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 تقدیم

 
العربیة منذ ستینیات القرن الماضي مع  یلعب التخطیط االستراتیجي االقتصادي دوراً بالغ األھمیة في االقتصادات 

ً انتھاج العدید من الدول العربیة خطط تحقیق أھداف   ى لإاستراتیجیة تؤسس لبرامج اقتصادیة تسعى من ورائھا  ا
اقتصادیة عدة لعل أھمھا حفز النمو االقتصادي، وتعزیز االعتماد على الذات، وخلق المزید من فرص العمل، ودعم  

تحدید موجھات استراتیجیة لعملیة صنع القرار االقتصادي في الجھات المعنیة    الي بالت.  وغیرھا  التنویع االقتصادي،
بتنفیذ ھذه الخطط وأیضاً توفیر أطر یمكن في ضوئھا المقاربة ما بین مستویات التنفیذ الفعلي والمستھدف بما یُمكن  

 من المراجعة الدوریة للمستھدفات والسیاسات االقتصادیة. 
تكثیف الجھود    ى لإا الدول العربیة مع مطلع األلفیة الجدیدة خاصة فیما یتعلق بالحاجة  في ظل التحدیات التي شھدتھ

،  2030قاعدة اقتصادیة متنوعة، وتحقیق أھداف التنمیة المستدامة  ى لإلتحقیق النمو الشامل والمستدام المستند 
ر الثورة الصناعیة الرابعة، اتجھت  تھیئة االقتصادات العربیة لالستفادة من التقنیات التي برزت في غما  ى لإإضافة  

 ى لإویصل في دول أخرى    2035أو    2030إلى  تبني رؤى مستقبلیة یمتد المدى الزمني لبعضھا    ى لإالدول العربیة  
السیر في ضوئھ للتغلب على التحدیات   إلى . تعكس ھذه الرؤى االستراتیجیة النھج الذي تطمح الدول العربیة  2071

 القائمة واقتناص الفرص وتعزیز القدرات لرسم مستقبل أفضل.  
یعكف    ،"2040رؤیة صندوق النقد العربي  "و  )2025- 2020استراتیجیتھ الخمسیة (   في ھذا السیاق، وفي إطار

الصندوق على دراسة الرؤى والخطط االستراتیجیة االقتصادیة متوسطة وطویلة األجل للدول العربیة بھدف  
تحقیق   الكتابھدف ست في ھذا اإلطار، ی .التعرف على منھجیاتھا وأولویاتھا لتعزیز تلبیة تطلعات الدول األعضاء

االقتصادیة متوسطة وطویلة األجل  االستراتیجیة الخطط /الرؤى  جملة من األھداف لعل من أھمھا التعرف على:
عالوة على الوقوف    في الدول العربیة على المستویین الوطني والمؤسسي بھدف تبادل التجارب بین الدول العربیة.

منھجیة قیاس األداء بإطار الرؤى/ الخطط االستراتیجیة االقتصادیة للدول العربیة ومؤسساتھا االقتصادیة  على 
في إطار رؤاھا   ةالیوالمأھداف وأولویات وتحدیات الدول العربیة في المجاالت االقتصادیة والنقدیة  وكذلك    .الرئیسة

وخططھا االستراتیجیة/ االقتصادیة المعلنة، لتعزیز اتساق برامج ومبادرات صندوق النقد العربي مع تلك  
العربیة في مجال التخطیط االقتصادي   وھو ما یصب في مجملھ في إطار تبادل الخبرات والتجارب .األولویات

 ورسم السیاسات االقتصادیة لدعم النمو والتنمیة االقتصادیة.
 

 

 وهللا ولي التوفیق،،،،،، 

 

 

 
عبدهللا الحمیدي بن الرحمن عبد  

اإلدارة مجلس رئیس العام المدیر  
 العربي النقد صندوق

 



4

 

4 
 

 

 قائمة المحتویات

 3 ................................................................................................................................................................ تقدیم 
 11 .................................................................................................................................................. ملخص تنفیذي 

 14 ................................................................................. ط االستراتیجي االقتصادي في الدول العربیة أوالً: خلفیة عن التخطی
 14 ......................................................................................... ..خبرة الدول العربیة في التخطیط االستراتیجي االقتصادي أ. 

 16 ..................................................................................................... .أھداف التخطیط االستراتیجي في الدول العربیةب.

 17 ........................................................................................ ...منھجیة قیاس أداء الخطط االستراتیجیة في الدول العربیةج.

 19 ........................................................................................................ ..تمویل الخطط االستراتیجیة في الدول العربیة د. 

 21 .......................................................................................... .…یجیةالجھة المعنیة بمتابعة أداء وتنفیذ الخطط االسترات  ه. 

 25 ................................................................................... ثانیاً: التخطیط االستراتیجي االقتصادي في عدد من الدول العربیة 
 26 ................................................................................................................................... المملكة األردنیة الھاشمیة  

 26 ........................................................................................................................................ " 2025األردن "رؤیة 
 26 ..................................................................................................................................................... مقدمة

 26 ................................................................................................... الجھة المعنیة بمتابعة تنفیذ الرؤیة االستراتیجیة

 27 .................................................................................................................... الخطط واالستراتیجیات القطاعیة 

 29 ................................................................. التحدیات التي واجھت الخطط االستراتیجیة والجھود المبذولة للتغلب علیھا

 30 ............................................................................................................... الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 
 30 ............................................................................................................................. " 2020"مخطط عمل الحكومة 

 30 ..................................................................................................................................................... مقدمة

 31 ................................................................................................... الجھة المعنیة بمتابعة تنفیذ الرؤیة االستراتیجیة

 32 ................................................................. التحدیات التي واجھت الخطط االستراتیجیة والجھود المبذولة للتغلب علیھا

 32 .................................................................................................................................... التوجھات المستقبلیة

 34 ................................................................................................................................... المملكة العربیة السعودیة  
 34 ................................................................................................................ " 2030"رؤیة المملكة العربیة السعودیة 

 34 ..................................................................................................................................................... مقدمة

 35 ......................................................................................................... ء والتقییم:المنھجیة، ومؤشرات قیاس األدا

 36 ................................................................................................... الجھة المعنیة بمتابعة تنفیذ الرؤیة االستراتیجیة

 37 ............................................................................................................................ تمویل الرؤیة االستراتیجیة 

 39 ............................................................... التحدیات التي واجھت الخطط االستراتیجیة، والجھود المبذولة للتغلب علیھا

 39 .................................................................................................................................... التوجھات المستقبلیة



5

 

5 
 

 40 ............................................................................................................................................ جمھوریة السودان  
 40 ............................................................................................................. ) 2031 –  2007القرنیة ( االستراتیجیة ربع

 40 ..................................................................................................................................................... مقدمة

 40 ......................................................................................................................... الخطط االستراتیجیة األحدث 

 41 .................................................................................................. داد الخطة االستراتیجیة، ومستھدفاتھامراحل إع

 42 .......................................................................................................... المنھجیة، ومؤشرات قیاس األداء والتقییم

 44 ................................................................................................ الجھات المعنیة بمتابعة تنفیذ الرؤیة االستراتیجیة

 46 ............................................................................................................................ تمویل الرؤیة االستراتیجیة 

 46 .................................................................................................................... الستراتیجیات القطاعیة الخطط وا

 47 ................................................................... التحدیات التي واجھت الخطة االستراتیجیة في السودان والجھود المبذولة 

 48 .................................................................................................................................... التوجھات المستقبلیة

 51 ................................................................................................................................ الجمھوریة العربیة السوریة  
 51 ............................................................................. " 2030"البرنامج الوطني التنموي لسوریة فیما بعد الحرب "سوریة 

 51 ..................................................................................................................................................... مقدمة

 51 ..................................................................................... أھداف البرنامج الوطني التنموي لسوریة فیما بعد الحرب: 

 52 .......................................................................................................... المنھجیة، ومؤشرات قیاس األداء والتقییم

 53 .................................................................................................. الجھة المعنیة بمتابعة تنفیذ الخطة االستراتیجیة: 

 53 ............................................................................................................................ تمویل الخطة االستراتیجیة 

 53 ................................................................ التحدیات التي واجھت الخطة االستراتیجیة، والجھود المبذولة للتغلب علیھا

 54 ................................................................................................................................... التوجھات المستقبلیة: 

 56 .............................................................................................................................................. العراق  جمھوریة 
 56 ................................................................................................................. " 2030"رؤیة العراق للتنمیة المستدامة  

 56 ..................................................................................................................................................... مقدمة

 56 .......................................................................................................... المنھجیة، ومؤشرات قیاس األداء والتقییم

 57 ................................................................................................. الجھات المعنیة بمتابعة تنفیذ الخطة االستراتیجیة

 57 ............................................................................................................................ تمویل الخطة االستراتیجیة 

 58 ............................................................... التحدیات التي واجھت الخطط االستراتیجیة، والجھود المبذولة للتغلب علیھا

 58 .................................................................................................................................... التوجھات المستقبلیة

 60 ................................................................................................................................................... سلطنة ُعمان  
 60 ......................................................................................................................................... " 2040"رؤیة ُعمان 

 60 ..................................................................................................................................................... مقدمة

 60 .............................................................................................................. حدث الخطط والرؤى االستراتیجیة األ 



6

 

6 
 

 62 ............................................................................................ المنھجیة، ومؤشرات قیاس أداء الخطة االستراتیجیة 

 63 ................................................................................................. الجھات المعنیة بمتابعة تنفیذ الخطة االستراتیجیة

 64 ............................................................................................................................ تمویل الخطة االستراتیجیة 

 65 .................................................................................................................... الخطط واالستراتیجیات القطاعیة 

 65 ............................................................... التحدیات التي واجھت الخطط االستراتیجیة، والجھود المبذولة للتغلب علیھا

 66 .................................................................................................................................... التوجھات المستقبلیة

 67 ....................................................................................................................................................دولة الكویت  
 67 ....................................................................................................................................... " 2035"رؤیة الكویت  

 67 ..................................................................................................................................................... مقدمة

 68 .............................................................................................................. الخطط والرؤى االستراتیجیة األحدث 

 68 .......................................................................................................... المنھجیة، ومؤشرات قیاس األداء والتقییم

 69 ................................................................................................ الجھات المعنیة بمتابعة تنفیذ الرؤیة االستراتیجیة

 72 ............................................................................................................................ تمویل الرؤیة االستراتیجیة 

 74 ........................................................................................................................................... الجمھوریة اللبنانیة  
 74 ................................................................................................................. " 2035و  2025"رؤیة لبنان االقتصادیة 

 74 ..................................................................................................................................................... مقدمة

 74 .............................................................................................................. الخطط والرؤى االستراتیجیة األحدث 

 76 .............................................................................................................. المنھجیة ومؤشرات قیاس أداء الرؤیة

 76 ................................................................................................ الجھات المعنیة بمتابعة تنفیذ الرؤیة االستراتیجیة

 77 ................................................................................................................ تمویل الرؤیة االستراتیجیة في لبنان

 77 ............................................................... التحدیات التي واجھت الخطط االستراتیجیة، والجھود المبذولة للتغلب علیھا

 78 .................................................................................................................................... التوجھات المستقبلیة

 80 ....................................................................................................................................................... دولة لیبیا  
 80 ................................................................................................................................... " 2023"رؤیة إحیاء لیبیا 

 80 ..................................................................................................................................................... مقدمة

 80 ................................................................................................... الجھة المعنیة بمتابعة تنفیذ الخطة االستراتیجیة

 81 .................................................................................................................... الخطط واالستراتیجیات القطاعیة 

 81 ............................................................... التحدیات التي واجھت الخطط االستراتیجیة، والجھود المبذولة للتغلب علیھا

 83 ...................................................................................................................................... جمھوریة مصر العربیة  
 83 ................................................................................................... " 2030استراتیجیة التنمیة المستدامة "رؤیة مصر 

 83 ..................................................................................................................................................... مقدمة

 84 .............................................................................................................. الخطط والرؤى االستراتیجیة األحدث 



7

 

7 
 

 86 ............................................................................................................. المنھجیة، ومؤشرات قیاس أداء الرؤیة 

 87 ................................................................................................... الجھة المعنیة بمتابعة أداء الرؤیة االستراتیجیة

 88 ........................................................................................................................... تمویل الخطط االستراتیجیة 

 88 .................................................................................................................... الخطط واالستراتیجیات القطاعیة 

 89 ............................................................... التحدیات التي واجھت الخطط االستراتیجیة، والجھود المبذولة للتغلب علیھا

 89 .................................................................................................................................... التوجھات المستقبلیة

 91 ................................................................................................................................................یة المملكة المغرب
 91 ....................................................................................................................................... " 2030"رؤیة المغرب 

 91 ..................................................................................................................................................... مقدمة

 92 ........................................................................................................... والتقییم  المنھجیة ومؤشرات قیاس األداء

 93 ............................................................................................ الجھات المعنیة بتنفیذ الخطط االستراتیجیة ومتابعتھا

 94 ............................................................................................................................ األطر التشریعیة والقانونیة 

 96 .................................................................................................................... الخطط واالستراتیجیات القطاعیة 

 102 ............................................................................... التحدیات التي واجھت الخطط االستراتیجیة والجھود المبذولة 

 103 .................................................................................................................................. التوجھات المستقبلیة

 105 ........................................................................................................................ سالمیة الموریتانیة  الجمھوریة اإل 
 105 ........................................................................................ "االستراتیجیة الوطنیة للنمو االقتصادي والرفاه المشترك" 

 105 ................................................................................................................................................... مقدمة

 106 ........................................................................................................ داء والتقییمالمنھجیة، ومؤشرات قیاس األ

 107 ....................................................................................................... الجھات المعنیة بمتابعة تنفیذ االستراتیجیة

 109 ......................................................................................................................... تمویل الخطط االستراتیجیة 

 109 .................................................................................................................. الستراتیجیات القطاعیة الخطط وا

 109 ............................................................................... التحدیات التي واجھت الخطط االستراتیجیة والجھود المبذولة 

 110 .................................................................................................................................. التوجھات المستقبلیة

 111 ................................................................................................................................................ دولة فلسطین  
 111 .................................................................................................................................... " 2030"رؤیة فلسطین 

 111 ................................................................................................................................................... مقدمة

 111 ............................................................................................................ الخطط والرؤى االستراتیجیة األحدث 

 112 ........................................................................................................... المنھجیة، ومؤشرات قیاس أداء الرؤیة 

 113 ......................................................................................................................... تمویل الخطط االستراتیجیة 

 113 ............................................................................... التحدیات التي واجھت الخطط االستراتیجیة والجھود المبذولة 

 115 ........................................................................................................................................... جمھوریة جیبوتي  



8

 

8 
 

 115 ....................................................................................................................................." 2035"رؤیة جیبوتي 

 115 ................................................................................................................................................... مقدمة

 116 ........................................................................................................... ء الرؤیة المنھجیة، ومؤشرات قیاس أدا

 116 ........................................................................................................... الجھات المعنیة بتنفیذ الخطط ومتابعتھا

 116 ................................................................................ التحدیات التي واجھت الخطة االستراتیجیة والجھود المبذولة 

 117 .................................................................................................................................. التوجھات المستقبلیة

 118 ................................................................................................................................... جمھوریة القُمر المتحدة  
 118 ....................................................................................................................... " 2030"رؤیة جزر القُمر الناشئة 

 118 ................................................................................................................................................... دمةمق

 119 .................................................................................................................. الجھة المعنیة بمتابعة تنفیذ الرؤیة

 121 ......................................................................................................................... تمویل الخطط االستراتیجیة

 121 .................................................................................................................. الستراتیجیات القطاعیة الخطط وا

 122 .............................................................................. التحدیات التي واجھت التخطیط االستراتیجي والجھود المبذولة 

 123 .................................................................................................................................. التوجھات المستقبلیة 

 124 .................................................................................... ) المدى الزمني للخطط االستراتیجیة في الدول العربیة 1ملحق (

 124 ..................................................................................... ) مستوى تنفیذ الخطط االستراتیجیة في الدول العربیة 2ملحق (

 125 ...................................................................... اتیجیة في الدول العربیة) الوسائل المستخدمة لتنفیذ الخطط االستر3ملحق (

 125 ................................................................... ) المنھجیة المستخدمة لمتابعة الخطط االستراتیجیة في الدول العربیة4ملحق (

 126 .................................................................................... ) دوریة متابعة الخطط االستراتیجیة في الدول العربیة 5ملحق (

 126 .................................................................................. ) دوریة مراجعة الخطط االستراتیجیة في الدول العربیة6ملحق (

 127 ........................................................................................ طط القطاعیة والمؤسسیة في المملكة المغربیة ) الخ7ملحق (

 

 

 

 

 

 

 

 



9

 

9 
 

 

  قائمة الجداول 
 21........................العربیة...........................................) مصادر تمویل الخطط االستراتیجیة في الدول 1جدول رقم (
 25.........................) الجھات المنفذة للخطط االستراتیجیة في الدول العربیة..........................................2جدول رقم (
 32.........................االستراتیجیة في الجزائر.................................. ) الجھات المسؤولة عن تنفیذ الخطط 3جدول رقم (
 39..........................................2030) الخطط والبرامج القطاعیة الداعمة لرؤیة المملكة العربیة السعودیة 4جدول رقم (
 45................................تیجیة في السودان...................................) المشروعات الداعمة للخطة االسترا5جدول رقم (
 47..............................) الجھات المسؤولة عن مھام صیاغة وتنفیذ الرؤى االستراتیجیة في السودان ..........6جدول رقم (
 80.............................والمؤسسیة في لبنان..........................................................) الخطط القطاعیة 7جدول رقم (
 108............................) الجھات المسؤولة عن مھام صیاغة وتنفیذ الرؤیة االستراتیجیة في موریتانیا..........8جدول رقم (
 113............................مسؤولة عن مھام صیاغة وتنفیذ الرؤیة االستراتیجیة في فلسطین............) الجھات ال9جدول رقم (
 121..................................القُمر) الجھات المسؤولة عن مھام صیاغة وتنفیذ الرؤیة االستراتیجیة في جزر 10جدول رقم (

 
  قائمة االشكال  

 63....................................................................2040) ركائز محور االقتصاد والتنمیة في رؤیة ُعمان 1(شكل رقم 
 65...............................................................2040) اللجان وفرق العمل المشاركة في إعداد رؤیة ُعمان 2شكل رقم (
 73.....................) الجھات المعنیة بصیاغة وتنفیذ الرؤیة االستراتیجیة االقتصادیة في الكویت......................3شكل رقم (
 88.......................ستراتیجیة في مصر..........................) منھجیة قیاس األداء السنوي والتراكمي للرؤیة اال4شكل رقم (
 103 .........................) .......2030 – 2015التربیة والتدریب والبحث العلمي في المغرب ( ) محاور منظومة5شكل رقم (

 
  قائمة األطر 

 28....................) ........................2022 – 2020المركزي األردني () أھداف الخطة االستراتیجیة للبنك 1اإلطار رقم (
 29....................) ...................2025 – 2016) االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة في األردن (2اإلطار رقم (
 67.......................................................................................2040) المحاور الرئیسة لرؤیة ُعمان 3اإلطار رقم (
 76......................."خطة ماكینزي"............................... 2035و  2025) أھداف رؤیة لبنان االقتصادیة 4اإلطار رقم (
   99..................................................................................................) مخطط المغرب األخضر...5اإلطار رقم (
 100..........................) إستراتیجیة المغرب الرقمي التربیة والتدریب والبحث العلمي.............................6اإلطار رقم (
 102...........................المتعلق بمنظومة التربیة والتدریب والبحث العلمي....... 51.17القانون اإلطار رقم ) 7اإلطار رقم (
 117........................"............................................. 2035) األھداف العشرة الرئیسة لـ"رؤیة جیبوتي 8اإلطار رقم (
 123................................................................................. 2030الناشئة  القُمر) أھداف رؤیة جزر 9اإلطار رقم (
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 نتائج استبیان أُعد خصیصاً لھذا الغرض وتم استیفائھ من قبل الجھات المعنیة في الدول العربیة. ىلإالكتاب  ایستند ھذ
 من البلدان األعضاء،  یتقدم صندوق النقد العربي بخالص الشكر والتقدیر للسادة مستوفي االستبیان في ھذا السیاق، 

 :ونخص بالذكر كل من
الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة   .البنك المركزي األردني ،"اقتصادي رئیس"، المحیسن هللاعبد طارق  :یة الھاشمیةاألردنالمملكة 
  عبد الباسط رعاش، "مدیر العالقات مع الھیئات الرسمیة والمتعددة األطراف"، المدیریة العامة للدراسات، بنك الجزائر. :  الشعبیة 

مستشار  "جرید،  ، ومحمد بن عتیق آل"والتخطیط  االقتصاد وزارةب  تخطیط اخصائي"الشھري،  فھید بن صالح السعودیة: المملكة العربیة
إدریس صالح،   ، والتجانيوالتخطیط االقتصادي المالیةوزارة ، آفاق یوسف احمد عثمان السودان: جمھوریة .بوزارة المالیة "اقتصادي 

السید فضل هللا غرز الدین،  سوریة:الجمھوریة العربیة ال. القومي للتخطیط االستراتیجي، األمانة العامة للمجلس "األمین العام الُمكلف"
جنان إسماعیل إبراھیم، "مدیر عام دائرة   العراق: جمھوریة  "معاون رئیس الھیئة لشؤون التخطیط"، ھیئة التخطیط والتعاون الدولي.

