخطوات املقبلة تحديد الثغرات وتصميموالسيما 

•  
 
الحضور، ويتم   أمامعرض مجموعات العمل املخرجات وحصيلة النقاشات  ت

 وإبداء الرأي وطرح األسئلة على املجموعات  تهامناقش

 فريق اإلسكوا 

  غداء   03:1

 

 اليوم الثاني 

  الوصول والتسجيل  9:00  – 8:30

 : السياسات العامة والتنظيم األفضل واألطر التشريعية رابعةالجلسة ال 10:05  – 9:00

 رئيس الجلسة: 

 

في  اتقييم   • لألعمال  التشريعي  الذي  دولة  ملناخ  التقرير  على  بناًء   أعدتهقطر، 

 اإلسكوا

 ناتالي خالد، مسؤولةالسيدة/ 

 شؤون االقتصادية، اإلسكوا ال

العامة  أل عرض   • بالسياسة  املتعلقة  املصطلحات  العامة برز  السياسة  وبدورة 

)االستشارة،  األفضل  التنظيم  إلى  الوصول  أدوات  شرح  ويتم  والتنظيم. 

التبسيط اإلداري، مراجعة التنظيمات املتوفرة( وعرض نظام املراقبة والتقييم 

 للسياسة العامة 

نزار غانم، مدرب ومستشار  السيد/ 

 البرنامج، اإلسكوا

  مناقشة 10:15 – 10:05

أفضل  الخامسة: الجلسة   11:20 – 10:15 و املباشر  في االستثمار األجنبي  التنظيمية  اإلصالحات 

 املمارسات

 رئيس الجلسة: 

 

  19وفيد  املشهد العاملي الحالي لالستثمار األجنبي املباشر بعد جائحة ك  عرض •

املستقبلية،   املباشر.    آلياتوتحديد  واآلفاق  األجنبي  االستثمار  لجذب  الفرز 

والفرص و  العوائق  وتحديد  والتطبيق  التنظيم  في  املمارسات  أفضل  عرض 

 قطردولة لجذب االستثمار األجنبي املباشر في 

السيد/ نزار غانم، مدرب ومستشار  

 البرنامج، اإلسكوا 

لويجي ميركري، مدرب وخبير السيد/ 

 سكوااالستثمار األجنبي املباشر، اإل 

االستثمار  • ترويج  وكاالت  إلنشاء  املمارسات  وأفضل  التنفيذ  تحسين  كيفية 

االستثمار، أوتحسين   جذب  مراحل  عن  أمثلة  مشاركة  إلى  باإلضافة  داءها، 

الالزمة،   واإلجراءات  االستثمار  جذب  في  املنافسين  فهم  كيفية  وشرح 

 املباشر وإستراتيجيات وتكتيكات االحتفاظ باالستثمار األجنبي 

السيد/ نزار غانم، مدرب ومستشار  

 البرنامج، اإلسكوا 

لويجي ميركري، مدرب وخبير السيد/ 

 االستثمار األجنبي املباشر، اإلسكوا

  مناقشة 11:30 – 11:20

  استراحة  12:00 – 11:30
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تمرين محاكاة بناًء على الجلسات: كيفية تنفيذ زيارة مستثمر   الجلسة السادسة:  1:20 – 12:00

   دولة قطردولي إلى 

 رئيس الجلسة: 

 

دراسة السياسات و   ،ُيطلب من املتدربين تحديد اإلستراتيجية والتنظيم •

 االستثمار والسوق، وتيسيرإستراتيجية القطاع و تحديد األهداف، و الوطنية، 

 فريق اإلسكوا 

 فريق اإلسكوا  تمرين املحاكاة وحصيلة النقاشات على الحضور تعرض نتائج  •

  وتوصيات  خالصة 1:30  – 1:20

  ءغدا 1:30

 


