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 التنمية االقتصادية والتكامل قسم
 

 فرع الحوكمة االقتصادية والتخطيط

  

 

: تعزيز التخطيط اإلنمائي الوطني المتكامل في 2030"نحو األفق العربي  وطنية لمشروع حساب التنمية ورشة عمل

 المنطقة العربية"

 

 فندق الشيراتون

 

 2019 تشرين األول\أكتوبر 29-30تونس 

 

التنمية واالستثمار والتعاون الدولي بالجمهورية  ووزارة) اإلسكوا  (سياآاالقتصادية واالجتماعية لغرب المتحدة  األممجنة لتنظم 

 2019 أكتوبر 30و 29وذلك يومي  "تونسفي تعزيز التخطيط اإلنمائي الوطني المتكامل " حول عمل وطنيةالتونسية ورشة 

ي الوطني : تعزيز التخطيط اإلنمائ2030أنشطة مشروع حساب التنمية "نحو األفق العربي  إطاروتندرج هذه الورشة في  بتونس.

 .المتكامل في المنطقة العربية"

 

وطنية ومؤسسات وهياكل حكومية ومنظمات وزارات  الفاعلين منكل تهدف ورشة العمل إلى بناء القدرات وإشراك وتعريف و

على  وبناء القدراتمشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في عملية تخطيط التنمية للوالقطاع الخاص المجتمع المدني  ومنظمات

 التقنيات والمنهجيات المختلفة التي تعزز التخطيط المتكامل في البالد. 

  :ورشة العمل على موضوعين محددين للتخطيط التكاملي الفعالأشغال تركز تسو

 اإلصالحات التنظيمية  •

 ميزانيات التنمية الوطنية.  •

 

التنمية المستدامة  أهدافاستراتيجيتها التنموية بمنظور  أعدتالتي العربية، تبادل التجارب مع الدول  إلىكما تهدف هده الورشة 

  . وأفضل الممارسات في مجال التخطيط اإلنمائي ،2030

 

في مراحل التخطيط  ذاتها والفجواتفي حد  جمع المعلومات والنظر عن كثب في هيكلة عملية التخطيط والتحدياتوتمثل عملية 

 أساسيا.عنصرا  نجاحالالمختلفة بغرض زيادة قابلية تطبيق خطة التنمية الوطنية وتحسين فرصها في 

المعتمدة  واأللياتويتضمن ترتيب هذه الورشة مجموعات عمل لمناقشة وتحليل الوضع الراهن لمسار عملية التخطيط التنموي 

إلجراءات الضرورية للتحسين وكذلك تحديد الدوافع الرئيسية في عملية أخذ القرارات ، ثم استخالص اوالضعفوتحديد نقاط القوة 

باإلضافة إلى تحديد نقاط القوة والتحديات التي تواجه عملية التخطيط  والتي سوف تؤثر على فعالية عملية التخطيط في المستقبل

 في تونس واالستفادة منها في مختلف مراحل التخطيط )مثل التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم(.

 

خطيط )المعهد بالت الوزارات والمؤسسات العمومية المعنيةبمختلف القطاعي بالتخطيط  ونالمكلف جميع: المشاركون في الورشة

، المعهد الوطني التونسي للقدرة التنافسية، المعهد التونسي للدراسات االستراتيجية، مركز البحوث والدراسات االجتماعية

 والهياكل العمومية المكلفة بالتخطيط الجهوي. (لإلحصاء

 القطاعية والمؤسسات الكبرى. : المسؤولون مباشرة عن إدارات التخطيط والبرمجة في الوزاراتالمشاركون في فرق العمل
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 2019أكتوبر  29: الثالثاء األولاليوم 

08:30 - 09:00 

 

 والتسجيلوصول ال 

09:00 -  

 

09:30 

 

 

 ستقبال والجلسة االفتتاحيةاال 

في مشروع حساب التنمية المحرز تقدم الباإلضافة إلى  أهداف وجدول أعمال الورشةمراجعة 

 والنشاطات المتوقعة

 المتحدث

السيد محمد المختار محمد الحسن، مدير إدارة التكامل والتنمية االقتصادية،  •

 اإلسكوا

 وزارة، والقطاعية اإلقليمية للتنمية الوطنية الهيئة رئيسالسيد بلقاسم عياد،  •

  في تونس الدولي والتعاون واالستثمار التنمية

 

   والتحديات( )النجاحاتنظرة عامة على التخطيط الوطني اإلنمائي في تونس الجلسة األولى:   11:00  - 09:30