"، سلطة النقد األبحاث والسیاسة النقدیةمد عطا هللا، "مدیر دائرة ح: السید مدولة فلسطیناإلحصاء واألبحاث"، البنك المركزي العراقي. 
عبد الصاحب عبد األمیر مھدي، "األمین العام للمجلس األعلى للتخطیط والتنمیة"، األمانة العامة للمجلس   خالد الكویت:دولة  الفلسطینیة.

دولة   .الدراسات القانونیةمصلحة الدیوان، دائرة ، ، وزارة االقتصاد والتجارةمنال سوید: یةلبنان الجمھوریة ال ة. األعلى للتخطیط والتنمی 
  . المالیة"، وزارة مالي، "مراقب مصطفي بودروجالل  ،لیبیا المركزي فمصر "، اليالمطارق سالم الصلیل، "رئیس قسم االستقرار  :لیبیا 

منصف  : یة المغرب المملكة .، ووزارة التخطیط والتنمیة االقتصادیةة الكلیةالی ة، وحدة السیاسات المالی وزارة الم  :العربیة مصرجمھوریة 
شیخنا  : الجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة .اإلدارة ة وإصالحالی ة"، وزارة االقتصاد والمالی الدرقاوي، "مدیر الدراسات والتوقعات الم

  على  ، رئیس مصلحة البرامج الجھویة، ورئیسة مصلحة أھداف التنمیة المستدامة، مستشار جھوي احمدناه احمدناهالشافعي، نفیسة الطلة، 
خضرة احمد سعید، "مسؤولة   :جمھوریة جیبوتي و .التنمیة) تواستراتیجیااإلدارة العامة للسیاسات  -(وزارة االقتصاد والصناعة  اليالتو

مدیر  مماد، " على :المتحدة  القُمرجمھوریة  ة، إدارة االقتصاد والتخطیط.الی "، وزارة االقتصاد والموالتخطیطمتابعة االقتصاد الكلى 
 والتقدیرات المیزانیة"، االدارة العامة للمیزانیة. الدراسات  
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 ملخص تنفیذي 

یلعب التخطیط االستراتیجي االقتصادي دوراً بالغ األھمیة في االقتصادات العربیة منذ ستینیات القرن الماضي مع  

ً انتھاج العدید من الدول العربیة خطط یق أھداف  استراتیجیة تؤسس لبرامج اقتصادیة تسعى من ورائھا إلى تحق ا

اقتصادیة عدة لعل أھمھا حفز النمو االقتصادي، وتعزیز االعتماد على الذات، وخلق المزید من فرص العمل،  

بالتالي تحدید موجھات استراتیجیة لعملیة صنع القرار االقتصادي في الجھات  .  ودعم التنویع االقتصادي، وغیرھا

ي ضوئھا المقاربة ما بین مستویات التنفیذ الفعلي والمستھدف  المعنیة بتنفیذ ھذه الخطط وأیضاً توفیر أطر یمكن ف

 بما یُمكن من المراجعة الدوریة للمستھدفات والسیاسات االقتصادیة. 

والموارد  ةللدول ةكل االقتصادیاربما تختلف أو تتشابھ حسب الھی ،لكل خطة استراتیجیة أھداف تسعى إلى تحقیقھا

تنویع قاعدة مواردھا    على صعیدق تقدم ملحوظ  یتحق   إلى   نفطصدرة لل الدول العربیة المُ تسعي  ، حیث  المتاحةالمالیة  

  حیث الخارجیة والداخلیة،  االقتصادیة والمالیة لصدماتلبما یتیح لھا التصدي  النفطالذاتیة، وتقلیل االعتماد على 

،  التحول نحو اقتصاد المعرفة ، واديالتنویع االقتصبمجموعة من األھداف مثل (تلجأ إلى ربط خططھا االستراتیجیة  

دعم رأس المال البشري من  فضالً عن  ،تحقیق أھداف التنمیة المستدامة، باإلضافة إلى مواكبة التحوالت الرقمیةو

تحسین بیئة ومناخ األعمال بما ، و إلعداد جیل بقدرات تنافسیةخالل التركیز على إصالح النظام التعلیمي والصحي  

یة وتحسین جودة  تتطویر البنیة التح، و معاییر الشفافیة والمساءلة الرقابیة وفعالیة الجھاز الحكومي توفیر  یستھدف

 . )الخدمات 

التغلب على ، فإن التخطیط االستراتیجي دائماً ما یكون موجھاً إلى  نفطالدول العربیة المستوردة لل أما على مستوى  

، بالتالي یأتي على رأس للجمیع  الئقة  عمل  فرص  وخلق  الدخل  ولیدرأسھا تالتحدیات الھیكلیة التي تواجھھا، وعلى  

خفض معدالت البطالة وتوفیر  ، وزیادة معدالت النمو االقتصاديأولویات خططھا االستراتیجیة األھداف التالیة: (

األمان  تحقیق العدالة االجتماعیة من خالل تقویة برامج شبكات، و التحول الرقمي ، والمزید من فرص العمل

رفع  ، وتحقیق الكفاءة والعدالة الضریبیة، واإلنتاجیةوتعزیز التنافسیة ، و تقلیل حدة الفقر في االجتماعي مما یساھم 

تحقیق أھداف التنمیة المستدامة ومن بینھا تمكین المرأة وخفض  ،  تحسین بیئات األعمال، ومستویات التنمیة البشریة

اإلصالح التشریعي وتعزیز النزاھة وسیادة القانون  ، باإلضافة إلى  یع الدخلالفقر وتقلیل مستویات التفاوت في توز

 . )الكوارث الطبیعیة مخاطر من للحد الفعالة واإلدارة المستدامة البیئیة اإلدارة، وكذلك وكفاءة عمل الحكومات
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،  المؤشرات المناسبة للقیاستحدید األھداف االستراتیجیة واألھداف الفرعیة، وتحدید تتضمن االستراتیجیات 

في بعض الدول  وبطبیعة الحال تتضمن مؤشرات األداء التي یتم قیاسھا باستخدام منھجیة بطاقات توازن األداء

 ، مؤشرات ترتبط بأداء االقتصاد الكلي من بینھا:العربیة

 معدل التضخم،  الحقیقي  الفرد دخل متوسط، االقتصاديمعدل النمو ئیسة ( متغیرات االقتصاد الكلي الر ،
 المیزان عجز  اإلجمالي، المحلي  الناتج إلى  العامة الموازنة جز، نسبة عسرعة دوران النقود، سعر الصرف

 ). البطالة معدالت ،إلى الناتج المحلي اإلجمالي  الجاري
  المحلي اإلجمالي نسبة مساھمة القطاع الخاص في الناتج. 
 مساھمة القطاع غیر النفطي في الناتج المحلي اإلجمالي والتشغیل والصادرات . 
  الناتج المحلي اإلجمالي والتشغیل والصادرات في مساھمة قطاع المشروعات الصغیرة والمتوسطة . 
 .خلق فرص العمل 
  .صافي تدفقات االستثمار األجنبي المباشر 
 تعلقة بالتنافسیة الدولیة وتیسیر أداء األعمال. ترتیب الدولة في المؤشرات الم 
  البشریة والتنمیة االبتكارترتیب الدولة في مؤشرات . 
  الفساد ومكافحة الحكومة، كفاءة ومؤشر العلمي،  البحث مؤسسات جودةترتیب الدولة في مؤشرات. 
 .أصول الصنادیق السیادیة 
  .مؤشرات استخدام التقنیات الحدیثة 
  االقتصاد الرقمي.مؤشرات 
  .مؤشرات االلتحاق بمختلف كافة مراحل التعلیم 
  والریاضیات  والھندسة التقنیاتو العلوممؤشرات جودة التعلیم مع التركیز على مجاالت. 
 .حصة المحاصیل النقدیة إلى إجمالي المحاصیل الزراعیة 
 .نسبة صادرات الصناعات عالیة التقنیة إلى إجمالي الصادرات 
 إلى الخدمات األساسیة.  نفاذمؤشر ال 

تنفیذ، ومتابعة، وتقییم الخطط االستراتیجیة من خالل استخدامھا لمنھجیات من حیث آلیات تتباین الدول العربیة 

  ومتزامنة،  متتابعة خطوات عدة على  االستراتیجیة الخطط إعداد منھجیة في بعض الدول العربیة تشتمل. فمختلفة

 منظومة  وھي .  مراحلھا  ورسم  الالزمة،  االستراتیجیة  الخطة  بوضع  وتنتھي   وتحلیلھا  المعلومات والبیانات  بجمع  تبدأ

 .  والمبادرات الجھات المعنیة بمتابعة األداء مراقبة تحت تتم ،الرؤیة لتحقیق طریق  تمثل خارطة مترابطة برامج

یتم بإطار الخطط رصد تقدم اإلنجازات في المشاریع المدرجة بخطة التنمیة السنویة بشكل دوري ضمن آلیة متابعة  

)  Key Performance Indicators (KPIs( ( الرئیسةتنفیذ الخطة السنویة بواسطة عدد من مؤشرات األداء 

من ناحیة أخرى تشمل   .ق أھدافھا وتوجھاتھالقیاس التقدم الذي تحرزه الرؤیة االستراتیجیة االقتصادیة في تحقی 
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) المتضمنة في الرؤى االستراتیجیة عدد قلیل من مؤشرات قیاس  Impact assessmentمؤشرات قیاس األثر (

 األثر ذات الطابع االستراتیجي. 

 وتحقیق  والمشروعات والبرامجالسیاسات  تنفیذ لمتابعة جھة تحدید خاللیتم عادة متابعة التنفیذ وقیاس األداء من 

ً  دوري بشكل االستراتیجیة وتحدیث ومراجعة النتائج  على  المترتبة ثاراآل  وقیاس وتقییم علیھا المتفق للمنھجیة وفقا

  .االستراتیجیة تنفیذ

ً تتبنى الدول العربیة وبخالف الخطط االستراتیجیة القومیة خطط تتضمن رؤى  على المستوى القطاعي والمؤسسي    ا

تتمثل أولویات  على مستوى البنوك المركزیة . خاصة ببعض القطاعات االقتصادیة أو الجھات العاملة في الدولة

من السیبراني بھدف  تعزیز األ ، ومواكبة التطورات التقنیة الحدیثةو،  تعزیز الشمول المالي التخطیط االستراتیجي في  

،  ناء الثقة بینھم وبین مقدمي الخدمات المالیة الرقمیة ، وبالمصرفیة اتة الالزمة لمستخدمي التقنیتوفیر الحمای

  الثقافة   وتعمیق  ونشر  المالي   المستھلك  حمایة  منظومة  تعزیز، والوطني   المدفوعات  نظام  وكفاءة  سالمة  على   الحفاظو

أولویات التخطیط  من ناحیة أخرى تتركز    .الرقمي   واالقتصاد  اإللكترونیة  الحوكمة  مبادرة  دعم، ووالمصرفیة  المالیة

تنویع ھیكل اإلیرادات العامة  ، ولمالیة الحكومة ي ھیكلالتصحیح الفي  االستراتیجي على مستوى وزارات المالیة

، رة المالیة العامةتحسین إدا، وتحقیق االنضباط المالي واالستدامة المالیة، ووزیادة حصیلة اإلیرادات غیر النفطیة

  المالیة  الحوكمة دعائم إرساء أجل من والجمركیة الضریبیة واإلدارات واإلجراءات الحكومیة الخدمات ھرقمنو

من جانب آخر، تتبني الدول العربیة عدد من االستراتیجیات القطاعیة    .الفرص  تكافؤ  ضمان  ى لإ  باإلضافة  واإلداریة

،  لشمول المالي ا، والقطاع المالي ، وتطویر الرقمي  التحول، والتنمیة البشریة، ولحمایة االجتماعیةتغطي مجاالت ا

،  القطاع الصحي ، واستراتیجیات على مستوى القطاعات االقتصادیة مثل  تنمیة المشروعات الصغیرة والمتوسطةو

  والقطاع الزراعي.

في ظل التحدیات التي شھدتھا الدول العربیة مع مطلع األلفیة الجدیدة خاصة فیما یتعلق بالحاجة إلى تكثیف الجھود  

،  2030متنوعة، وتحقیق أھداف التنمیة المستدامة لتحقیق النمو الشامل والمستدام المستند إلى قاعدة اقتصادیة 

إضافة إلى تھیئة االقتصادات العربیة لالستفادة من التقنیات التي برزت في غمار الثورة الصناعیة الرابعة، اتجھت  

. تعكس ھذه الرؤى  2030ما بعد عام إلى  الدول العربیة إلى تبني رؤى مستقبلیة یمتد المدى الزمني لبعضھا 

یجیة النھج الذي تطمح الدول العربیة إلى السیر في ضوئھ للتغلب على التحدیات القائمة واقتناص الفرص  االسترات

 وتعزیز القدرات لرسم مستقبل أفضل.  
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تواجھ عملیة التخطیط االستراتیجي في الدول العربیة مجموعة من التحدیات، حیث تتباین في السیاق نفسھ، 

تشترك الدول العربیة في اعتبار أن تحدیات البیئة االقتصادیة   . رغم ذلكیةالتحدیات على مستوى الدول العرب

الدولیة تعتبر من أھم التحدیات التي تواجھ بل وقد تعیق بعض األحیان الوصول إلى المستھدفات المتضمنة في 

ل التخطیط  إطار الخطط االستراتیجیة. كما تشترك عدد من الدول العربیة في قلة الكفاءات المتخصصة في مجا

االستراتیجي والحاجة إلى بناء القدرات على مستوى التخطیط االستراتیجي. عالوة على ضعف متابعة وتقییم 

الخطط االستراتیجیة وتقییم األثر وكذلك عدم توفر البیانات اإلحصائیة الكافیة لتقییم سیر أداء الخطط االستراتیجیة. 

یات تتعلق باألوضاع الداخلیة االستثنائیة غیر الُممكنة لتنفیذ  إلى جانب ذلك تواجھ بعض الدول العربیة تحد 

 استراتیجیات ذات أھداف طموحة.

كذلك فإن التحدیات المتعلقة بالتمویل خاصة التمویل طویل األجل تُعد من أبرز التحدیات التي تواجھ الدول العربیة  

واإلصالحات المشمولة في الخطط والرؤى االستراتیجیة.  في ظل ضعف الحیز المالي المتاح لتنفیذ المشروعات 

بناًء علیھ، لجأت العدید من الدول العربیة إلى تشجیع مشاركة القطاع الخاص في تنفیذ الخطط االستراتیجیة سواًء  

عبر مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص أو عبر السعي إلى تبني إصالحات لتحسین البیئة االستثماریة ومناخ  

 عمال.األ 

عرض تجربة الدول العربیة في مجال التخطیط االستراتیجي والرؤى  ب على ضوء ما سبق، یھتم ھذا الكتاب 

والجھات المعنیة بصیاغتھا   ،ومستھدفاتھا  ،االقتصادیة المستقبلیة حیث یعرض مالمح الخطط االستراتیجیة الحالیة

وعدد  ،والتحدیات القائمة ،قیاس األداء واألثرستخدمة لوالمؤشرات الم  ،وآلیات التمویل المختلفة ،ومتابعة تنفیذھا

نتائج استبیان  ى لإھذا الكتاب استند من الجوانب األخرى ذات العالقة بالتخطیط االستراتیجي في الدول العربیة. 

 أُعد خصیصاً لھذا الغرض وتم استیفائھ من قبل الجھات المعنیة في الدول العربیة.

 الدول العربیة  في االقتصادي عن التخطیط االستراتیجي خلفیةأوالً: 

 خبرة الدول العربیة في التخطیط االستراتیجي االقتصادي  .أ

  ، ) 1965- 1961( خذ في التوسع خالل الفترة أ مفھومھ زمن بعید، غیر أن ى لإخ التخطیط االستراتیجي ییرجع تار 

حیث  ،  األمریكیة  الوالیات المتحدة  وأصدر قراراً بتطبیقھ في ن جونسن الذي تبناه  وتحت حكم الرئیس األمریكي لیند
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مصطلح التخطیط  استخدام أعقب ذلك. الدول النامیة ى لإبیة مع أواخر الستینات ومن ثم وورالقارة األ  ى لإ انتقل

 . 1على نطاق واسع   االستراتیجي في العلوم االجتماعیة والسیاسیة ومجاالت االقتصاد الكلي والجزئي 

الخطط االستراتیجیة في سبیل تحقیق االستقرار االقتصادي والسیاسي، نھج الدول العربیة  تبنتمن ناحیة أخرى، 

المخطط  ب ما یُعرف الكویت حینما وضعت 1952عام  إلى  قومیة عربیة حیث یرجع تاریخ أول خطة استراتیجیة

قتصادیة  اال ستراتیجیة  اال رؤیة  تم إصدار ال،  سوریةفي  والھیكلي األول الذي شمل االستراتیجیة االقتصادیة الوطنیة.  

