
 
 

 

 حول دليل الرؤى السلوكية والتخطيط االستراتيجي" تدريب المدربين"ورشة عمل إقليمية 

 2020مارس  5الخميس ، 

 بيروت، لبنان - اإلسكوا

تعزيز التخطيط الوطني المتكامل للتنمية : 2030نحو األفق العربي "إطار مشروع حساب التنمية لإلسكوا  ضمن

لتنمية لتخطيط ادليل شامل  / نودج لبنان لتطوير كتيب  مؤسسةوتعاونت اإلسكوا  نتائجها،وكجزء من " في المنطقة العربية

ي تم تحديدها من داخل المنطقة وخارجها والتي يمكن استخدامها من يتضمن الكتيب الممارسات واألدوات الجيدة الت. العربية

يوفر الكتيب للمخططين وأصحاب المصلحة . قبل المخططين الوطنيين كدليل أثناء عملهم وطوال مراحل التخطيط المختلفة

م الدليل على تحديد التحيزات يساعده ذلك،باإلضافة إلى . العرب الوسائل واألدوات العملية لتطبيق األفكار السلوكية في عملهم

 . السلوكية التي تحدث أثناء عملية التخطيط ويسلط الضوء على التدخالت السلوكية المحتملة

الوطنية للمشروع على محتوى التنسيق الهدف الرئيسي من ورشة العمل التي تستغرق يوًما واحدًا هو تدريب جهات 

ت حول كيفية تطبيق األفكار السلوكية في الممارسة العملية وكيف يمكنهم ستزودهم ورشة العمل بإرشادا. الدليل واستخدامه

 . تدريب أصحاب المصلحة المعنيين في بلدانهم على استخدام األفكار السلوكية في مجال عملهم

الشريك )نودج لبنان مؤسسة خبراء التنسيق الوطنية للمشروع و  وجهات سيتمكن خبراء اإلسكوا ذلك،عالوة على 

 ومقارنةاألفكار مناقشة وتبادل و عرض الكتيب ب"( دليل الرؤى السلوكية والتخطيط االستراتيجي"ومطور سكوا لإل المنفذ

نودج لبنان على إنشاء النسخة النهائية من  ومؤسسةستساعد هذه التعليقات اإلسكوا . على الهيكل والمحتوىالمعطاة التعليقات 

 . العربية وتوزيعها على أصحاب المصلحة المعنيين الذين يمكنهم االستفادة منها الدليل، والتي سيتم ترجمتها بعد ذلك إلى

تيسير ستعمل على نودج لبنان المسودة النهائية للدليل للمشاركين و ومؤسسةخالل ورشة العمل، ستقدم اإلسكوا 

د يلتحسين وتحداتتضمن مجاالت ستكون نتيجة هذه المناقشات وثيقة موجزة . المناقشات بين جهات التنسيق الخاصة بالمشروع

 . الدليلوبالتالي إنتاج النسخة النهائية من  الدليل،أصحاب المصلحة الرئيسيين الذين قد يستفيدون من 

ستزود الجلسة . مشروع واألنشطة القادمة المخطط لهاال فيستعرض الجلسة االفتتاحية لالجتماع التقدم المحرز 

على الكتيب الذي سيمكن المشاركين في النهاية من تدريب أصحاب المصلحة في بلدانهم  ياألولى المشاركين بالتدريب التفاعل

نودج لبنان بتوجيه المشاركين من خالل الدليل وتشجيعهم على تبادل خبراتهم وأفكارهم الخاصة خالل خبراء سيقوم . يةالمعن

حظاتهم وتعليقاتهم على المسودة النهائية للدليل سيُطلب من المشاركين تقديم مال الثانية،خالل الجلسة . العرض التقديمي

اإلسكوا وجهات التنسيق الوطنية  ستحدد الختامية،خالل الجلسة . وتشجيعهم على تحديد أصحاب المصلحة المعنيين في بلدانهم

 . القادمة الخطواتعلى المستقبل القريب واالتفاق على  التطلعاتللمشروع 

 

 



-2- 

 

