
  
 
 
 
 

 جدول أعمال 

 الوطني المتكامل في جمهورية السودان التنمويورشة عمل وطنية حول تعزيز التخطيط 

 2022تشرين األول  18الثالثاء  –اليوم األول 

 9:00  – 8:30 التسجيل الوصول و

 االفتتاحية  والكلماتاالستقبال 

  محمد هادي بشير، رئيس قسم النمذجة والتحليل االقتصادي، اإلسكوا •

 عبد العاطي جابر الحاج عثمان، وكيل التخطيط باإلنابة، وزارة المالية والتخطيط االقتصادي •

9:00 –  9:30 

 مل الوطني المتكا التنمويالتخطيط مقدمة عن  الجلسة األولى:

 

 دقيقة( 20وأهدافه ): تعريفه الوطني المتكامل التنمويالتخطيط مقدمة عن 

 ناتالي خالد، مسؤولة شؤون اقتصادية، اإلسكوا •

 دقيقة( 20) التنمويالتقارير واألدوات التدريبية التي أعدتها اإلسكوا في مجال التخطيط 

 إلسكواا، أبحاث مالك البابا، مساعدة •

 نقاش مفتوح 

9:30 –  10:30 

 الثانية: التخطيط التنموي القائم على األدلةالجلسة 

 دقيقة( 30) الوطني التنمويأدوات النمذجة التكميلية والتي تعزز عملية التخطيط 

  االقتصادي، اإلسكوامحمد هادي بشير، رئيس قسم النمذجة والتحليل  •

   نقاش مفتوح

10:30 – 11:15 

 النجاحات والتحديات  جمهورية السودان:التخطيط التنموي في الثالثة: الجلسة 

 

في   والضعف  القوة  الوطنية  نقاط  القرنية  (الخطط  ربع  القومية  الخماسي واالستراتيجية  البرنامج 

 دقيقة( 30( )2019- 2015لإلصالح االقتصادي 

 ناتالي خالد، مسؤولة شؤون اقتصادية، اإلسكوا •

 دقيقة( 25)في مجال التخطيط التنموي الوطني والدروس المستفادة   جمهورية السودانتجربة 

الفقر، • وخفض  المستدامة  التنمية  وحدة  منسق  التوم،  حاج  ابراهيم  المالية    انتصار  وزارة 

   والتخطيط االقتصادي
 

   نقاش مفتوح

11:15 – 12:15 

 12:30 –  12:15 استراحة قهوة

 التنموي في السياقات الهشة التخطيط  :الرابعةالجلسة 

 

 دقيقة(  30)  برنامج االسكوا التدريبي حول التخطيط في السياقات الهشة

 وكمة واإلدارة العامةحكرم كرم، مسؤول أول لل •

 نقاش مفتوح 

12:30 – 1:30 

 2:30 – 1:30 ذاء استراحة غ



  
 
 
 
 

 مجموعات عمل

 

وتطوير    الحالية للجمهورية  الهشة  اتسياقالرئيسية في  أبرز التحديات ال  جلسات عمل جماعية لتحديد

 األولويات الوطنية ومجاالت التدخل

 

 ملخص الجلسة 

 نهاية اليوم األول

2:30 –  4:30 

 2022تشرين األول   19األربعاء  –اليوم الثاني 

 9:00 – 8:30 الوصول والتسجيل 

 خالصة اليوم األول

 مسؤولة شؤون اقتصادية، اإلسكواناتالي خالد،  •

9:00 –  9:15 

 دور التخطيط التنموي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة  :الخامسةالجلسة 

 

 أهداف التنمية المستدامة وأهمية ربطها بالتخطيط التنموي وآليات ربطها باألهداف الوطنية

وأهداف التنمية  2030تنسيق العمل على خطة عام  ميساء يوسف، مديرة مجموعة  •

 المستدامة

 نقاش مفتوح 

9:15 –  10:15 

 مجموعات عمل 

 

 حول آليات إشراك أصحاب المصلحة في عملية التخطيط التنموي المتكامل جلسات عمل جماعية 

 

 ملخص الجلسة  

10:15 – 12:00 

 12:15 – 12:00 استراحة قهوة

 المشهد التنظيمي في السودان  :السادسةالجلسة 

 

 دقيقة(  30) األطر التشريعية لبيئة األعمال في السودانو اإلصالحات التنظيمية: مفهومها وأهميتها

 ناتالي خالد، مسؤولة شؤون اقتصادية، اإلسكوا •

 نقاش مفتوح 

12:15 – 1:30 

 2:30 – 1:30 غذاء استراحة 

 دعم المؤسسات في مواجهة تحديات الضعف والهشاشة : السابعةالجلسة 

 

 دقيقة(  40) منهجية تقييم القدرات المؤسسية

 العامة واإلدارة وكمةحلل أول مسؤول كرم، كرم •

   نقاش مفتوح

2:30 –  3:30 

 خالصة وتوصيات : ختاميةمالحظات 

 ناتالي خالد، مسؤولة شؤون اقتصادية، اإلسكوا •

3:30 –  4:30 

 