وخالل عقد   .2020وما زالت الدولة تنوي تبني خطط استراتیجیة أخرى مع بدایة عام ، 1960وطنیة في عام ال

"مخطط بینما یعتبر    "1969  –  1966"المخطط الثالثي األول    أول خطة استراتیجیة قومیة  الجزائرنات تبنت  الستی

أول رؤیة   تم إصدار السعودیة في  .بمثابة أحدث خطة استراتیجیة تتبناھا الجزائر "2020عمل الحكومة لعام 

(خطة ما بعد النفط) من  "2030السعودیة المملكة العربیة رؤیة "، وتعتبر 1970عام  في قتصادیة اإستراتیجیة 

 .  2016إبریل   25حیث تم اإلعالن عنھا في  ،أبرز الرؤى في العصر الحدیث

نجاز إ، وما زالت مستمرة في  1973وطنیة في عام  الستراتیجیة  اال   تھاخط   اللیبیةمن جانب آخر، أصدرت الحكومة  

 في   .)سنوات   5  -  3جل (األ متوسط  وبعضھا    )،سنوي(  بمدى زمني قصیر األجلالخطط االستراتیجیة منذ سنوات،  

في ویصل المدى الزمني للخطة االستراتیجیة أول خطة استراتیجیة اقتصادیة وطنیة  األردنأصدرت  ،نفس العام

واستعادة زخم النمو االقتصادي،    ،خمس سنوات، تستند على رؤیة مفادھا "تحفیز نمو االقتصاد األردني   ى لإاألردن  

 مكانات الواعدة والكامنة تحقیقا للتنمیة في المملكة". عبر تسخیر اإل 

أول التي أصدرت  لبنانبعض الدول العربیة حدیثاً لتبني رؤى وخطط استراتیجیة اقتصادیة، مثل كذلك اتجھت 

"االستراتیجیة  تزامن مع إطالق  الذيالذي تم فیھ عقد مؤتمر باریس األول  2001عام  في رؤیة إصالحیة 

على تنفیذ استراتیجیة   الي الوقت الحتعمل الدولة في ف ،موریتانیا في  أما .االقتصادیة الجدیدة للحكومة اللبنانیة"

خطة جزر  "تعتبر . كما "2030-2016 االستراتیجیة الوطنیة للنمو االقتصادي والرفاه المشترك" سمى وطنیة ت 

في تعزیز أسس التحول الھیكلي لالقتصاد    ى لإأول خطة استراتیجیة وطنیة تھدف    "2030  –  2010  الناشئة  القُمر

یة طویلة األجل،  وتنم استراتیجیة خطة  جیبوتي كما تبنت بھدف تحقیق نمو اقتصادي شامل ومستدام. القُمرجزر 

).  2019  –   2015(   الفترةتغطي   ة مدتھا خمس سنوات الیخطط متت  أربع   ى لإتنقسم  ،  "2035رؤیة جیبوتي  "تسمى  

وجاري إعداد خطة التنمیة  )  2040  –  2021(   للفترة  "2040رؤیة ُعمان  "  مانسلطنة عُ أطلقت    2019  ینایرفي  و

 
 االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر. جامعة فرحات عباس “تطور الفكر والتخطیط االستراتیجي" جامعة سطیف، كلیة العلوم 1
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  فلسطین تقوم . كذلك، 2040باعتبارھا الخطة التنفیذیة األولى لرؤیة ُعمان ) 2025 - 2021(  الخمسیة العاشرة

ھا  حیث یتوقع أن یتم االنتھاء من تنفیذ  ،)2022 – 2017 (بتبني خطة أجندة السیاسات الوطنیة التي تشمل الفترة

المستندة على خمسة محاور   "2030رؤیة العراق للتنمیة المستدامة تم تدشین " العراق في  .2022مع نھایة عام 

  متنوع، وبیئة نسان، الحكم الرشید، اقتصاد المتمثلة في (بناء اإل رئیسة مستمدة من ركائز التنمیة المستدامة األممیة 

االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد  ى مسمتحت  "2025رؤیة األردن "كما أطلقت الحكومة األردنیة  .مستدامة)

   .دھارزجل اال أتحت عنوان التعلیم من ،  )2025 –  2016(  البشریة

 االستراتیجي في الدول العربیة أھداف التخطیط  .ب

والموارد  و تتشابھ حسب الھیكل االقتصادي للدول أتحقیقھا ربما تختلف  ى لإھداف تسعى ألكل خطة استراتیجیة 

تنویع    على صعیدملموساً  ق تقدماً  یتحق   ى لإ  نفطدائماً ما تسعي الدول العربیة المصدرة لل  ،. على سبیل المثالالمتاحة

ربط خططھا   ى لإتلجأ  الي لصدمات الخارجیة والداخلیة، بالتلبما یتیح لھا التصدي ، قاعدة مواردھا الذاتیة

. على سبیل المثال  والتنوع االقتصادي االستراتیجیة بأھداف ذات صلة بالتحوالت الرقمیة واقتصادات المعرفة

من خالل مراجعة   وبناء قاعدة االقتصاد المعرفي  تطویر ى لإ "2030السعودیة المملكة العربیة رؤیة " تھدف 

التحوالت الرقمیة  مواكبة االقتصاد المعرفي و انطالقاالجتماعیة لتعزیز ووتبني األدوات والمنھجیات االقتصادیة 

 ى لإالتي تھدف على عدد من البرامج والمشروعات االستراتیجیة  "2035رؤیة الكویت "ترتكز  كما المصاحبة.

صالح الممارسات اإلداریة والبیروقراطیة لتعزیز  إنتاجیة، وإ عداد جیل بقدرات تنافسیة وصالح النظام التعلیمي إل إ

جودة   وتحسین التحتیةالبنیة تطویر  ى لإة الجھاز الحكومي، باإلضافة الیمعاییر الشفافیة والمساءلة الرقابیة وفع

إلى توفیر نمط جدید للحكم یتسم   "2020"مخطط عمل الحكومة الجزائریة ، یھدف من جانب آخر الخدمات.

بالشفافیة وذلك بإجراء إصالحات مالیة واقتصادیة واسعة النطاق من خالل مراجعة النظم الضریبیة واعتماد قواعد 

ث النظام المصرفي والمالي بما یتواكب مع التطورات الرقمیة  جدیدة لحوكمة الموازنة العامة للدولة، وتحدی 

 المتسارعة، وتحفیز اإلنتاج الوطني، وتعزیز القدرات المؤسسیة في مجال التطویر الصناعي والتعدیني. 

ً إ، فنفطلأما على مستوى الدول العربیة المستوردة ل ً   ن التخطیط االستراتیجي دائما زیادة معدالت    ى لإ  ما یكون موجھا

، والتحول إلى اقتصاد  النمو االقتصادي، وتحقیق العدالة االجتماعیة من خالل تقویة برامج شبكات األمان االجتماعي 

الرؤى    تتضمنھحدة الفقر وتخفیض معدالت البطالة، ذلك وفقاً لما    تخفیففي  مما یساھم    ،المعرفة واالقتصاد الرقمي 

 ،وسوریة ،والسودان ،ومصر ،وجیبوتي، والجزائر، األردن العربیة مثل والخطط االستراتیجیة لبعض الدول

 .ولبنان ،ولیبیا ،تانیایومور ،القُمروجزر  ،وفلسطین ،والمغرب
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الدخل وخلق فرص عمل الئقة على تسریع النمو االقتصادي من أجل تولید  القُمرجزر ، تحرص سبیل المثال على 

 ً ، حیث تنطوي "2063تحاد األفریقي اإل برنامج عمل "و ، "2030أھداف التنمیة المستدامة "مع  للجمیع، تمشیا

 2030الرؤیة االستراتیجیة االقتصادیة على أھداف مرحلیة قابلة للقیاس خالل سنوات الخطة تستھدف بحلول عام 

إضافة  الناتج المحلي،    الي في المائة من إجم   25  یزید عنفي المائة، ومعدل استثمار    7.5  ى لإمعدل نمو یصل  تحقیق  

 ى لإلتنمیة البشریة بزیادة تصل  ل  الي مؤشر ع  ى لإإلنتاجیة، والوصول  في ا  وتحقیق زیادة كبیرة  التنافسیة  تعزیز    ى لإ

معدل تصدیر  و الناتج المحلي،    الي في المائة من إجم  17  یتعدىمعدل ضغط ضریبي    ى لإالوصول  في المائة، و  0.8

 الكاملة. التوظیفتحقیق عالوة على الناتج المحلي،  الي في المائة من إجم 35أعلى من 

 أداء الخطط االستراتیجیة في الدول العربیة  قیاسمنھجیة  .ج

یتم االعتماد على حیث حسب الغرض المراد تحقیقھ. الدول العربیة  من قبل تتباین مؤشرات القیاس المستخدمة 

مؤشرات قیاس األداء الرئیسة لقیاس التقدم الذي تحرزه الرؤیة االستراتیجیة االقتصادیة في تحقیق أھدافھا  

مل مؤشرات قیاس األثر ت. بینما تش حصائیة)في مختلف المجاالت (االجتماعیة، االقتصادیة، واإل  وتوجھاتھا

(Impact assessment) كل من معدل االستثمار  للدول العربیة االستراتیجیة االقتصادیة  ى المتضمنة في الرؤ

عدد  ومؤشر التنمیة البشریة، و االقتصادي، النمو  ونسبةالفقر،  نسبة، الي كنسبة مئویة من الناتج المحلي اإلجم

ً الوظائف الالئقة التي یتم توفیرھا   النمو السكاني.   نسبةوالبطالة،  نسبة  ،سنویا

، واألھمیة، والقیمة المضافة، الوضوحفي تقییم مؤشرات األداء الرئیسة وفق ستة معاییر تتمثل  یتم السعودیةفي 

ھا وتحلیلھا،  م یوقابلیة القیاس. مثل قیاس كفاءة رأس المال البشري في القطاع العام وتقی والكفایة، وقابلیة الرصد، 

ومتابعة مدى التقدم في تنفیذ البرامج والمبادرات، وقیاس مستوى مخرجات التعلیم   ،وقیاس أداء األجھزة العامة

یعتبر معدل اإلنجاز السنوي لكل ھدف، أحد مؤشرات األداء   المغربفي  .بشكل سنوي، وقیاس أداء جودة العمل

التقدم الذي تحرزه الرؤیة االستراتیجیة االقتصادیة    قیاس  ]  Key Performance Indicators  [(KPIs)الرئیسة  

المتضمنة في الرؤیة  (Impact assessment)أما مؤشرات قیاس األثر  في تحقیق أھدافھا وتوجھاتھا.

فرص العمل  ة، وعدد الیجمفتشمل نسب المساھمة في القیمة المضافة القطاعیة واإل ، االستراتیجیة االقتصادیة

  على أساس   القُمرجزر  في  من ناحیة أخرى، یتم تقییم الخطط االستراتیجیة  .  الصادراتالزیادة في  ، ومستوى  الجدیدة

ً أل سنوي  سنوي یشمل تقییم حكومة في تنفیذ اإلستراتیجیة، حیث یتم في ھذا الخصوص إعداد تقریر الداء وفقا

تقییم مؤشرات األثر من خالل خبرة مستقلة لتغذیة صیاغة الحوار حول   ى لإ، باإلضافة  مؤشرات القیاس المستخدمة

 االقتصادیة واالجتماعیة. ة السیاسات الیمدى فع 
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ً للقطاعات   مدى تقدمعدد من المؤشرات لتقییم یتم استخدام  لبنانفي  االستراتیجیة االقتصادیة، تُصنف وفقا

لتكون  لبنان تسعى ،  على سبیل المثال الزراعة مجال فیھا. في  حرزالمُ  التقدم االقتصادیة واإلنتاجیة المختلفة لقیاس

 الضخمة (أكثر المحاصیل تستخدم مؤشرات مثل حصة، حیث  االستراتیجیةللمحاصیل   الشرق األوسطیة الغذاء سلة

الوزن النسبي  ى لإ، باإلضافة لبناننتجة في المحاصیل المُ  الي األكبر كنسبة من إجم اإلنتاج  ذات )ھكتار  ألف من

المتخصصة اإلقلیمیة   الریادة  ى لإ  لبنان  تسعى   الصناعةمجال  . في  ) المصنعة األغذیة الزراعیة (باستثناء للصادرات

، باإلضافة  األولویة ذات الفرعیة المجموعات ویتم االعتماد على صادرات  واالستراتیجیةالمبتكرة  الصناعات في 

السیاح   عددتُستخدم مؤشرات مثل ففي القطاع السیاحي، أما  .كمؤشرات قیاس الصناعیة النشطة المناطق عدد إلى 

ة، تستھدف  الیالم على مستوى الخدمات. باآلالف)( الرئیسة،  الواجھات في  الفنادق غرف (بالمالیین)، وعدد

 " العالمي  الي الم المركز مؤشر" استخداموالكبیرة من خالل  المتوسطة ةالیالم األرصدة السلطات اللبنانیة أصحاب

[The Global Financial Center Index (GFCI)] ، ى لإالمصرفیة  غیر وكذلك مؤشر نسبة األصول 

 . األصول الي إجم

في صیاغة االستراتیجیة من خالل   ي األساس الدوروالقطاع الخاص  المدني لعب كل من المجتمع ی، مصرفي 

من ورش العمل   عددعلى مدار األعوام السابقة تنظیم . كما تم 2014مجموعات العمل التي تشكلت مع مطلع عام 

  المدني لمناقشة االستراتیجیة مع ممثلي القطاع الخاص والمجتمع    المجتمعي المتخصصة واللقاءات المفتوحة للحوار  

عدد من اإلصالحات التي شملت القطاع التعلیمي  مصر االستراتیجیة في  طالخط  تبنتحیث  .والمنظمات الدولیة

تحدید مؤشرات لقیاس األداء في محاور االستراتیجیة  إلى ، باإلضافة وعدد من القطاعات االستراتیجیة األخرى

    االقتصادیة.

معدل نمو الناتج المحلى   ، السودانفي  االستراتیجیةمن أھم مؤشرات األداء المستخدمة لقیاس مدى تقدم الرؤیة 

كما یتم االعتماد على مؤشرات قیاس   .الي المدرجة الشمول وسرعة دوران النقود، و معدل التضخم، و، الي اإلجم

زیادة المستفیدین من    الي وبالتاألثر المتضمنة في الرؤیة االستراتیجیة االقتصادیة، المتمثلة في زیادة إنتاج الكھرباء  

التعلیم   تي ستیعاب في مرحل، ونسبة زیادة اال ي األساس التعلیم مرحلةفي نسبة القبول للصف األول و الكھرباء، 

رفع متوسط دخل  ، 2020، فیستھدف المخطط االستراتیجي لعمل الحكومة الجزائرأما في  .والثانوي ي األساس

، وزیادة التوظیف بما یضمن تخفیض معدالت البطالة إلى المستویات المقبولة نمو اقتصادي مستدامالفرد، وتحقیق  

الموازنة العامة بما یضمن استمراریة الدین العام اقتصادیاً، وتخفیض معدالت التضخم، وتخفیض العجز في رصید  

 للدولة، فضالً عن تقلیل العجز في المیزان الجاري ومن ثم تخفیض عجز میزان المدفوعات. 
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 تمویل الخطط االستراتیجیة في الدول العربیة   .د

كما  . محددات النمو االقتصادي تحریكتسییر العملیة التنمویة ودعم ون التمویل یلعب دوراً كبیراً في أال شك في 

 ثالثة أنواع   إلى . نشیر في ھذا الصدد  للدول العربیة  االستراتیجیة  طیُعتبر أحد الركائز األساسیة لتحقیق أھداف الخط

المتمثل في القروض والمنح من   ،)External Finance( التمویل الخارجي ب عرفیُ  األولالنوع . التمویلمن 

الموازنة    موارد  من )Government Finance(   حكومي التمویل ال  فیتمثل في   ،الثانيالنوع  أما    الدولیة.المؤسسات  

وذلك ) PPP Finance( الشراكة بین القطاعین العام والخاص  ھو التمویل المعتمد على ف النوع الثالث، أما العامة

نفاق  غلب األحیان استقطاع نسبة معینة من اإل أالحالة یتم في    ھذهفي  و،  لدعم الخطط االستراتیجیة في الدول العربیة

   .االستراتیجیاتعملیة تنفیذ الحكومي لتمویل 

الدول   بعض  تعتمد  ي حینالمذكورة أعاله، ف   التمویل  في ھذا الصدد، تتباین الدول العربیة في اعتمادھا على مصادر

جزر  و  ،العراق(  مثل،  المنح الخارجیة)  إلى مصادر للتمویل (الموازنة العامة، والقطاع الخاص، باإلضافة    ةعلى ثالث

كمصدر   على الموازنة العامة والقطاع الخاصدول أخرى تعتمد نجد أن  .)وسوریة  ،والمغرب ،وفلسطین ،القُمر

،  من ناحیة أخرى  .)مانوعُ   ،ولبنان  ،والكویت  ،األردنو  ،ومصر  ،السودان(  مثل  رئیس لتمویل الرؤى االستراتیجیة

الشراكة ما بین القطاعین العام والخاص والمجتمع    بواسطة  موریتانیا في  یتم تمویل الخطط االستراتیجیة االقتصادیة  

  واإلقلیمیة. مؤسسات التمویل الدولیة  إلى باإلضافة  ،المدني 

االعتماد    إلى على الموازنة العامة للدولة لتمویل الخطة االستراتیجیة، باإلضافة    فلسطین، والقُمرجزر  تعتمد كل من  

على  األردنو الجزائر، كما تعتمد. على الشراكة ما بین القطاعین العام والخاص والمجتمع المدني، ودعم المانحین

نسبة    ردناألتخصص  حیث    ،اً من خالل الموازنة العامة للدولةالیمصادر تمویل مختلفة لدعم الخطط االستراتیجیة م 

كذلك تعتمد المملكة على الشراكة ما بین القطاعین العام   .نفاق الحكومي للخطط االستراتیجیة القومیةمحددة من اإل 

 .لتمویل االستراتیجیة القومیة والخاص والمجتمع المدني كأحد الموارد المھمة

من جانب آخر، تحرص الدول العربیة على تعزیز دور القطاع الخاص في تمویل استراتیجیات الدولة بإشراكھ في 

ذلك من خالل الحوافز المقدمة من الحكومة لتعزیز  ،  عملیة التنمیة االقتصادیة ودعم الرؤى االستراتیجیة في الدولة

حوافز تشجیعیة لحفز القطاع الخاص على القیام   القُمرجزر  دوره في تمویل استراتیجیات الدولة. مثالً، تقدم حكومة  

ین  المتبعة في ھذا الشأن، استخدام الشراكة بین القطاع  اآللیاتمن  .بدوره والمشاركة في تنفیذ الخطة االستراتیجیة

ة الالزمة لتمویل استثماراتھا السیما في  الیتعبئة الموارد الم من خاللالعام والخاص لتمویل الخطة االستراتیجیة 
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في المائة  15بنسبة  الذي یشارك   وغیرھا بمشاركة القطاع العام ،اف الضوئیةیلأل وا ،والفنادق   ،مجال البنیة التحتیة

 القطاع الخاص. في تطبیق سیناریو استباقي مشترك مع 

تمویل الرؤى االستراتیجیة وذلك من خالل    في ، تحرص المملكة على تقنین عملیة إشراك القطاع الخاص  ردناأل  في 

، وكذلك تعزیز ھذه الشراكة من  "2020لسنة  )17رقم (  "قانون الشراكة بین القطاعین العام والخاصإصدار 

القطاع الخاص على  قبالعفاءات الضریبیة المالئمة لزیادة مستویات إ تقدیم اإل خالل حزمة من المزایا المتمثلة في 

ترسیخ أُسس التشاور والحوار   إلى االستثمار في المشاریع التي تدعم النمو االقتصادي الشامل والمتوازن، باإلضافة  

لحفز القطاع    اآللیاتمجموعة من    الكویت   ة. وتتبعالیالخاص، فضالً عن زیادة كفاءة النفقات الرأسم  البناء مع القطاع 