مع المشاركين نقاط القوة والضعف في خطة التنمية الوطنية التونسية  اإلسكوايناقش خبراء 

  .وفرص التحسين ئقالعواأبرز تحديد باإلضافة إلى (. 2020-2016)تونس 

 :المتحدث

 اإلسكوامسؤولة الشؤون االقتصادية، ، خالد السيدة نتالي •

     

 التخطيط الوطني في تونس  منهجية: الثانيةالجلسة   12:00  - 11:00

باإلضافة إلى تحديد  الوطنيتخطيط التونس مع الحضور تجربة تونس في عملية  ييشارك ممثل

 . اإلصالح وخياراتواإلشكاالت  الخصائصأبرز 

 :المتحدث

 وزارة، والقطاعية اإلقليمية للتنمية الوطنية الهيئة رئيسالسيد بلقاسم عياد،  •

  في تونس الدولي والتعاون واالستثمار التنمية

 وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدوليخ، علية بالشيالسيد  •

 

 استراحة  12:30  - 12:00

     

عرض احدى التجارب العربية حول إعداد االستراتيجية التنموية باعتماد خطة : الثالثةالجلسة   14:30  - 02:30

2030  

الخبير السعودي عن تجربة المملكة العربية السعودية في تطوير تشمل هذه الجلسة عرض 

( 2030)الرؤية السعودية  2030استراتيجية التنمية الوطنية السعودية ضمن إطار أجندة 

عن أفضل الممارسات خالل مراحل التخطيط  العربية السعوديةالمملكة ومشاركة تجربة 

 المختلفة.

  المتحدث:

 خبير من وزارة االقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعوديةجد العايد، السيد ما •

 

 غداءال استراحة  15:30  - 14:30
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 2019أكتوبر  30: األربعاء اليوم الثاني

09:00 -  

 

 

11:00 

 

 

  

 اإلصالحات التنظيمية: الرابعةالجلسة 

 

تهدف هذه الجلسة إلى بناء قدرات أصحاب المصلحة الوطنيين على مفهوم وأهمية اإلصالحات 

التنظيمية كعامل رئيسي مساعد لدعم التخطيط الوطني وتنفيذه. تعمل اإلصالحات التنظيمية على 

 تحسين األداء وزيادة فعالية ومشروعية القوانين، والقواعد المتعلقة باإلجراءات الفنية الالزمة

 اإلصالحات التنظيميةلتنفيذ الخطة الوطنية. ستعرض هذه الجلسة على المشاركين أبرز مفاهيم 

وأفضل الممارسات والتحديات الرئيسية التي تواجهها البلدان في القوانين من المنظور الدولي 

 واإلقليمي وتطبيقاتها على السياق الوطني.

 

  :المتحدث

 لالستشاراتتراينغل  شركة العلمي، البحث مديرالسيد نزار غانم،  •

 

 

11:00 -  

 

 

12:00 

 

 

 األدوات الكمية من اإلسكوا: الخامسةالجلسة  

 

األدوات والمنتجات الرئيسية التي طورتها اإلسكوا  تعريف الحضور علىتهدف هذه الجلسة إلى 

. كوسائل تكميلية لعملية التخطيط التنموي والتي تستخدملدعم دولها األعضاء في المنطقة العربية 

إلى تحسين القدرات التحليلية للبلدان األعضاء وتمكين المخططين تهدف األدوات الكمية 

 وصانعي القرار من تقييم آثار السيناريوهات المختلفة على مساراتهم التنموية واإلصالحية

  .االقتصاديةو

  :المتحدث

  اإلسكواؤون االقتصادية، مسؤولة الشالسيدة نتالي خالد، 

  

 استراحة  12:30  - 12:00

     

12:30 -  14:30  

 

 مجموعات عمل: السادسةالجلسة 

 

التخطيط الوطني في تونس التي تواجه سيتم تنظيم جلسات جماعية لتحديد نقاط القوة والتحديات 

بناًء على مراحل التخطيط )التخطيط والتنفيذ والرصد والتقييم( مما يسمح للمشاركين بتعميق 

 المناسبةالثغرات وتصميم التوصيات الوطني وتحديد عملية التخطيط  بفعاليةمعرفتهم 

 والخطوات المقبلة

 
 : والميسر المتحدث

  اإلسكوامسؤولة الشؤون االقتصادية، السيدة نتالي خالد،  •

 المشاركين والحضور •

 

 الجلسة الختامية   14:45  - 14:30

 المتحدث:

 اإلسكوا •

 

 استراحة الغداء  15:45  - 14:45

 