 اليوم األول

00:09 - 30:09 

 

 وصول والتسجيلال 

30:09  - 

 

00:10 

 

 

 الجلسة االفتتاحية 

 مالحظات الترحيب ونظرة عامة مختصرة عن التقدم المحرز في المشروع ومراجعة جدول األعمال

 المتحدث

 اإلسكوا •

 

: جلسة تفاعلية "تدريب المدربين" على دليل السلوكيات الجزء األول - الجلسة األولى  11:00 -  10:00

 والتخطيط االستراتيجي 

كز تلمشاركين. سيرلالكتيب  بعرض وشرح ،نودج لبنانسكوا، إلسيقوم الشريك المنفذ ل الجلسة،في هذه 

والمخاطر والتحيزات الشائعة التي تحدث بشكل  التخطيط،العرض التقديمي على المراحل السبع لعملية 

 قدميفكار المقترحة للتدخالت السلوكية. ساألومناقشة متكرر في المراحل المختلفة لعملية التخطيط، 

 .دراسات ذات صلة توضح التطبيقات العملية للرؤى السلوكية لبنان نودجخبراء 

من المشاركين تحديد المزيد من المخاطر  نودج لبنانحيث سيطلب خبراء  تفاعلية،الجلسة هذه ستكون 

تشجيع المشاركين أيًضا على  وسيتم. سابقا بخالف تلك المذكورة التخطيط،في المراحل المختلفة لعملية 

 .صلةتبادل خبراتهم وتسمية المواقف من عملهم حيث يمكن أن تكون الرؤى السلوكية ذات 

ستقوم جهات تنسيق المشروع بمشاركة خبراتها من خالل تقديم أمثلة على موقف / مشكلة صعبة من 

 المقدمة في الدليل.  تاألدوابلدهم والتي يمكن أن تستفيد من تطبيق مجموعة 

 المتحدث

 خبراء نودج لبنان واإلسكوا •

 

 استراحة  11:30 -  11:00

     

: جلسة تفاعلية "تدريب المدربين" على دليل السلوكيات الجزء الثاني – الجلسة األولى  00:13 -  30:11

 ""تابعوالتخطيط االستراتيجي 

هذه الجلسة التدريب على الكتيب ومناقشة التطبيقات العملية للرؤى السلوكية في سياق  تستكمل

الممارسات و  أفضلالتخطيط الوطني واالستراتيجي. ستشمل الجلسة أيًضا مناقشات مفتوحة حول 

 .المنطقة وخارجهاداخل ذات الصلة من  أمثلة

  :المتحدث

 خبراء نودج لبنان واإلسكوا •

 

 استراحة الغداء  00:14 -  00:13
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   مجموعات عمل – الدليلالمراجعة والتعليق على : الثانيةالجلسة   16:00 -  00:14

 

صغيرة للعمل معًا ومناقشة الدليل وتقديم مالحظات حول عمل سيتم تقسيم المشاركين إلى مجموعات 

 .هيكله ومحتواه وعرضه التقديمي

المصلحة سيُطلب من المشاركين أيًضا تحديد الكيانات الحكومية وأصحاب  الجلسة،خالل هذه 

وسيرافق هذه المجموعات خبراء  .الذين يمكنهم االستفادة من استخدام الدليل في بلدانهمالمستفيدين و 

 لبنان واإلسكوا نودج من

  :المتحدث

 خبراء نودج لبنان واإلسكوا •

 

     

 الختامية والطريق إلى األمامالجلسة   00:17 -  00:16

ستتفق اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( وجهات التنسيق الوطنية للمشروع على 

 .المعالم القادمة والطريق إلى األمام

نقاط االتصال الوطنية جدوالً وخطة عمل لتدريب أصحاب المصلحة  وضع •
 الدليل بدعم من اإلسكواعلى استخدام وتطبيق في دولهم الوطنيين 

 هات التنسيق الوطنيةومالحظات جتعليقات  مراجعة •
 

  :المتحدث

 خبراء نودج لبنان واإلسكوا •

 

 

 