ھیئة مشروعات الشراكة بین القطاعین  تم في ھذا الصدد إنشاء "حیث  ،الخاص على تنفیذ الرؤى االستراتیجیة

كما سعت الحكومة   .على القطاع الخاصبدورھا بدراسة المشاریع، وتجھیزھا للعرض تقوم التي  العام والخاص"

ً  الكویتیة  إلى عمال لتمكین القطاع الخاص من القیام بدوره في التنمیة االقتصادیة، باإلضافة تأھیل بیئة األ  إلى  أیضا

 عمال. إزالة األعباء والقیود وفتح المجاالت والمنافسة، وتسھیل ممارسة األ 

، أُجریت بعض التعدیالت على األطر التشریعیة والمؤسسیة لتقنین عملیة إشراك القطاع الخاص في تنفیذ  لبنانفي  

علیھ،  .2017عام في  "قانون تنظیم الشراكة بین القطاعین العام والخاصالخطة االستراتیجیة، حیث صدر "

جانب دعمھ بالقوانین التي  إلى بعض التعدیالت البسیطة في القوانین لكي تتالءم مع ھذا القانون  إلى ھناك حاجة 

تم إجراء بعض التعدیالت في   فلسطین،تعزیز أطر الشفافیة لتشجیع المستثمرین على عقود الشراكة. في  في  تساھم  

قانون  ھا عملیة إشراك القطاع الخاص في تنفیذ الخطة حیث تم تعدیل "األطر التشریعیة والمؤسسیة التي تتطلب

وبما یتوافق مع مستھدفات الخطة االستراتیجیة   ،بھدف تشجیع االستثمار" 1999االستثمار الفلسطیني لسنة 

. العام والخاص"برنامج التشاركیة بین القطاع  اعتمدت االستراتیجیة "  سوریةاالقتصادیة الوطنیة في فلسطین. في  

لي  حتشجیع استثمارات القطاع الخاص الم إلى زیادة كفاءة تشغیل المنشآت العامة، و إلى یھدف البرنامج حیث 

مشاریع البُنى التحتیة، وإعادة تأھیل المشاریع المتضررة،  منھا في المشاریع الوطنیة الجدیدة خاصة  األجنبي و

ُ  "2016عام في قانون التشاركیة دار "والمشاركة في المخاطر. في ھذا السیاق، تم إص سس لبیئة قانونیة الذي أ

 العام والخاص.  ینلتنفیذ المشاریع المشتركة بین القطاع مالئمة وتشریعیة 
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 ) 1( رقم جدول 
 مصادر تمویل الخطط االستراتیجیة في الدول العربیة 

 الدولة 
الموازنة  

 العامة 
 للدولة 

ا�ة   ال��
 � ب��

 القطاع
الخاص  

 والعام 

 أخرى
(قروض 

 ومنح)

 ×   الممل�ة األردن�ة الهاشم�ة 

 × ×  الجمهور�ة الجزائ��ة الد�مقراط�ة الشعب�ة

 �
  ×  جمهور�ة جيبو��

 × ×  الممل�ة الع���ة السعود�ة

 ×   جمهور�ة السودان

    الجمهور�ة الع���ة السور�ة
    جمهور�ة العراق

 ×   سلطنة ُعمان

 �     دولة فلسط��
    المتحدة  الُقمر جمهور�ة 

 ×   دولة ال���ت 

 ×   الجمهور�ة اللبنان�ة

 × ×  دولة لي��ا 

 ×   جمهور�ة م� الع���ة

    الممل�ة المغ���ة
 × ×  الجمهور�ة اإلسالم�ة المور�تان�ة

   )، "استبیـــــان التخطیط االستراتیجي والرؤى المستقبلیة في الدول العربیة".  2020المصدر: صندوق النقد العربي (                      
 

 ة الخطط االستراتیجی وتنفیذ متابعة أداءب  المعنیةالجھة  .ه

على التجمیع والتحلیل المستمر للبیانات لتقدیر مدى التقدم في أداء   الخطط االستراتیجیةوتنفیذ  تستند عملیة متابعة

،  ربع سنویة(  ألخرىتختلف من دولة    دوریةومقارنتھا باألداء المتوقع. تتم المتابعة بصورة    ات المتضمنةالمشروع

رز نحو  قیاس التقدم المحُ والتحدیات التي تواجھ ) لمراجعة األداء والوقوف على النجاحات نصف سنویة، أو سنویة

واتخاذ   عریاالمش بلوغ األھداف واالستغالل األمثل للموارد. تساعد عملیة متابعة األداء على معرفة تقدم تنفیذ 

 ة.  الینجاز المشروع بكفاءة وفعاإل  لضمانقرارات في الوقت المناسب 
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،  تحدیات عملیة المتابعة مقارنة التقدم الفعلي بالتقدم المخطط وتحدید حاالت التأخیر، والتحدید السریع لل تستھدف

المحتملة   تحدیاتف والالیف والموارد األخرى، والتحدید المبكر لحاالت تجاوز التكالی مراقبة التك إلى باإلضافة 

اً،  مھم  التقییم المستمر ألداء الخطط االستراتیجیة جزءً   بركذلك یعتبالنسبة لتدفق الموارد أو االنحراف عن المخطط.  

حیث تقوم الوزارات القطاعیة في ھذا الصدد بإصدار إطاراً متفق علیھ تستخدمھ لمتابعة وتقییم األداء لقیاس مستوى  

 اإلنجاز وذلك حسب جداول التنفیذ المتفق علیھا. 

نشاء وزارة  إبعض الدول یتم  في فاتیجي من دولة ألخرى، تختلف الجھة المنفذة للتخطیط االسترمن ناحیة أخرى، 

  ، القُمروجزر  ،واألردن ،السودان(متخصصة للتخطیط االستراتیجي على المستوى القومي كما ھو الحال في 

ھو  كما    ،، في حین تقوم وزارات االقتصاد في دول أخرى بمھام متابعة وتنفیذ االستراتیجیات الوطنیة للدول) ولیبیا 

بواسطة   الجزائربینما یتم تنفیذ الخطط االستراتیجیة في ، )وموریتانیا  ،وفلسطین ،والكویت ،السعودیة (في الحال 

 .  رئاسة الحكومة الجزائریة

الوكالة الوطنیة لتصمیم وتنفیذ   بجانب لتعملالمفوضیة العامة للخطة االستراتیجیة أُنشئت  القُمرجزر  في 

تشترك بعض الجھات األخرى في كما بمھام إعداد وتنفیذ الرؤیة االستراتیجیة االقتصادیة.  لقیاملذلك ، المشاریع

وضع الرؤیة االستراتیجیة االقتصادیة، مثل األمانة العامة للحكومة، ووزارة االقتصاد واالستثمار، والمفوضیة  

تقوم  و على اجتماعات االستراتیجیة،    ة والمیزانیة. كما تشرف المفوضیة العامة للخطةالیالعامة للخطة، ووزارة الم

وزارة  تقوم فیما  الجھات والوزارات ذات الصلة لحضور اجتماعات الرؤیة االستراتیجیة االقتصادیة. بدعوة

، باعتبارھا الجھة المنوط بھا متابعة تنفیذ وتقییم االستراتیجیة، باالتصال بجمیع  جیبوتيفي  االقتصاد والتخطیط

 المراقبة والتقییم في الوزارات القطاعیة للحصول على نظرة عامة حول تطور أداء االستراتیجیة. إدارات 

الجھة المعنیة بإعداد وتنفیذ واإلشراف على االستراتیجیة  وزارة التخطیط والتعاون الدولي" تعتبر " األردنفي 

الھیئات المستقلة والمؤسسات الحكومیة المستقلة بما فیھا    إلى جمیع الوزارات باإلضافة    تشترك معحیث  االقتصادیة  

مجلس الشؤون االقتصادیة  یقوم    السعودیةالبنك المركزي األردني في وضع الرؤیة االستراتیجیة االقتصادیة. في  

طار  األمور االقتصادیة والتنمویة، وتنسیقھا ووضعھا في إمتابعة  بمھامتابع لمجلس الوزراء السعودي ال والتنمیة 

كل ما یتعلق بشؤون االقتصاد والتنمیة، وبالشكل الذي یمنع  في متسق بنحو یساعد الدولة على توحید توجھاتھا 

األمانة العامة للمجلس تقوم كما  .الوزارات المعنیة بأعمال المجلس بیناالرتباط االزدواجیة، ویحقق مزیدًا من 

الوزارات  مع بإعداد وتنفیذ الرؤیة االستراتیجیة االقتصادیة، بالتعاون  السودانفي  القومي للتخطیط االستراتیجي

الصناعة والتجارة، الطاقة   الزراعة والموارد الطبیعیة، ،االقتصاديوالتخطیط  ةالیالم( المتمثلة في قتصادیة اال 

وفي   .)بنك السودان المركزي إلى إضافة البنى التحتیة والنقل،  الثروة الحیوانیة، والموارد المائیة، الري والتعدین،
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الرؤى االستراتیجیة وذلك بالتعاون مع الوزارات  تنفیذ  بمھام تقییم    وزارة التخطیط والتنمیة االقتصادیة، تقوم  مصر

 األخرى.

، بمسؤولیة إعداد ومتابعة وتنفیذ الرؤیة االستراتیجیة لدولة وزارة الدولة للشؤون االقتصادیةتُعنى  الكویتفي 

  ، التي تقوم بتقدیم الدعم الفني   األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطیط والتنمیةعلیھا بالتعاون مع    واإلشراف  الكویت

شارك في وضع الرؤیة  االستراتیجیة.شراف على االجتماعات الدوریة لمتابعة تنفیذ الرؤیة مھمة اإل  إلى باإلضافة 

ً وقیادیاً، وبعض نواب   119 الي حو "2035 كویت جدیدة" الكویت االستراتیجیة لدولة  شخصیة وطنیة ووزیرا

شركاء التنمیة (القطاع الحكومي، القطاع الخاص، منظمات   إلى باإلضافة  ،الكویتي  والمجلس البلدي مجلس األمة 

 والمنظمات الدولیة)  ،المجتمع المدني 

وزارة االقتصاد  ھي   فلسطینن الجھة المعنیة بإعداد وتنفیذ الرؤیة االستراتیجیة االقتصادیة في إفي نفس السیاق، ف

 باإلضافةبالتعاون والشراكة مع باقي المؤسسات الحكومیة وھیئات الحكم المحلي، وكافة الوزارات الوطنیة    الوطني

یقوم مكتب رئیس مجلس الوزراء بمتابعة كافة الملفات والتطورات المتعلقة بتنفیذ  الشراكة مع القطاع الخاص. و  إلى 

االجتماعات الدوریة التي یعقدھا رئیس الوزراء مع  ومتابعة ذلك مع المؤسسات العامة من خالل ،الخطة الوطنیة

باقي الجھات المعنیة بتنفیذ الخطة الوطنیة وخاصة الوزارات الحكومیة وھیئات الحكم المحلي والتي تُدعى لحضور  

مكتب مجلس رئیس   جانب إلىاجتماعات الرؤیة االستراتیجیة االقتصادیة. كما تُشرف وزارة االقتصاد الوطني 

 على اجتماعات الرؤیة االستراتیجیة االقتصادیة. ،الوزراء

  93إلى   1 ، میز الدستور المغربي بین السیاسات العمومیة والسیاسات القطاعیة، وتشیر الفصول منالمغربفي 

اع المكلف بھ،  ن مسؤولیة الوزارات المعنیة تنحصر في تنفیذ السیاسات الحكومیة كل في القط  من الدستور إلى أ

  أن أما بالنسبة للسیاسات القطاعیة فھي سیاسات مرتبطة بالقطاعات الحكومیة المختلفة كل بحسب اختصاصھ". بید  

"الوزراء مسؤولون عن تنفیذ السیاسة الحكومیة كل في القطاع المكلف  أن    على   ینص  الذي  93  بالفصل  یتعلق   مراأل 

أما بالنسبة للسیاسات القطاعیة فھي سیاسات مرتبطة بالقطاعات الحكومیة   .بھ، وفي إطار التضامن الحكومي"

تعمل السلطات العمومیة على أن “ ضرورة من الدستور على  13الفصل المختلفة كل حسب اختصاصھ. وینص 

وتفعیلھا وتنفیذھا   حكومیةإشراك مختلف الفاعلین االجتماعیین في إعداد السیاسات ال بھدفھیئات للتشاور،  نشاءإ

، یتم االعتماد في الوقت الراھن لبنانفي    تنفیذ الرؤیة االستراتیجیة االقتصادیة  لمتابعةومن ناحیة أخرى،    ا.ھوتقییم 

ً  یكون "مؤقت رؤیة فریق"على  والمبادرات على أن یتبع الفریق لوزارة قائمة   االقتصادیة المواضیع بكل معنیا

منتظم،   بالتقاریر الدوریة بشكل الوزراء رئاسة مجلس  مكتبإمداد  في    الفریق  تنحصر مھام  .ویترأسھ وزیر مكلف
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ھناك مقترحات الستحداث إدارة تكون معنیة بإدارة  الكاملة التي ال تزال قید التنفیذ.   التنفیذ ةلیآ إنشاءحین    إلى وذلك  

 االستراتیجیة.والسیاسات الداعمة لتنفیذ أھداف الخطة البرامج 

،  الي دریعلى المستوى القومي بشقیھ المركزي والف لیبیا  یتم إعداد وتنفیذ التخطیط االستراتیجي االقتصادي في 

الجھات المعنیة بإعداد وتنفیذ الرؤیة   إلى باإلضافة  ةالیوالم (مجلس التخطیط العام)وزارتي التخطیط  تُعنى و

 والمساندة في ستراتیجیة االقتصادیة، بینما تلعب كافة الوزارات والھیئات والمصالح العامة األخرى دور الدعم اال 

 ھیئة التخطیط والتعاون الدوليتتولى  ،سوریة في  حسب اختصاصھ. وضع الرؤیة اإلستراتیجیة االقتصادیة كل

والبنى   ،والمحلي  ،والقطاعي  ،الرؤیة االقتصادیة من خالل الوزارات المختصة على المستوى الكلي مھام متابعة 

مدیریة التخطیط التنموي باألمانة العامة للمجلس  ذلك، تقوم إلى والتعاون الدولي. باإلضافة  ،والطاقة ، التحتیة

متضمنة االستراتیجیة االقتصادیة التي   ،"2020ُعمان رؤیة  "بمتابعة استراتیجیة   بسلطنة ُعمان األعلى للتخطیط

المدیریة العامة للمتابعة والتقییم والتي تقوم بمتابعة    إلىتتمثل في التنویع االقتصادي وتنمیة القطاع الخاص باإلضافة  

الدولي باعتباره جھة محایدة بتقییم   قطاعات التنویع االقتصادي والمشاریع االستراتیجیة الكبرى. كما قام البنك 

مسؤولیة  تقع  العراقفي  ."2020 ُعمان رؤیة"كما قامت جامعة السلطان قابوس بتقییم  ،"2020"رؤیة ٌعمان 

عداد ومتابعة الخطط التنمویة بدائرة السیاسات االقتصادیة  إتقییم ومتابعة تنفیذ الخطة االستراتیجیة على عاتق قسم 

 بوزارة التخطیط. ة، الیوالم

الجھة المسؤولة عن متابعة وتنفیذ الخطط االستراتیجیة ویتألف أعضاء  لجنة التنسیق والمتابعة    تعتبر  موریتانیا في  

، أن رئیس اللجنة ھو المدیر العام للسیاسات  جدیر بالذكر ة. الیاللجنة ورئیسھا من وزراء االقتصاد والصناعة والم 

واستراتیجیات التنمیة بالوزارة المكلفة باالقتصاد. تتمثل مھمتھ في متابعة وتطبیق قرارات وتوجیھات اللجنة 

خمسة أعضاء ھم: المدیر العام لالستثمارات العمومیة والتعاون  إلى . باإلضافة للتشاور المحلیة الوزاریة واللجنة 

صالحات والمتابعة والتقییم، والمدیر العام لترقیة القطاع الخاص، والمدیر  ي، والمدیر العام للدراسات واإل االقتصاد

تنحصر مھام اللجنة في إعداد ومتابعة وتنفیذ وتقییم  العام للمیزانیة، والمدیر العام للمكتب الوطني لإلحصاء. 

المزید من الضوء على االبعاد المختلفة لعملیة التخطیط    بإلقاء   الي یھتم الجزء التعلى ضوء ما سبق،    .ستراتیجیةاال 

دور   المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي، یلعب الجزائرفي  .االستراتیجي في عدد من الدول العربیة

في القضایا ذات الطابع االقتصادي واالجتماعي، حیث یعتبر أحد الھیئات االستشاریة   لرئاسة الحكومة ياالستشار

المبادرة من    المجلس الوطني   كما بإمكانالتي تعتمد علیھا رئاسة الحكومة في تنفیذ الخطط االستراتیجیة في الدولة،  

المجلس الوطني  یتولى  ،إلى ذلك . إضافةذات أھمیةتلقاء نفسھ بتقدیم النصح واإلرشاد للحكومة في أمور یراھا 

مھمة  اللجان الدائمة والمتخصصة في الدولة، من ثم تتولى تقدیم تقاریر حول األوضاع االقتصادیة واالجتماعیة 
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مدى تنفیذ البرامج والمشاریع الحكومیة، ومن خالل توصیاتھ تتم المشاركة الفعلیة في رسم السیاسة العامة متابعة 

 .واالجتماعیةقتصادیة للدولة من الناحیة اال 

 ) الجھات المنفذة للخطط االستراتیجیة في الدول العربیة2جدول رقم (

 الجھة المسؤولة عن التنفیذ والتقییم الدولة 
 وزارة التخطیط والتعاون الدولي  المملكة األردنیة الھاشمیة 

الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة  
 اللجان الدائمة والمتخصصة   –المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي  – حكومةرئاسة ال الشعبیة

 وزارة االقتصاد والتخطیط.  جمھوریة جیبوتي
 مجلس الشؤون االقتصادیة والتنمیة. المملكة العربیة السعودیة 

 األمانة العامة للمجلس القومي للتخطیط االستراتیجي.  جمھوریة السودان 
 ھیئة التخطیط والتعاون الدولي.   العربیة السوریة الجمھوریة 

قسم إعداد ومتابعة الخطط التنمویة بدائرة السیاسات االقتصادیة والمالیة، بوزارة   جمھوریة العراق 
 التخطیط. 

 مدیریة التخطیط التنموي باألمانة العامة للمجلس األعلى للتخطیط  سلطنة ُعمان 
 البنك الدولي. -جامعة السلطان قابوس   -قییم المدیریة العامة للمتابعة والت  - 

 وزارة االقتصاد الوطني  دولة فلسطین
 المفوضیة العامة للخطة االستراتیجیة، الوكالة الوطنیة لتصمیم وتنفیذ المشاریع. المتحدة  القُمرجمھوریة 

 وزارة الدولة للشؤون االقتصادیة، األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطیط والتنمیة.    دولة الكویت 
 فریق رؤیة مؤقت.    الجمھوریة اللبنانیة

 مجلس التخطیط العام ووزارة المالیة.   دولة لیبیا
 وزارة التخطیط والتنمیة االقتصادیة  جمھوریة مصر العربیة 

 مسؤولة فیما یلیھا قطاعیاً وحكومیاً. تكون كل وزارة  المملكة المغربیة
 لجنة التنسیق والمتابعة (وزارات االقتصاد والصناعة والمالیة).  الجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة

 )، استبیـــــان التخطیط االستراتیجي والرؤى المستقبلیة في الدول العربیة. 2020المصدر: صندوق النقد العربي (       

 التخطیط االستراتیجي االقتصادي في عدد من الدول العربیة اً: ثانی

من خالل تجارب الدول العربیة في مجال التخطیط االستراتیجي االقتصادي  إلى سیتم التطرق  ،في ھذا الجانب

تستعرض بشيء من التفصیل خلفیة عن تاریخ   ،في صورة ملفات قطریة المتضمنةتجارب الدول العربیة عرض 

تضمین   إلى ، باإلضافة المتبناةنفذة في ھذه الدول، وأحدث الخطط والرؤى االستراتیجیة الخطط االستراتیجیة المُ 

ھذه الخطط والرؤى المتمثلة في الجھات المعنیة بتنفیذ ومتابعة    تضمنھاعدد من الجوانب القطاعیة والمؤسسیة التي ت

حد أدوات تحقیق  أنفذة في الدول العربیة كالمُ لرؤى االستراتیجیة. كما یتناول ھذا الجانب الخطط القطاعیة  الخطط وا

التحدیات التي واجھت الدول العربیة في ھذا الصدد  إلى عالوة على اإلشارة أھداف الرؤى االستراتیجیة الوطنیة. 

  والجھود المبذولة للتغلب علیھا.
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 2 میةالمملكة األردنیة الھاش
 " 2025رؤیة األردن "

 مقدمة 

 إلى في األردن التي یتم تنفیذھا على المستویین القومي والمحلي    "الخطة االستراتیجیة االقتصادیة الوطنیة"تسعى  

لتقدم في مؤشر سھولة لتحسین بیئة األعمال ومن ثم ااجراءات مالئمة  اتخاذتحقیق مجموعة من األھداف تتضمن 

لكترونیة مما یدعم التحول الرقمي، باإلضافة  الحكومة اإل   إلى صالحات الالزمة للتحول  إجراء اإل األعمال، وممارسة  

، وزیادة االستثمار في كل من قطاعي الطاقة ي السكان النمو التحتیة لمواكبة  البنیةتحدیث وتطویر ومضاعفة  إلى 

لذلك تھدف رؤیة   .من الخدمات الداعمة لمحركات النمو في مختلف القطاعات اللذان یعتبرانالكھربائیة والمیاه، 

عادة تأھیل القطاع الصناعي، وتحدید وإرساء الروابط التجاریة والشراكات مع القطاع الخاص،  إل  2025األردن 

ثالثة محاور رئیسة تتمثل في تخفیض   ترتكز الخطة االستراتیجیة على . وفیر التسھیالت االئتمانیةت إلى باإلضافة 

 شامل. القتصادي اال نمو ال، وتحقیق  الي الناتج المحلي اإلجم إلى عجز الموازنة العامة، وخفض نسبة الدین العام 

نظام المتابعة المتزامنة لتقسیم   اعتمادتُنفذ الخطة من خالل السیاسات والبرامج واإلجراءات المتضمنة بھا ویتم 

تستخدم   .المستخدمة  اآللیاتاإلنجاز بصورة دوریة كل عام مما یسفر عن بعض التغییرات في األھداف والسیاسات و

متابعة تحقیق لیة لتقییم تنفیذ سیر االستراتیجیة االقتصادیة و المملكة األردنیة مجموعة من المؤشرات االقتصادیة الك

األھداف في األجلین القصیر والمتوسط وتقییم مدى تزامن تحقیقھا مع الفترات الزمنیة المحددة مسبقاً باستخدام عدد  

متغیرات القطاع   إلى ، مثل معدل النمو االقتصادي، ومعدل التضخم، ومعدل البطالة، باإلضافة من المؤشرات

وتحویالت العاملین، واالستثمار األجنبي، حیث تُستخدم ھذه   ،الخارجي مثل الحساب الجاري، والدخل السیاحي 

 المؤشرات بغرض متابعة تحقیق األھداف.  

  الجھة المعنیة بمتابعة تنفیذ الرؤیة االستراتیجیة 

دید األھداف، وإعداد تقاریر االستراتیجیة وتحلیلھا  صیاغة الخطة وتح  في تُعنى وزارة التخطیط بمھام محددة تتمثل  

االستراتیجیة. بینما   جتماعاتا لعقد والتنسیقوعرضھا، وجمع البیانات والقیاسات الالزمة لألھداف االستراتیجیة، 

ومتابعة للمشاریع والمبادرات االستراتیجیة،    طتقوم الوزارات المعنیة ببعض المسؤولیات األخرى مثل وضع الخط 

ذلك، یوجد مكتب لمتابعة الرؤیة االستراتیجیة   إلى باإلضافةاإلشراف على المشاریع االستراتیجیة. و، التنفیذ 

 
 "استبیـــــان التخطیط االستراتیجي والرؤى المستقبلیة في الدول العربیة"، المملكة األردنیة الھاشمیة، مارس.)، 2020صندوق النقد العربي ( 2
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داء الحكومي نجاز الحكومي التابعة لرئاسة الوزراء. یترأس وحدة متابعة األ وحدة اإل ل یتبع مباشرةً االقتصادیة 

 داء المؤسسي. داء المؤسسي والسیاسات المرتبط بوزیر الدولة لتطویر األ وتقییمھ مدیر إدارة تطویر األ 

، وإعداد  الوطنیةسھام في إعداد االستراتیجیة اإل یقوم المكتب المسؤول بمتابعة االستراتیجیة بعدد من المھام تشمل 

عداد تقریر لرئیس إ، وھائ، ومتابعة أدایةوزارال  اتأداء االستراتیجی ، ومراجعة مؤشراتالتشغیلیة  والبرامجالخطط  

  عالم بالتقاریر حول مؤشرات تزوید وسائل اإل  إلىمجلس الوزراء بسیر العمل للمشاریع الُملتزم بھا، باإلضافة 

للتخاطب مع المواطنین وإعالمھم بتقدم سیر عمل الحكومة تجاه إنجاز التزاماتھا بإطار الخطط   اإلنجاز

 االستراتیجیة. 

  التي تدعو لھا جمیع  تُشرف وزارة التخطیط والتعاون الدولي على اجتماعات الرؤیة االستراتیجیة االقتصادیة

یشمل أعضاء الفریق االقتصادي (اللجنة الوزاریة برئاسة رئیس    بما  وطنیةالجھات المعنیة باإلعداد لالستراتیجیة ال

مجلس الوزراء، وعضویة الوزراء االقتصادیین والمعنیین في الفریق الحكومي)، ویتم التشاور مع القطاعات  

عقد  یتم إعداد الخطة االستراتیجیة للحكومة. حیث یتم    ،بناء علیھة.  المختلفة من قبل الوزارات لوضع التصور العام

 اجتماعات دوریة لمتابعة تنفیذ الرؤیة االستراتیجیة االقتصادیة ما بین الجھات المذكورة سابقاً.  

 االستراتیجیة  رؤیةتمویل ال

دور القطاع الخاص   إلى في تمویلھا للخطط االستراتیجیة على موارد الموازنة العامة للدولة باإلضافة    األردنتعتمد  

ھذا الصدد، تُمنح العدید من المزایا   في . ھمامن خالل اتفاقیة الشراكة بین بجانب القطاع العام كشریك في التمویل

تقدیم  ھذه الحوافز بین من  .الخطط االستراتیجیة تمویل في والحوافز للقطاع الخاص حتى یقوم بالدور المنوط بھ 

عفاءات الضریبیة المالئمة لزیادة قابلیة القطاع الخاص على االستثمار في المشاریع التي تخدم النمو االقتصادي  اإل 

ة وتعظیم مساھمة القطاع الخاص في مشاریع  الیزیادة كفاءة النفقات الرأسم إلى باإلضافة  الشامل والمتوازن.

 االقتصادي. الشراكة لتعزیز النمو 

 الخطط واالستراتیجیات القطاعیة 

االستراتیجیة  الخطة    من أھمھا  ،یتم تطبیقھا في األردن  ھناك خطط استراتیجیة على المستوى المؤسسي والقطاعي 

التي جاءت إیماناً من البنك المركزي بأھمیة العمل المؤسسي من خالل    3  )2022  –  2020(  األردني المركزيللبنك  

التخطیط االستراتیجي كمنھج یساعد على دیمومة وضمان تحقیق األھداف االستراتیجیة الوطنیة والرؤى الملكیة  

 
 ). 2022  – 2020د. زیاد فریز، محافظ البنك المركزي األردني، الخطة االستراتیجیة للبنك المركزي األردني ( )3(
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األردني في   في سبیل المساعدة في التنمیة االقتصادیة الشاملة. حیث تؤطر ھذه االستراتیجیة جھود البنك المركزي

من السیبراني بھدف  ومواكبة التطورات التقنیة الحدیثة. كما تولي األھمیة القصوى لتعزیز األ   الي تعزیز الشمول الم

 ة الرقمیة.  الیتوفیر الحمایة الالزمة لمستخدمي التقنیة المصرفیة وبناء الثقة بینھم وبین مقدمي الخدمات الم

سلطت الضوء   التي  )2025 – 2019( تیجیة الوطنیة للحمایة االجتماعیةاالسترا كذلك أطلقت الحكومة األردنیة 

على إمكانات الحكومة في توظیف الموارد المتاحة للمواطنین، وتأمین الحمایة االجتماعیة لھم وذلك من خالل  

تتمثل في محور العمل   ،التركیز على ثالثة محاور عمل رئیسةب ،ستھداف األسر الفقیرة وذوي الدخل المحدود ا

ومحور الخدمات االجتماعیة   سر الفقیرة،توفیر فرص عمل الئقة تستھدف األ و)، Decent Work( الالئق 

)Social Services،(  محور  و  ،والرعایة الصحیة األولیة والوقائیة  ،ساسي بحیث یشمل خدمات التعلیم المبكر واأل

والعیني لتمكین األسر الفقیرة من   الي الذي یشمل تقدیم الدعم الم)،Social Assistances(  المساعدات االجتماعیة

 البشریةاالستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد  ذلك، تم إطالق إلى باإلضافة  الحصول على الحاجیات األساسیة.

بمتابعة   2016 عامتحت الرعایة الملكیة السامیة في  ، من أجل االزدھار ): التعلیم2025 – 2016األردن ( في

مستمرة من قبل جاللة الملك عبد هللا الثاني، لتحقیق نتائج ملموسة على أرض الواقع، تنعكس إیجاباً على رؤیة  

 . المملكة في التنمیة ومسیرة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ات�ج�ة للبنك 1(  اإلطار رقم �  المركزي) أهداف الخطة االس��
 ) 2022  – 2020(  األرد��

� �س� البنك المركزي   ات�ج�ة ال�� � ضوء نتائج تحل�ل ب�ئة العمل الداخل�ة والخارج�ة    إ�ي�بثق عن األهداف االس��
تحق�قها أهداف �شغ�ل�ة تم تحد�دها ��

هداف ال�شغ�ل�ة أن  نع وق�ع المخاطر والحد من آثارها حال وقوعها. وقد ُرو�� عند تحد�د األو�االستفادة من الفرص المتاحة ومعالجة نقاط الضعف وم 
  . �  للق�اس، و�مكن تحق�قها، ومحددة ب�طار زم��

ً
للتأ�د من واقع�ة هذە األهداف، فقد تم الطلب من جميع الوحدات  و تكون هذە األهداف محددًة، وقا�لة

� البنك و�األخص تلك الوحد
� لها عالقة �األ التنظ�م�ة �� ات�ج�ة، تحد�د أهدافها ال�شغ�ل�ةات ال�� هذە األهداف من   اشتقاق�ح�ث يتم ، هداف االس��

� تح�م عمل الوحدات التنظ�م�ة. عالوة ع� ذلك، فقد  اتاألنظمة والتعل�مات ال�� لتقي�م   ،أداء واضحة وقا�لة للق�اس ل�ل هدف �شغ���  ُحددت مؤ��
ها وتوضيح أس�ابها  ذلكمستوى تحقيق �ل هدف �شغ��� و    .لتحد�د االنحرافات وتفس��

 : �
�� �

ات�ج�ة للبنك المركزي األرد��  بناًء عل�ه، تتمثل األهداف االس��
 المحافظة ع� االستقرار النقدي.  -
-   �

 . ا�� والمالمحافظة ع� االستقرار الم���
 الممل�ة من الذهب والعمالت األجن��ة.  احت�اط�ات إدارة  -
� تحقيق ال  -

 نمو االقتصادي الشامل. المساهمة ��
� نوع�ة العملة الورق�ة المتداولة.  - � العملة الوطن�ة وتطبيق س�اسة العملة النظ�فة لضمان تحس��

 المحافظة ع� الثقة واألمان ��
-  . �  الحفاظ ع� سالمة وكفاءة نظام المدفوعات الوط��
 والم�ف�ة.  ة ال�المو��� وتعميق الثقافة  ا�� المتع��ز منظومة حما�ة المستهلك  -
� الممل�ة.  ا�� المتع��ز الشمول  -

�� 
 رفع مستوى جودة خدمات البنك والحفاظ ع� مستوى مقبول من أمن معلوماته.  -
. دعم م�ادرة الحو�مة اإل - ون�ة واالقتصاد الرق��  ل���
� تع��ز قدرة القطاع  -

� ع� مواجهة مخاطر األم ا�� الم المساهمة ��
� واالستجا�ة لها. والم���

ا��  ن السي��
ات�ج�ة للبنك المركزي ( ، الخطة االس�� �

 . )2022 – 2020المصدر: البنك المركزي األرد��
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  والجھود المبذولة للتغلب علیھا التحدیات التي واجھت الخطط االستراتیجیة

أبرزھا   ،التخطیط االستراتیجي االقتصادي في األردن بعض التحدیات خالل السنوات الماضیة تجربة تواجھ 
ة العالمیة على االقتصاد الیزمة المتباطؤ النمو العالمي ككل والتجارة الخارجیة مع أبرز الشركاء التجاریین، وأثر األ 

، لقت بظاللھا على االقتصاد األردني أ عواملكلھا  ،بعض التحدیات السیاسیة لدول الجوار إلى األردني، باإلضافة 
تدفق عدد كبیر   إلى والعراق  ةفي كل من سوری الظروف الداخلیةأدت  .مكانات تنفیذ الخطط االستراتیجیةإوعلى 

ة في الموازنة العامة الیعجوزات متت إلى األردن، مما شكل عبئاً متراكماً على البنیة التحتیة وقاد  إلى من الالجئین 
 .الي المحلي اإلجم الناتج إلى نسبة الدین  رتفاع ا إلى الداخلي والخارجي، األمر الذي قاد  قتراضاال تم تمویلھا من 

ً ھاماً في زیادة عجز الحساب الجاري، كما  ن حالة عدم  أكما لعب إغالق الحدود البریة مع سوریا والعراق دورا
ة تحقیق األھداف في الی. ھذه األمور بمجملھا أثرت على فعاألردن التأكد أثرت على البیئة االستثماریة في 

 في أحیان أخرى.االستراتیجیات الوطنیة مما أخر تحقیقھا، أو تغییر معالمھا 
ً كان لھذه التحدیات دور ً بارز ا في دول   األوضاع الداخلیة لعبتفي عملیة صیاغة الخطة االستراتیجیة الوطنیة،  ا

ً الجوار دور ً ھام ا عادة صیاغة بعض أولویات االستراتیجیة لتحقیق األھداف المنشودة. حیث تم التغلب على إفي  ا
الحزم االقتصادیة  ویكلیة التي تمت بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، صالحات الھ التحدیات أعاله من خالل اإل 

مجلس التعاون ، والمساعدات والمنح المقدمة من دول الوطني لتحفیز االقتصاد اً الیالتي یجري تطبیقھا حالمختلفة 
ذات الصلة أبرز األولویات  على صعید .والمجتمع الدولي  ،والوالیات المتحدة األمریكیةلدول الخلیج العربیة، 

تحتاج المملكة في عقد دورات تدریبیة محلیاً   ،عملیة بناء القدرات في مجال التخطیط االستراتیجي االقتصاديب
یفاد العدید من الموظفین في الوزارات والمؤسسات الحكومیة للمشاركة في  إوكذلك  ،لتطویر الكوادر البشریة

 . في مجال التخطیط االستراتیجي  نعقدة في الخارجالدورات التدریبیة وورش العمل الم
  

ات�ج�ة الوطن�ة لتنم�ة الموارد ) 2اإلطار رقم ( �ةاالس�� � األردن ال���
 من أجل االزدهار  ): التعل�م2025 –  2016( ��

�    تح�� 
� تم إطالقها تحت الرعا�ة المل��ة السام�ة �� �ة ال�� ات�ج�ة الوطن�ة لتنم�ة الموارد ال��� �متا�عة مستمرة من ق�ل جاللة    2016  س�تم�� جهود تنف�ذ االس��

، لتحقيق نتائج ملموسة ع� أرض الواقع، تنعكس إ�جا�ا�  �
� �ص  الملك ع�د هللا الثا�� ة التنم�ة والتط��ر ال�� � األردن. ع� رؤ�ة ومس��

وجه  ح�ث  بو لها الجميع ��
 ، �

ورة تط��ر منظومة مت�املة للتعل�م �مختلف مراحله وقطاعاته، لموا��ة أحدث المعاي�� الدول�ة، وت�امل جهود تنم�ة القوى  � جاللة الملك ع�دهللا الثا�� ��
�ة وفق إطار عمل   ات�ج�ة شاملة وواضحة    موحد ال��� �ة لألعوام ( من خالل �شك�ل لجنة وطن�ة أعدت اس�� ) تؤطر  2025  -   2016المعالم لتنم�ة الموارد ال���

ات�ج�ة الوطن�ة لل�شغ�ل"والخطة التنف�ذ�ة      ،" 2025رؤ�ة األردن  "عمل القطاعات المعن�ة �التعل�م، وت�سجم مع مخرجات   تنم�ة    إ�، وصوً�  "والبناء  لالس��
�ة  � واإل�داع، ل�كون الش�اب   قادرة ع� ��� بناء قدرات أج�ال الحا�� والمستق�ل، و�سل�حهم �أفضل أدوات العلم والمعرفة، و�ما �حفز و�شجع ع� التم��

� وقادر�ن ع� المنافسة �كفاءة   ، ودول�ا� ال�عمؤهل�� ، و�قل�م�ا� ، و�طالق إم�اناتهم وقدراتهم. ة محل�ا� �
 ، وفتح آفاق الفرص أمام الش�اب األرد��

ات�ج�ة  و�لت لها مهمة �شخ�ص   ، التعل�م وتحد�اته ةلمنظوم ا�� الحالواقع  إ�أشارت االس��
�
� أ �ة" ال�� ح�ث تم �شك�ل "اللجنة الوطن�ة لتنم�ة الموارد ال���

ات�ج�ة  ةمت�امل  ةتط��ر منظوم ومعالجة االختالالت ال�امنة من خالل  ا�� الواقع الح � ة لتنم� ةشامل   واس�� من االصالحات   ةي�بثق عنها مجموع ، ل ةالموارد ال���
  .القادمةط��ق للسنوات الع��   ةع� ش�ل خط تنف�ذي �ش�ل خارط

� مختلف األصعدة اال
� س�نعكس ع� التطور �� �ة تحقيق أهداف التنم�ة المستدامة، ال�� ات�ج�ة الوطن�ة لتنم�ة الموارد ال���   ، قتصاد�ة س�تيح االس��

ور�ة لضمان رفاە اجتما�� من خالل العمل بتعاون وثيق   ةال� الحال والب�ئ�ة. وتضمن لألج� واالجتماع�ة،  والقادمة القدرة ع� تط��ر القدرات والمهارات ال��
� أ إ�لوصول للتحقيق الطموحات   ات العالم�ة والتحد�ات الداخل�ة والخار��   . ردن مزدهر قادر ع� التك�ف مع المتغ��

 
ات�ج�ة الوطن�ة 2020المصدر: الممل�ة األردن�ة الهاشم�ة ( �ة ( لتنم�ة)، االس��  . )2025 – 2016الموارد ال���
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 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
 4" 2020"مخطط عمل الحكومة 

 
 مقدمة 

ً في العام  عندما   1966تبنت الجزائر أول خطة استراتیجیة قومیة منذ أواخر ستینات القرن الماضي، وتحدیدا

الجزائر أسلوب التخطیط   ، اعتمدتذلك). إضافة إلى 1969 –  1966الثالثي ( أصدرت المخطط االستراتیجي 

)،  1989  –  1980)، ثم التخطیط الالمركزي أو التوازني للفترة ( 1979  –  1967المركزي والشامل خالل الفترة (

دة الھیكلة القطاع الصناعي تمثلت في إعا  ھذه الفترة استصحبت معھا مجموعة من اإلصالحات االقتصادیة مستھدفھً 

المالیة واإلداریة. خالل تلك الفترة مر االقتصاد الجزائري بفترتین، الفترة األولى، غلب علیھا االقتصاد الموجھ أو  

ما الفترة الثانیة، فتعتبر بمثابة فترة االنتقال إلى اقتصاد السوق حیث  أالمخطط لتنمیة القطاع الصناعي في الدولة، 

امج اإلصالح الھیكلي الذي استھدف استقرار االقتصاد الجزائري، تبعتھ بعض  تمیزت ھذه الفترة بتنفیذ برن

 . 5اإلصالحات الھیكلیة في القطاع الصناعي التي تمخض عنھا خصخصة القطاع الصناعي 

، أحدث خطة استراتیجیة تبنتھا الحكومة لتحقیق  2020من ناحیة أخرى، یعتبر مخطط عمل الحكومة الجزائریة 

األھداف االقتصادیة االستراتیجیة. اشتمل المخطط على خمسة محاور رئیسة تمثلت في نمط جدید  مجموعة من 

للحكم یتمثل في مبدأ الشفافیة والمحاسبة بما یضمن الممارسة الكاملة للحقوق والحریات، ومحور اإلصالح المالي  

السیاسة الخارجیة، ومحور تعزیز   والتجدید االقتصادي، ومحور التنمیة البشریة والسیاسة االجتماعیة، ومحور

 األمن والدفاع الوطنیین. یسعى المخطط االستراتیجي في الجزائر إلى تحقیق جملة من األھداف تتمثل في اآلتي:

  سیاسة اقتصادیة ذات تأثیر ایجابي على كل القطاعات (تنمیة مستدامة). تبني 

  وذلك بتوفیر فرص العمل وزیادة القوة  تكییف برامج اإلصالح بما یتناسب مع احتیاجات سوق العمل

 الشرائیة للفرد.

  .ترشید االنتشار االقلیمي للتنمیة الصناعیة والمنجمیة 

 .اعتماد قواعد حدیثة لحوكمة الموازنة العامة 

  .االنتقال الطاقي نحو نموذج أكثر عقالني وبیئي 

 
ط االستراتیجي والرؤى المستقبلیة في الدول العربیة"، الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، )، "استبیـــــان التخطی2020صندوق النقد العربي ( 4

 مارس.
ن حمود سكینة، الملتقى الوطني األول حول: السیاسات االقتصادیة في الجزائر: مسیرة التنمیة االقتصادیة في الجزائر بین التخطیط واقتصاد السوق، د. ب   5

 . 2013مایو 



31

 

31 
 

  .التحول إلى اقتصاد المعرفة والتحول الرقمي السریع 

  لمناخ األعمال. التحسین الجوھري 

سنویة أو خمسیة  تكون إمااالستراتیجیة االقتصادیة على أھداف مرحلیة یتم وضعھا على مراحل الخطة تحتوي 

  الرؤیة االستراتیجیة وذلك حسب خصوصیات كل قطاع، ومن أھم مالمح برامج اإلصالح االقتصادي التي تضمنتھا  

االقتصادیة إصالح النظام الجبائي، وإصالح النظام المالي والمصرفي، واعتماد قواعد جدیدة لحوكمة المیزانیة،  

 . ووظیفة االستشراف واإلحصاء ،االقتصادیة واالجتماعیة وإصالح نظام المعلومات اإلحصائیة،

 الجھة المعنیة بمتابعة تنفیذ الرؤیة االستراتیجیة  
حین   اإلستراتیجیة، في تنفیذ الخطط مھام الوزارات والدوائر الحكومیة حسب القطاعات وتتولى رئاسة الحكومة 

  الھیئات االستشاریة  ، باإلضافة إلى المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي یقتصر دور رئاسة الجمھوریة، و

تقدیم تقاریر حول األوضاع االقتصادیة   المجلس الوطني  یتولى  .على مھام تقییم الخطط االستراتیجیة األخرى

مدى تنفیذ البرامج والمشاریع الحكومیة،  والمتخصصةوبھذه الطریقة تتابع اللجان الدائمة  في الدولةواالجتماعیة 

من   .واالجتماعیةللدولة من الناحیة االقتصادیة  ومن خالل توصیاتھ تتم المشاركة الفعلیة في رسم السیاسة العامة

القطاعیة كل حسب اختصاصھ باإلضافة الى وزارة المالیة الوزارات المعنیة بالمشاریع    ناحیة أخرى، تشارك جمیع

یتم بشكل عام التنسیق ما بین كافة الجھات المعنیة    وممثلي النقابات العمالیة وممثلي أرباب العمل. وبنك الجزائر

ى مستوى الدولة في تنفیذ الرؤیة االستراتیجیة االقتصادیة من خالل عقد لقاءات دوریة بین الوزراء، وعقد  عل

 . تقدیم دراسات وإخضاعھا للنقد والمشاورة، والوزارات التقنیة لھذهلقاءات دوریة للجان 
 ) الجھات المسؤولة عن تنفیذ الخطط االستراتیجیة في الجزائر3جدول رقم (

 المھــام  الجھة / الجھات المسؤولة 
 صیاغة الخطة وتحدید االھداف  رئاسة الجمھوریة 

 وضع الخطة للمشاریع والمبادرات اإلستراتیجیة مصالح الوزارة األولى 

 تنفیذ ومتابعة المشاریع والمبادرات االستراتیجیة كل الوزارات حسب االختصاص 

 تقاریر االستراتیجیة وتحلیلھا وعرضھا إعداد  كل الوزارات حسب االختصاص 

وزارة االستشراف واإلحصاء والدیوان الوطني  
 جمع البیانات والقیاسات الالزمة لألھداف االستراتیجیة  لإلحصاء 

 اإلشراف على المشاریع االستراتیجیة   والة الجمھوریة /الوزارات 

اللوجستیة بالنسبة الجتماعات مراجعة  التنسیق وإدارة األمور  مصالح الوزارة األولى 
 االستراتیجیة

 )، "استبیـــــان التخطیط االستراتیجي والرؤى المستقبلیة في الدول العربیة"، الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، مارس. 2020المصدر: صندوق النقد العربي (
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 ة للتغلب علیھاالتحدیات التي واجھت الخطط االستراتیجیة والجھود المبذول
تذبذب أسعار المواد في تمثلت أبرز التحدیات التي واجھت تجربة التخطیط االستراتیجي االقتصادي في الجزائر 

األولیة خاصة المحروقات منھا وذلك الرتباط الموارد المتاحة بعوامل خارجیة، باإلضافة الى معدل االستیعاب 

بذلت الحكومة الجزائریة جھودا    سات في تنفیذ المشاریع الكبرى.االقتصادي المحلي، فضالً عن نقص خبرة المؤس 

مقدرة للتغلب التحدیات سابقة الذكر من خالل االستعانة بمؤسسات أجنبیة لتنفیذ المشاریع الكبرى، كما منحت  

 الحكومة الفرصة للقطاع المحلي الخاص لتنفیذ بعض المشاریع بالشراكة مع الشركات األجنبیة.

سلباً بالبیئة االقتصادیة الخارجیة  ط االستراتیجي االقتصادي في الجزائر  ی خطتال  التحدیات أیضاً تأثر تنفیذمن ضمن  

 ح نظراً لتباطؤ نمو االقتصاد العالمي، كما أن تقلبات أسعار النفط وتذبذب الطلب العالمي علیھ فرض قیوداً على من

الحات.  كما أن ھناك عوامل أخرى تتمثل في عدم وجود األولویة لبعض المشاریع مما جعلھا تتصدر مقدمة اإلص

 ً من االتفاقیات المبرمة السیما اتفاق الشراكة مع االتحاد األوربي   أسواق اقلیمیة تكاملیة، وعدم االستفادة كثیرا

عالمیة،  انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة ال فتح ملفوالمنطقة العربیة الكبرى للتبادل الحر، باإلضافة إلى إعادة 

 االنضمام إلى منطقة التبادل الحّر للقارة اإلفریقیة.  ملفوإتمام  

  ، تتمثل الحلول والسیاسات المقترحة بإطار الرؤیة االستراتیجیة االقتصادیة لتعزیز بیئة األعمال ومناخ االستثمار

الة العراقیل واألعباء  زإالقانوني من أجل تشجیع االستثمارات األجنبیة المباشرة، و اإلطارفي تجدید استقرار 

  دعم المؤسسات الصغیرة ونشاء شبكة تقییم وتعدیل المزایا الممنوحة للمشاریع االستثماریة، إالبیروقراطیة، و

  .لھاقانوني جدید  إطارووضع  والمتوسطة

 التوجھات المستقبلیة 
االنضباط وصرامة تنفیذ بنود الموازنة  اعتمدت الحكومة قواعد جدیدة لحوكمة الموازنة العامة من خالل استعادة 

التي سوف تنعكس على أداء االنفاق العام وموائمتھ مع الموارد المالیة المتاحة. وسیتم ضمان نجاعة   العامة للدولة

االنفاق العام من خالل انشاء آلیات للمتابعة والتقییم االقتصادي، كما سیتم فعالیة اإلنفاق العام من خالل تنفیذ اصالح  

في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي التي  25دریجي وشامل لعملیات الدعم والتي یبلغ مستواھا الى حوالي ت

 تستھدف بدرجة أساسیة االسر الفقیرة وذوي الدخل المحدود.

بالنسبة لإلصالحات الضریبیة، أجرت الحكومة مجموعة من التعدیالت في النظم الضریبیة تتمثل في مراجعة نظام  

 السلطات على المحافظة على زیادة اإلنتاج واإلنتاجیة بما یعزز من القیمة المضافة   تحرصوافز الضریبیة، كما  الح
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لالقتصاد الجزائري. إضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة إلى وضع آلیة لإلعفاءات الضریبیة بما یضمن تشجیع  

 مویل أنشطتھا المختلفة.المشروعات الصغیرة والمتوسطة االعتماد على مواردھا الذاتیة في ت

لتوظیف مخرجات الثورة الصناعیة الرابعة والتحوالت الرقمیة المتسارعة في العالم لصالح تعزیز النمو والتنمیة  

نظام وطني للمعلومات اإلحصائیة   على تطویراالقتصادیة في الجزائر، تعمل الحكومة من خالل مخطط عملھا 

ومؤسسات الدولة، ووضع اقتصاد المعرفة والتحّول الرقمي   الباحثینبدمج معاییر الشفافیة وتوثیق البیانات لفائدة 

أما بالنسبة لدور اقتصاد  المعلومات واالتصال. السریع تحت التنفیذ، باإلضافة إلى تطویر منشآت دعم تكنولوجیا 

عنى بالمؤسسات الناشئة واقتصاد  التنمیة الشاملة في الجزائر، تم انشاء دائرة وزاریة جدیدة تُ المعرفة في عملیة 

المعرفة من خالل االستفادة من خبرة الجالیة الجزائریة الُمقیمة بالخارج، واستحداث منفذ تمویلي لدعم المؤسسات  

استحداث  ذلك، تم  كتروني، باإلضافة إلى  الصغیرة والمتوسطة وتسھیل وصول ھذه المؤسسات الى خدمات الدفع االل

 ً    لدعم تحویل التكنولوجیا. صندوق ُمّوجھ خصیصا

ویعتبر انشاء دائرة وزاریة جدیدة خاصة باقتصاد المعرفة إحدى الخیارات االستراتیجیة التي من شأنھا العمل على 

أن التقییم السنوي والتغیرات العالمیة   توفیر الظروف المواتیة لالندماج في اقتصاد المعرفة بشكل سریع وُمنظم. كما

 یمنح المجال للتعامل مع المتغیرات لتنفیذ االستراتیجیات دون المساس باألھداف المرجوة.  قني مجال التالسیما في 

، سیاسات واضحة لتطویر القطاع المالي من خالل تعمیم وسائل  2020یتضمن مخطط عمل الحكومة لسنة كذلك 

تقلیل من المعامالت النقدیة، وانشاء بنوك متخصصة وصنادیق استثمار متخصصة، وتشجیع  للالدفع االلكترونیة 

تطویر سوق السندات، والمؤسسات البنكیة والتأمینیة على تنویع مصادر التمویل من خالل تنشیط سوق القروض، 

ة دیون البنوك وتحصیلھا  المصرفي، باإلضافة إلى متابع  النظاموتجفیف السیولة المتداولة خارج  ،  وتشجیع االدخار

 تحت مراقبة سلطة بنك الجزائر.

لدعم رأس المال البشري في إطار مخطط عملھا االستراتیجي، تعمل الجزائر على تعزیز النشاطات في مجال  

ھ لجمیع الفئات بھدف المساواة بین الجمیع في التعلیم، واعداد مرجعیات للكفاءات المھنیة، وتحسین  مالتعلیم وتعمی 

 . التعلیم التقني والعلمي، باإلضافة إلى تثمین خبرات الجالیة الجزائریة المقیمة بالخارج وتعزیزالتدریب  جودة
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 6 المملكة العربیة السعودیة
 " 2030  المملكة العربیة السعودیة"رؤیة 

 مقدمة  

على مجموعة من الخطوات التمھیدیة   2030في تحقیق أھداف التنمیة المستدامة    العربیة السعودیة  اعتمدت المملكة

التنمیة المستدامة إجماالً واألھداف السبعة عشر على  فعاالً في المساھمة في لھا دوراً كان  على المستوى الوطني 

التحول  "وبرنامج، "2030"رؤیة المملكة العربیة السعودیة وجھ الخصوص، ومن ھذه الخطوات إطالق 

المنبثق عن ھذه الرؤیة، وكالھما یشتمل على العدید من السیاسات والبرامج والمبادرات التي  "2020الوطني 

في ھذا الصدد، أولت   .تحقیق أھداف التنمیة المستدامةالتنویع االقتصادي، و مصلحة تصب في نھایة المطاف في 

ً بقضیة متابعة تحقیق أھداف التنمیة ا لمستدامة، حیث صدر أمر سامي بتحدید جھة مسؤولة عن المملكة اھتماما

ذلك، یجري تطویر المؤشرات    إلى متابعة ھذا الملف بالشراكة مع الوزارات والجھات الحكومیة األخرى. باإلضافة  

 .البیانات ونشرھاة جمع  لیآالالزمة لمتابعة األداء على المستوى الوطني في تنفیذ أھداف التنمیة المستدامة، وتطویر  

بھدف  ، تضمنت الرؤیة االستراتیجیة االقتصادیة سیاسات مختلفة للتحفیز  الي من ناحیة أخرى، ولتطویر القطاع الم

قتصاد الوطني وتنویع مصادر دخلھ، وتحفیز االدخار والتمویل واالستثمار، من  ال لدعم تنمیة ا  الي مالقطاع  التطویر  

 .ة، بحیث یساھم ذلك في دعم نمو القطاع الخاصالیوتطویر السوق الم  الي المخالل تطویر وتعمیق مؤسسات القطاع  

تم حیث  ،عمال ومناخ االستثمارتعزیز بیئة األ  على  "2030"رؤیة المملكة العربیة السعودیة كما حرصت 
ً  دعم وتنمیة ورعایة قطاع المنشآت الصغیرة لھیئة المنشآت الصغیرة والمتوسطة  اءنشإ ألفضل   والمتوسطة وفقا

وروح ریادة األعمال  الممارسات العالمیة عن طریق تنفیذ ودعم برامج ومشاریع لنشر ثقافة وفكر العمل الحر

 .للمنشآت  الي والمبادرة واالبتكار، وتنویع مصادر الدعم الم

 ،س المال البشريأاالقتصادیة ودعم رأیضاً على تعزیز المنفعة  "2030"رؤیة المملكة العربیة السعودیة  حرصت  

ھدف تحسین مخرجات منظومة التعلیم والتدریب في جمیع  بحیث تضمنت الرؤیة برنامج تنمیة القدرات البشریة 

المستویات العالمیة، من خالل   إلى للوصول  ،مراحلھا من التعلیم المبكر والتعلیم والتدریب المستمر مدى الحیاة

م احتیاجات التنمیة وسوق العمل المحلي ءیب تواكب مستجدات العصر ومتطلباتھ وتوابرامج تعلیم وتأھیل وتدر 

والعالمي المتسارعة والمتجددة ومتطلبات الثورة الصناعیة الرابعة، بالشراكة بین جمیع الجھات ذات العالقة محلیا  

 ودولیا. 

 
 )، "استبیـــــان التخطیط االستراتیجي والرؤى المستقبلیة في الدول العربیة"، المملكة العربیة السعودیة، مارس.2020وق النقد العربي (صند 6
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 المنھجیة، ومؤشرات قیاس األداء والتقییم: 

السعودیة على عدة خطوات متتابعة ومتزامنة، تبدأ بجمع المعلومات    ي فستراتیجیة  تشتمل منھجیة إعداد الخطط اال 

. وھي منظومة برامج مترابطة تمثل  ھاوالبیانات وتحلیلھا وتنتھي بوضع الخطة االستراتیجیة الالزمة، ورسم مراحل

ب  الی لتحقیق الرؤیة تتم تحت مراقبة مجلس الشؤون االقتصادیة والتنمیة وباتباع الحوكمة وتفعیل أس  خارطة طریق

ً یتم   96 الي حو "2030 العربیة السعودیة رؤیة المملكة"متابعة المبادرات وتنفیذھا. تتضمن  ً استراتیجیا ھدفا

 ن االقتصادیة والتنمیة.برنامجاً تنفیذیاً تم وضعھا بواسطة مجلس الشؤو 13تنفیذھا من خالل 

، وأخیراً یتم تحدید  المؤشرات المناسبة للقیاسیبدأ القیاس بتحدید األھداف االستراتیجیة واألھداف الفرعیة، وتحدید  

كما یتم أیضاً قیاس  .االنحراف الذي بناًء علیھ یقوم صانع القرار بعمل اإلجراءات الالزمة لتصحیح ھذا االنحراف

مؤشرات أداء األجھزة العامة من خالل تطبیق نماذج ومنھجیات وأدوات موحدة لدعم كفایتھا وفاعلیتھا، وإصدار  

ق األھداف اإلستراتیجیة وحالة مؤشرات األداء، ومدى تقدم المبادرات نحو تحقیق  ی تقاریر دوریة عن مدى تحق

"رؤیة المملكة العربیة    إطارفي  و،  ذلك  إلى باإلضافة      .لخدمات الحكومیةرؤیة المملكة وقیاس رضا المستفیدین عن ا

نموذجاً اقتصادیاً كلیاً   تتبنى السعودیة)، 2020 – 2016، ووفقاً لوثیقة برنامج التحول الوطني ("2030السعودیة 

وتوزیع ثماره بصورة متوازنة بین مناطق المملكة  ،یشتمل على السیاسات الخاصة بتسریع النمو االقتصادي

 : 7  من أھم مالمحھ ،والشرائح االجتماعیة المختلفة

 . 2020 عام بحلول  ملیار دوالر  71.5یعادل  ملیار لایر سعودي ما  268مبادرة بتكلفة    543تنفیذ   -

 . 2020ملیار دوالر بحلول   141.3یعادل  ما سعودي ملیار لایر  530تحقیق إیرادات غیر نفطیة قدرھا  -

ملیار دوالر بحلول عام    53.33یعادل  ما  سعودي  ملیار لایر    200خفض دعم الطاقة والمیاه في المملكة بمقدار   -

2020 . 

  121.6ما یعادل سعودي ملیار لایر  456 إلى الرواتب واألجور في الموازنة العامة  ترشید االنفاق على بند -

 .2020ملیار دوالر في 

ملیار دوالر بحلول   18.7ما یعادل سعودي ملیار لایر  70 إلى تثمار األجنبي المباشر المتدفق للبالد رفع االس -

 . 2020عام 

ً  12.5الحفاظ على طاقة إنتاج النفط عند   - ، ورفع طاقة إنتاج الغاز الجاف  2020حتى عام  ملیون برمیل یومیا

ً   17.8 إلى  ً  ملیار قدم 12من   2020في   ملیار قدم مكعب یومیا   اً.الیح  مكعبة یومیا

 
 " 2020  – 2016)، "وثیقة برنامج التحول الوطني 2020المملكة العربیة السعودیة (  7
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  ملیار دوالر بحلول  88یعادل ما سعودي ملیار لایر  330 إلى زیادة قیمة صادرات السلع األولیة غیر النفطیة  -

2020 . 

ً الیح في المائة  70بدالً من  2020في المائة بحلول  40 إلى نسبة المشاریع الحكومیة المتأخرة خفض  - عبر   ا

 خطة التحول الوطني. 

صعوداً    2020تریلیون دوالر بحلول    1.33ما یعادل  سعودي  تریلیونات لایر    5تحقیق أصول غیر نفطیة بقیمة    -

ً الیحتریلیونات لایر   3من   .ا

في المائة   4، بما یعادل  2020مزیج الطاقة بحلول عام  میجاوات من    3,450  إلى رفع مساھمة الطاقة المتجددة   -

 االستھالك.  الي من إجم

في المائة بحلول   9 إلى في المائة  11.6ألف فرصة عمل للسعودیین، وخفض معدل البطالة من  450توفیر  -

2020 . 

 .الي القطاع الخاص في الناتج المحلي اإلجم ساھمةرفع م -

ً الی في المائة ح 47للمساكن من رفع نسبة تملك المواطنین  -  .2020في المائة بحلول  52 إلى  ا

ملیار دوالر یستطیع المواطن االدخار   5.33ما یعادل سعودي ملیار لایر  20إنشاء صندوق ادخاري بمبلغ  -

  فیھ، والذي یؤھلھ لالقتراض أو المساعدة في تملك المنزل.

   االستراتیجیةالرؤیة تنفیذ  متابعة المعنیة ب  ةالجھ

الجھات بتقدیم عروضھا حول ما تم   تقوم حیثالمعنیة بالتنفیذ والمتابعة  یتم التنسیق بشكل عام بین كل الجھات

االقتصادیة والتنمیة،   في مجلس الشئون" 2030 السعودیةالمملكة العربیة رؤیة "إنجازه من خطة برامج تحقیق 

   .لكتروني اإل  و التواصل بالبریدأوتقوم الجھات بالتنسیق فیما بینھا من خالل المخاطبات الرسمیة 

 بدورهیوجد مكتب مخصص لمتابعة أداء االستراتیجیة یتبع مباشرة مجلس الشؤون االقتصادیة والتنمیة الذي یتبع 

تسق  تنسیقھا ووضعھا في إطار مُ  إلى الوزراء السعودي ویختص باألمور االقتصادیة والتنمویة، ویھدف  مجلس

بنحو یساعد الدولة على توحید توجھاتھا بكل ما یتعلق بشؤون االقتصاد والتنمیة، وبالشكل الذي یمنع االزدواجیة، 

 : مكتب المتابعة اآلتي   من مھام  .ویحقق المزید من االرتباط بین الوزارات المعنیة بأعمال المجلس

 العربیة   رؤیة المملكة" متھا مع ء المساھمة في تحدید التوجھات والخطط االستراتیجیة للوزارة وموا

 ."2020برنامج التحول الوطني " ومستھدفات  "2030 السعودیة
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  تحقیقھا للنتائج نجاز االستراتیجیات التي تعدھا الوزارة ومدى إمراجعة األداء بشكل دوري وقیاس

 .والمستھدفات المطلوبة

 الدعم في تطویر الخرائط االستراتیجیة لقطاعات الوزارة وتطویر بطاقات األداء المتوازن. 

  تقدیم الدعم في تحدید ومراجعة میزانیات مبادرات برنامج التحول الوطني. 

 متھا مع توجھات برنامج التحول  ء تقدیم الدعم في تحدید أولویات مبادرات ومشاریع الوزارة والتأكد من موا

 .الوطني 

  نجاز مستھدفات برنامج التحول الوطني إرفع تقاریر األداء الدوریة عن مستوى. 

  نجاز والتدخل السریع ومركز قیاس أداء األجھزة العامة.إدارة جمیع اإلجراءات المرتبطة بمركز اإل 

 االستراتیجیة   رؤیةتمویل ال

من خالل االنفاق الحكومي عبر الموازنة العامة للدولة، كما یشارك القطاع  في المملكة االستراتیجیة الخطط تُمول 

الخاص في تمویل االستراتیجیة من خالل الشراكة بین القطاعین العام والخاص. في ھذا السیاق توفر الدولة حوافز 

 خالل:  لمشاركة القطاع الخاص في تمویل الرؤى االستراتیجیة للمملكة من 

 .ة ومعالجة آثارھا وتجنب اآلثار االنكماشیة وإتاحة الفرصة للتكیف مع األنظمة الجدیدةالیتنسیق السیاسات الم -

وضع إطار مؤسسي شامل وقوي لزیادة مشاركة القطاع الخاص لتجنب اآلثار السلبیة على االستثمار وتدفقات   -

 .رؤوس األموال

شاركة مع القطاع العام من خالل نشر الخطط مسبقا وإشراك  تحسین ممارسات الشفافیة والمحاسبة والم  -

 . المتابعة والتقییم المستمر آلیاتاألطراف المعنیة ذات الصلة، وفرض 

لسیاسات االقتصادیة وزیادة قدرتھم ا المسؤولة عن وضع نظام لتقییم كفاءة ومھارات قادة الجھات الحكومیة -

 .على التواصل مع القطاع الخاص

إلعادة النظر في نظام الشركات المملوكة للحكومة ونظام المنافسات والمشتریات الحكومیة إلزالة الدعوة  -

 المخاوف بشأن المنافسة غیر العادلة من قبل الشركات المملوكة للدولة.

 االرتقاء بالتقنیات واالبتكار وتبنیھما بشكل قوي لجذب المواھب ورفع التنافسیة واالستدامة وزیادة الصادرات -

 .وتولید فرص عمل مناسبة للمواطنین

إعادة تشكیل سیاسة حوافز التنویع الصناعي والمحتوى المحلي في القطاعات الواعدة لدعم التوجھ الجدید في  -

 .قطاعات السیاحة والصحة والصناعات العسكریة
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ألبحاث في من خالل وضع نظام تفاعل بین مراكز ا العلمي واالبتكارالبحث البشریة في قدرات التعزیز  -

 .بما یمكنھا من المساھمة في رسم السیاسات االقتصادیة  ،والشركات  ،والصناعیة  ، والغرف التجاریة  ،الجامعات

 إعادة النظر في سیاسة دعم الصادرات وتوفیر البنیة التحتیة لتسھیل عملیات التصدیر.  -

 .بین القطاعین العام والخاص، والخصخصةإعادة تشكیل نظام الشراكات   -

المجاالت الواعدة وذات األولویة للتنمیة ودخول الحكومة   ى لإتوجیھ دعم المنشآت الصغیرة والمتوسطة  إعادة -

 .ة االستثمار الناجحالیكصاحبة رأسمال استثماري جريء كشریك لتوسیع نطاق المخاطرة واحتم

على عملیة الدمج تطویر برنامج وطني لحوكمة الشركات یعمل على مراجعة اللوائح القائمة التي تؤثر  -

 . واالستحواذ وفصل اإلدارة والملكیة وتفعیل مفھوم المسؤولیة االجتماعیة للشركات

 )  4(   رقم   جدول 
امج الخطط و   2030الداعمة لرؤ�ة الممل�ة  القطاع�ة   ال��

 

 

 

 
 

 ، المملكة العربیة السعودیة."استبیـــــان التخطیط االستراتیجي والرؤى المستقبلیة في الدول العربیة")، 2020المصدر: صندوق النقد العربي (
 

امج الداعمة  ات�ج�ة    ال��  للخطة االس��
  �  . 2020برنامج التحول الوط��
�ات    . الوطن�ةبرنامج ر�ادة ال��

 . ا�� برنامج تحقيق التوازن الم
 . برنامج صندوق االس�ثمارات العامة

 . برنامج اإلس�ان 
 . ا�� برنامج تط��ر القطاع الم 

ات�ج�ة ا�ات االس��  . برنامج ال��
 . برنامج خدمة ضيوف الرحمن

 . برنامج جودة الح�اة 
 . برنامج التخص�ص 

 . برنامج تع��ز الشخص�ة السعود�ة
برنامج تط��ر الصناعة الوطن�ة 

 . والخدمات اللوجس��ة

الخطة    الجهات المسؤولة عن تنف�ذ 
ات�ج�ة   االس��

 . وزارة الطاقة والصناعة  
وة المعدن�ة   . وال��
 . ��اضةلالهيئة العامة ل 
 . وزارة االقتصاد والتخط�ط  
 . وزارة التجارة واالس�ثمار  
 . وزارة االتصاالت وتقن�ة المعلومات  
 . وال�لد�ةوزارة الشؤون القرو�ة  
 . وزارة اإلس�ان 
 . وزارة النقل 
 . وزارة الصحة 
 . ةال� وزارة الم 
 . وزارة العدل 
 . وزارة التعل�م 
 . وزارة الب�ئة والم�اە والزراعة  
 . وزارة العمل والتنم�ة االجتماع�ة 
 . وزارة الخدمة المدن�ة 
 . وزارة الثقافة واإلعالم 
 . وزارة الحج والعمرة 
  � اث الوط��  . الهيئة العامة للس�احة وال��

� األول��ة  القطاعات ذات  
ات�ج�ة    ��  الخطة االس��

 . والخدمات اللوجس��ة قطاع الصناعة الوطن�ة

 . االس�ثمارات العامةقطاع 

ات�ج�ة ا�ات االس��  . قطاع ال��

�ات الوطن�ة  . قطاع ر�ادة ال��

� نمط الح�اة  . قطاع تحس��

 . ا�� القطاع الم

 . ا�� قطاع تحقيق التوازن الم

 قطاع تع��ز الشخص�ة الوطن�ة. 

� الخصخصة. 
 قطاع التوسع ��

 قطاع برنامج اإلس�ان. 
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 التي واجھت الخطط االستراتیجیة، والجھود المبذولة للتغلب علیھاالتحدیات 

نخفاض األسعار العالمیة  امن التحدیات من ضمنھا تجربة التخطیط االستراتیجي في السعودیة مجموعة  تواجھ 

زیادة مستویات   إلى الحاجة  إلى باإلضافة  .للنفط الخام مما أثر سلبًا على عائدات الصادرات واإلیرادات العامة

  رقمنھ وتبني  الخصخصة،تم التغلب على ھذه التحدیات من خالل التوجھ نحو  .الجھات الحكومیة مرونة عمل

 .ومیةالمعامالت الحك

 التوجھات المستقبلیة  

تخفیض البطالة وتنفیذ المبادرات والمشاریع وفق الخطة الزمنیة من  إلى نسبة الدین العام باإلضافة  تخفیض یعتبر

لرؤیة االستراتیجیة على صعید عملیة بناء القدرات في مجال التخطیط االستراتیجي  ل التوجھات المستقبلیةأبرز 

المدیونیة الخارجیة وإدارة    تحديتتضمن الرؤیة االستراتیجیة االقتصادیة مقاربة حول كیفیة التصدي ل  .االقتصادي

توافقة مع الشریعة اإلسالمیة  إصدار صكوك محلیة ودولیة مو ،المحلیة والدولیةھ من خالل تنویع أدوات العامالدین 

والمساھمة في تطویر السوق الثانویة عن طریق تسجیل وإدراج أدوات الدین المحلیة عبر منصة شركة السوق  

 . (تداول)ة السعودیة الیالم

أشارت الرؤیة ، " 2030"لرؤیة المملكة العربیة السعودیة في نفس السیاق، وفي إطار التوجھات المستقبلیة 

خالل النھوض بكفاءة األداء لمجابھة تحدیات    الشاملة مندور اقتصاد المعرفة في التنمیة    إلى االستراتیجیة للمملكة  

والنمو    الي االقتصادیة في الناتج المحلي اإلجم  ات، وتعزیز إسھامات القطاعاقتصاد المعرفةومعوقات تطویر نشاط  

التطویر المعلوماتي والمعرفي لالقتصاد   إلى وتحسین اإلنتاجیة، باإلضافة  االقتصادي، وتوظیف العمالة الوطنیة

تباع منھجیات مختلفة في ھذا الخصوص مثل  إتم  .الوطني لزیادة تنافسیتھ، ونشر المعرفة وتقلیص الفجوة الرقمیة

ودة، وتلبیةً لالحتیاجات  قیاس المعارف والمھارات والقدرات وتقویمھا، بمنھجیة علمیة إسھاًما في تحقیق العدالة والج

   .التنمویة
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 8 جمھوریة السودان
 ) 2031 – 2007االستراتیجیة ربع القرنیة (

 مقدمة  

 وھي  "الخطة االستراتیجیة القومیة الشاملة"عندما تم إطالق  1992عام  إلى ستراتیجیة ایعود تاریخ أول خطة 

ً الخطةالیحخطة عشریة یتم تنفیذھا عبر عدد من البرامج اإلصالحیة. تتبنى الدولة  اإلستراتیجیة ربع القرنیة   ا

  )، 2011-   2007الخمسیة األولى (  تبدأ بالخطةیتم تنفیذھا عبر خطط مرحلیة خمسیة  والتي أیضاً    )2031  -   2007(

یتم تنفیذ الخطط  )، حیث 2020-  2017الخطة الخمسیة الثالثة ( و)، 2016-  2012والخطة الخمسیة الثانیة ( 

قطاع التنمیة االجتماعیة و ، االقتصاديالقطاع وقطاع الحكم واإلدارة،  وھي المرحلیة عبر ثالثة قطاعات رئیسة، 

 . صالحیةالبرامج اإل والثقافیة، ویضم كل قطاع عدد من 

 األحدثاالستراتیجیة  خططال 

بناء أّمة سودانیة موحدة، وآمنة، ومتحضرة، ومتقدمة،   على  )2031-  2007االستراتیجیة ربع القرنیة ( نصت 

على مجتمع موحد قائم على قواعد األمن الشامل  )2011-2007الخمسیة األولى ( الخطة نصت رؤیة  ومتطورة.

والعالمیة  ة والتداول السلمي للسلطة والتوزیع العادل للثروة، مستقر على أسس الشراكة الوطنیة  الیوالتعددیة والفیدر

تباع الوسائل العلمیة الحدیثة في إدارة شأن الدولة، وبناء عالقات  إ الفاعلة في تحقیق التنمیة المستدامة وبناء و

الحكومة األمریكیة   صدار الخطة الخمسیة األولى مع صدور قرار منإالمصالح المتبادلة مع المجتمع الدولي. تزامن  

 على السودان.قتصادیة اال عقوبات الیقضي بإلغاء فرض 

على جمھوریة ثانیة قائمة على التوافق الوطني   )2016- 2012الثانیة ( الخطة الخمسیة نصت  من ناحیة أخرى،

تعتبر الخطة الخمسیة الثانیة من   والتعایش السلمي والرقي للدولة الصاعدة لتحقیق الكفایة والعدالة والمساواة. 

، وقد تم إعدادھا بشراكة بین الحكومة والمجتمع  )2031  –  2007االستراتیجیة (الخطط الخمسیة المنبثقة ذاتیاً من  

 الثقافیة والعلمیة. وواالقتصادیة، واالجتماعیة،  السیاسیة،المدني بتعدد مكوناتھ 

على مجتمع قائم على التوافق الوطني والتعایش   )2020-2017(الخطة الخمسیة الثالثة في حین نصت رؤیة 

السلمي والعدالة االجتماعیة والشراكة العالمیة واإلقلیمیة العادلة لتحقیق التنمیة المستدامة والتطویر المستمر. الجدیر  

ل  وقب )2030 -2016أھداف التنمیة المستدامة (بالذكر أن إعداد ھذه الخطة قد تزامن مع إعالن العالم انطالقة 

 
 ) "استبیان التخطیط االستراتیجي االقتصادي في الدول العربیة"، جمھوریة السودان، مارس.2020صندوق النقد العربي (  8
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تحاد أھداف اإلالمنبثقة من ) 2023 -2014( الخطة العشریة األولىتنفیذ مرحلة ذلك أطلق االتحاد اإلفریقي بدایة 

 . لذا تم استصحاب ھاتین الوثیقتین عند إعداد الخطة الثالثة. 2063اإلفریقي  

بإعداد خطة منفصلة للوالیات    ، وذلك)2020-2017( الخطة الخمسیة الثالثة  انتھجت الدولة منھجاً مغایراً في إعداد  

عن خطة الوزارات، وذلك بتركیز كلتا الخطتین على األھداف االستراتیجیة القومیة مع التخطیط لتحقیق ھذه  

األھداف على مستوى الوالیات من خالل تحدید أھداف مرحلیة بما یتماشى وصالحیات ونطاق نشاط كل والیة،  

 المحلي.   ىالخطة حتى المستو وذلك ما یمھد لتنزیل

معھا الحزمة الثانیة من برنامج إصالح الدولة، الذي ركز على )  2020- 2017ة الخمسیة الثالثة ( الخط  استصحبت

إصالح الھیاكل والنظم بتبني النموذج األوروبي للجودة والتمیز وتطویر البیئة التشریعیة بسن القوانین، وتطویر  

ب أداء األعمال بإعداد األدلة والتوسع في تطبیقات الحكومة اإللكترونیة، كما ركز البرنامج على تنمیة المورد  الیأس

العمل واحترام الوقت.    قیمةمثل  البشري من ناحیة الكفایة والكفاءة ورفع القدرات، كما اھتم البرنامج بمنظومة القیم  

األولى، وتبني عناصر الحكم    مرحلةال  تنفیذه في مج على ما لم یكتمل  الثانیة من البرنا  المرحلةمن المتوقع أن تركز  

 الرشید. 

 إعداد الخطة االستراتیجیة، ومستھدفاتھا مراحل 

التي تتصل بالموارد الطبیعیة   ،مبنٌي على قاعدة أفضل من المعلومات  )2031 – 2007( االستراتیجیة إعداد

خطوات كبیرة  قطع بعد  یم خاصةیوالتق عد على تطویر عملیات المتابعة والقیاس اوذلك ما یس ،والبشریة والمادیة

الحكومة   بینفي تطبیق الحكومة اإللكترونیة، وتنفیذ برنامج الجودة والتمیز. من ثم إعداد الخطة الثالثة بشراكة ثالثیة  

بتعدد مكوناتھ (االقتصادیة، واالجتماعیة، والثقافیة  ، سي (القوى الحزبیة) والمجتمع المدني والمجتمع السیا

ً آخرین یمثلون   15 إلى والعلمیة)، إضافة  ً من القوى المشاركة في الحوار الوطني، وخمسة عشر عضوا عضوا

القیمي، ورسالتھا، وتحدیاتھا  الكیانات التي شاركت في الحوار المجتمعي. حیث تضمنت ھذه الخطة الرؤیة وسیاجھا  

 التي تمثل نقاط التحول، وغایاتھا وأھدافھا االستراتیجیة حسب قطاعات الجھاز التنفیذي.  

نشاط الدولة وحركة المجتمع من خالل القطاعات  ) 2031 – 2007( االستراتیجیة ذلك استوعبت  إلى باإلضافة 

  الى یتعالمشتركة بینھما بحیث تكون سائر ھذه المؤسسات والمنظمات مرتبطة في أدائھا بھذه الخطة كعمل قومي 

یلم قارئھا بأداء الدولة بالمفھوم الشامل للدولة الذي یجمع بین السلطة (األداء   الي على أي اعتبار جزئي، وبالت 

 . )السیاسي)، والمجتمع (األداء غیر الحكومي الحكومي و
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بشكل عام، وأسواق المال بشكل  الي تتضمن الرؤیة االستراتیجیة االقتصادیة سیاسات واضحة لتطویر القطاع الم

)، اتخاذ مسار النمو السریع  2020 - 2017(أشارت لھا الخطة الثالثة  التي  اليمن أھم سیاسات القطاع الم .خاص

المائة (في المتوسط) سنویاً خالل   في  8ال یقل عن  الي عن طریق تحقیق معدل نمو حقیقي في الناتج المحلي اإلجم

مستوى البلدان  إلى ورفع مستوى المعیشة  ،مضاعفة متوسط دخل الفرد السنوي إلى العقدین القادمین بما یؤدي 

المتقدمة. على أن یتم تحقیق معدالت النمو المذكورة في ظل االستقرار االقتصادي المستدام وذلك عن طریق  

وسعر صرف موحد للعملة الوطنیة   ، المحافظة على معدالت تضخم سنویة ال تزید في المتوسط عن رقم آحادي

 تحدده عوامل العرض والطلب في سوق النقد األجنبي.

 ھجیة، ومؤشرات قیاس األداء والتقییمالمن

  یوائم على أھداف مرحلیة قابلة للقیاس خالل سنوات الخطة وذلك بما  )2031 – 2007( االستراتیجیة تنطوي 

معدل التضخم،  و ، الي اإلجم القومي الناتج و، االقتصادي من أھمھا معدل النمو  2030أھداف التنمیة المستدامة 

سعر الصرف. یتم تبني منھجیة محددة في قیاس األداء السنوي التراكمي بإطار الرؤیة  و سرعة دوران النقود، و

حیث تعتمد المنھجیة على جمع المعلومات عن طریق التقاریر، ثم إعداد عملیات التحلیل    ،االستراتیجیة االقتصادیة

 ضوء األھداف اإلستراتیجیة، ویتم إعداد تقاریر خاصة بذلك.   في  تراكمي ، وإجراء تحلیل  السنويومن ثمَّ القیاس 

تم تصمیم األھداف وُحددت لھا سیاسات وإجراءات ومؤشرات قیاس ترتبط بھا وصوالً للغایات المنشودة. حیث  

نصت على استخدام التقنیات الحدیثة في التخطیط االقتصادي والتنفیذ  التي  الرقمي قتصاد شملت الرؤیة قضایا اال 

 كل الخطط والمشروعات والبرامج االقتصادیة. ل

- 2017( الخاص بترقیة وإصالح البیئة التعلیمیة بالخطة الثالثة  اإلستراتیجي على سبیل المثال، ینص الھدف 

ینبثق  علماً أن ھذا الھدف    الجید والشامل للجمیع وتعزیز فرص التعلّم مدى الحیاة للجمیع  التعلیم  إتاحة) على  2020

جمیع    االستیعاب في نص على االھتمام بالتعلیم وضمان  ی  ،كذلكمن أھداف التنمیة المستدامة. تم إعداد ھدف فرعي  

سیع فرص القبول في التعلیم الثانوي  توالمراحل للجمیع. وقد جاءت أھم الحلول والسیاسات المقترحة في العمل على  

في المائة على األقل مع   30لمقابلة مخرجات مرحلة األساس. مع ضرورة زیادة عدد األساتذة المؤھلین بنسبة 

 والھندسة والریاضیات.  قنیات الحدیثةالتركیز على العلوم والت

بالدولة وتحقیق   الي استھدفت الخطة االستراتیجیة العمل على تكامل أنظمة الشمول الم ،الي فیما یخص الشمول الم 

وذلك من ة للدولة الیة متكاملة تساعد في إدارة الشؤون المالی الفرعیة بناء منظومة م فاألھدافي  الشفافیة، وُحددت
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في إدارة الشؤون استخدام األدوات التقنیة الحدیثة والحدیثة في الرقابة على المال العام  قنیاتاستخدام الت خالل

 ة والمحاسبیة للدولة.الیالم

توثیق التعاون الدولي مع المنظمات  إلى یخص السیاسات الخارجیة للسودان، فقد ھدفت الخطة االستراتیجیة  فیما

مع    التجاریة  وتشجیع التحالفاتاإلقلیمیة والدولیة، والتركیز في عملیة الشراكات والتعاون الدولي مع القوى الدولیة  

التكتالت اإلقلیمیة والتوازن في العالقات الخارجیة، ومواصلة التركیز واالتصال واالستفادة من مؤسسات التمویل  

في كل من الصنادیق التنمویة العربیة وبنك التنمیة اإلفریقي، و مثل بنك التنمیة اإلسالمي،  ،العربیة واإلفریقیة

   واإلمارات العربیة المتحدة.  ،قطروالكویت،  والسعودیة،  

من خالل تعزیز دور اقتصاد المعرفة في مجتمع معرفي شامل  إلى المرحلیة للخطة الوصول  فاألھداأیضاً من 

منطقة منتجة ومستخدمة ومصدرة للتقنیة المتطورة لالتصاالت   إلىالسودان  ، وتحویل االقتصادیةالتنمیة 

مضاعفة انتشار تقنیة المعلومات لتحقیق التنمیة،   إلى الفرعیة  فاألھداك تمت اإلشارة في لذلوالمعلومات إقلیمیاً. 

واالقتصادي، والتوظیف األمثل للموارد النادرة كالطیف    الي وتعزیز المنافسة وترقیة بیئة السوق، وتعظیم العائد الم

، وإنشاء مركز إدارة  النادرة)الفاعل للموارد  (التوظیفالترددي، والترقیم من النواحي الفنیة واالقتصادیة وغیرھا 

 وتكامل أنظمة المعلومات بالدولة.   ،ة البرمجیات التعاونیة المشتركةلیآالمعلومات التشاركي، وتفعیل 

منھجیة في تحدید األھداف واألولویات سواًء على مستوى االقتصاد الكلي أو القطاعي أو السیاسات   ع الدولةتتب

 اإلستراتیجي االقتصادیة بإطار الرؤیة االستراتیجیة االقتصادیة، حیث یتم تحدید األھداف بعد عملیات التحلیل 

  االتفاق تم یمن ثم یتم تحدید األولویات وفقاً لمعاییر و ،أھداف إلى  تحدیاتللبیئتین الداخلیة والخارجیة ، ثم تحویل ال

مكنت  ، وفق معاییر )ثالث فئات (تحدید أولویات المشروعات الداعمة للخطة االستراتیجیة  إلى تصنیفھا و حولھا، 

)،  Desirable(   مرغوبة  وأتحسینیة  و   ،)Necessaryوضروریة (،  )Critical(  حرجة  إلى   المشروعات  من تقسیم 

 :  الي التعلى النحو 
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 ) 5(   رقم   جدول 
� السودان 

ات�ج�ة �� وعات الداعمة للخطة االس��  الم��

 المجموعة (ج) 
وعات تحس�ن�ة ومرغ��ة     م��

 )Desirable ( 

 المجموعة (ب)  
ور�ة   وعات �� م��

 )Necessary ( 

 المجموعة (أ)  
وعات حرجة   م��

 )Critical ( 

وع أو  وعات تعتمد ع� تنف�ذ م�� م��
 أخرى. 

اإلصالح المؤس��    إ�تر��  
 خاصة الخدمة العامة.  

وعات قائمة تخدم غا�ة من   ت�ملة م��
ات�ج�ة.    الغا�ات االس��

ور�ة   ال تتوفر لها اآلن الب��ة التحت�ة ال��
 لتنف�ذها.  

السلع    إ�تض�ف ق�مه 
  . �  والخدمات العامة للمواطن��

تحقيق استدامة االستقرار والنمو  
 االقتصادي. 

� أهداف   � ب�� عدم وض�ع العالقة ب��
ات�ج�ة، ومخرجاتها.   الرؤ�ة االس��

وع    إ�تحتاج  مكون مح�� لم��
  . � ح التم��ل األجن��  تنم�ة الموارد.  مق��

 

ي.   � رأس المال ال���
� توز�ــــع فرص التنم�ة  اس�ثمار ��

تحقيق العدالة ��
� الوال�ات.    ب��

� تأ��د اله��ة السودان�ة.  
تحقيق العدالة االجتماع�ة �استهداف   �سهم ��

 الفقراء والفئات الضع�فة. 
 . ، السودانالعربیة")، "استبیـــــان التخطیط االستراتیجي والرؤى المستقبلیة في الدول 2020المصدر: صندوق النقد العربي (

 

في  ربع القرنیةاالستراتیجیة  الخطةتتمثل أھم المؤشرات االقتصادیة الكمیة والنماذج االقتصادیة التي اعتمدتھا 

معدل النمو االقتصادي، وحجم المساحة المزروعة، وحجم المساحة  مثلالوصف والتحلیل وبناء التوقعات 

، وحجم الصادرات من المحاصیل  من الطرق عبدة، وعدد الكیلومترات الم للمحاصیل الزراعیة المحصودة

 ساعة). /(جیجاواتالطاقة المنتجة من الكھرباء  حجم، و االستھالكیةالزراعیة، وحجم الواردات من السلع 

 االستراتیجیة الرؤیة تنفیذ متابعة المعنیة ب اتالجھ

مدى اتساق  دراسة في  الي تتمثل مھام مكتب متابعة الرؤیة االستراتیجیة االقتصادیة التابع لمجلس الوزراء االنتق 

 . متقدمةأداء الخطة وأھدافھا، وتعمل فیھ كوادر بشریة ذات مستویات علمیة  

یم في السودان. على المستوى القومي یوجد مجلس الوزراء، والمجلس  یھناك ثالثة متابعین لنظام المتابعة والتق 

والوزارات ذات الصلة المباشرة   ،االقتصادية والتخطیط الیالقومي للتخطیط االستراتیجي، ووزارة الم

المجلس الوالئي للتخطیط  وبالمشروعات. أما على المستوى الوالئي والمحلي، فھناك مجلس الوزراء الوالئي، 

أجھزة الحكم المحلي والفئات المنتفعة. على والوزارات الوالئیة ذات الصلة المباشرة بالمشروعات،  واالستراتیجي،  

الخبراء الدولیون والوكاالت المانحة وبحوث والوكاالت الدولیة، یوجد الباحثون مستوى الجامعات ومؤسسات ال

 للمساعدات. 
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وتمثالن نظام معلوماتي متكامل   ،المتابعة والتقویم أداتان تمكنان من مراقبة األداء وقیاس نتائج المشروعاتتعتبر 

الخطة بین مختلف المستویات المتمثلة  یضمن التدفق الرأسي واألفقي الفعال للمعلومات الخاصة بأداء مشروعات

والوزارات القومیة ذات   مجلس الوزراء)،و(المجلس القومي للتخطیط االستراتیجي في أجھزة الحكومة القومیة 

فإن اإلطار الخاص بمتابعة وتقییم   الي األجھزة المحلیة حتى مستوى مدیري المشروعات. بالتوالصلة، والوالیات، 

األداء المعتمد على الدعم والتعاون المتبادل بین الوزارات والوالیات واألمانة العامة للمجلس القومي للتخطیط 

اإلعالم   ووسائل االستراتیجيمجلس الوزراء والمجلس القومي للتخطیط یعمل على إحاطة  ،االستراتیجي 

  تمثلاالستراتیجیة. بناًء على ذلك فإن التقاریر نصف السنویة والسنویة  ةالخطوالجمھور بتطور مستویات أداء 

 القطاعات األربعة الرئیسة. ة األساسیة للمسؤولیة والمحاسبة وفقاً لمرجعیة األھداف االستراتیجیة واتساقھا مع  لیاآل 

. تنفیذ الرؤیة االستراتیجیة االقتصادیةبشكل عام، یتم التنسیق ما بین كافة الجھات المعنیة على مستوى الدولة في 

السودان بمثابة الجھة المناط بھا إعداد وصیاغة   في  اإلستراتیجي للتخطیط  القومي تعتبر األمانة العامة للمجلس و

،  قتصادياال القطاع  واإلدارة،الحكم  (قطاع خطة شاملة تضم كل القطاعات  وھي الخطط اإلستراتیجیة للدولة، 

یضم القطاع و .  الختصاصاتھاوقطاع التنمیة االجتماعیة والثقافیة)، وھذه القطاعات تضم الوزارات والوحدات وفقاً  

 في الدولة. االقتصاديكل الوحدات ذات الطابع   االقتصادي

للوقوف على   اإلستراتیجي للتخطیط    القومي لمجلس  انعقاد  اعقد سنویاً دورة  في إطار المتابعة لتنفیذ الخطة وتقویمھا تُ 

ً لألھداف والرؤیة القومیة، وقبل انعقاد دورة المجلس  للتخطیط   القومي التقدم المُحرز في تنفیذ الخطة وفقا

  االستراتیجي للتخطیط    القومي ن األمانة العامة للمجلس  إف  الي تقوم اللجان القطاعیة بعقد اجتماعاتھا. بالت  اإلستراتیجي 

. ولكل من ھذه المؤسسات خططھا  قتصادياال لقطاع تلك المتعلقة باعیة بما فیھا تقوم بالتنسیق بین كل اللجان القطا

تتوافق معھا في الرؤیة القومیة وبحیث  ، )2031-  2007االستراتیجیة ( من   واستنبطتضعت وُ  التي  یجیةتاالسترا

 متطورة). و موحدة، آمنة، متحضرة، متقدمة،  سودانیة:نصت على (استكمال بناء أمة  التي 
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 ) 6( رقم    جدول 
� السودان  

ات�ج�ة ��  الجهات المسؤولة عن مهام ص�اغة وتنف�ذ الرؤى االس��
 المهــام  الجهة � الجهات المسؤولة 

 .هدافص�اغة الخطة وتحد�د األ ). مجلس الوزراء( القطاع االقتصادي وزارات
ات�ج�ة.  ). مجلس الوزراء( القطاع االقتصادي وزارات  وضع الخطة للمشار�ــــع والم�ادرات االس��

ات�ج�ة.  . ذات الصلةالوزارات االقتصاد�ة والجهات   تنف�ذ ومتا�عة المشار�ــــع والم�ادرات االس��
. األ  � ات��� ات�ج�ة إ مانة العامة للمجلس القو�� للتخط�ط االس��  وتحل�لها وعرضها. عداد تقار�ر االس��
. األ  � ات��� ات�ج�ة.  مانة العامة للمجلس القو�� للتخط�ط االس��  جمع الب�انات والق�اسات الالزمة لألهداف االس��

ات�ج�ة.  . ذات الصلةالوزارات االقتصاد�ة والجهات  اف ع� المشار�ــــع االس��  اإل��
. مانة العامة للمجلس القو�� للتخط�ط األ  � ات��� الت�سيق و�دارة األمور اللوجس��ة �ال�س�ة الجتماعات مراجعة  االس��

ات�ج�ة.   االس��

� بتقي�م�قوم المجلس القو�� للتخط�ط  - ات��� ة الخطة  االس�� � نها�ة ف��
شامل ��

 لهذا فإن عمل�ة التقي�م �ساعد ع� تط��ر الخطة الخمس�ة القادمة.  الخمس�ة

ورة - إجراء تقي�م للخطة الخمس�ة ع� مستوى الوزارات والوال�ات وأي  ��
  . ة دستور�ة أخرىال�مست��ات ف�در 

� خطتها الخمس�ة الموارد الم  أهم�ة -
ة المناس�ة ال�أن توضح الوزارات والوال�ات ��

ات�ج�ة.  إلجراء التقي�م الفاعل  ألداء الخطة الخمس�ة االس��

� إطار الخطة. مسؤول�ات أخرى 
�� 

 ، السودان."استبیـــــان التخطیط االستراتیجي والرؤى المستقبلیة في الدول العربیة")، 2020المصدر: صندوق النقد العربي (

 االستراتیجیة   رؤیةتمویل ال

موارد الموازنة العامة للدولة، تُمول الخطط االستراتیجیة في السودان عن طریق الشراكة بین القطاع    إلى باإلضافة  

العام والخاص حیث تشجع الدولة مشاركة القطاع الخاص في التمویل من خالل تقدیم تسھیالت ضریبیة وجمركیة 

العام والخاص، وتطور مساھمة القطاع الخاص   ینالشراكة الفاعلة المتوازنة بین القطاع تطویر إلى باإلضافة 

 ومنظمات المجتمع المدني في توفیر الخدمات االجتماعیة. 

 الخطط واالستراتیجیات القطاعیة 

 االستقرار من أھم مالمح برامج اإلصالح االقتصادي التي تضمنتھا الرؤیة االستراتیجیة االقتصادیة تحقیق 

، وزیادة الصادرات السودانیة، من حیث الكم والقدرة التنافسیة. في الحیواني و  الزراعي ، وزیادة اإلنتاج  االقتصادي

ھذا الصدد، تتوفر ُممكنات تحقیق األھداف المنشودة بإطار الرؤیة االستراتیجیة االقتصادیة، من أھمھا تطویر  

 استثماریةشروعات  الزراعة والثروة الحیوانیة، وزیادة فرص التوظیف، وبناء عالقات خارجیة متوازنة، وإقامة م

ً محلیة   لطرق  ا، وتطویر السیاحة، وزیادة عدد كیلومترات  واألجنبي للشراكة مع القطاع الخاص المحلى    وأجنبیة وفقا

تحادیة والوالیات والخبراء االقتصادیین بمثابة  ة العامة. تعتبر تقاریر الوزارات اإل الیالمعبدة وتطویر أداء الم

 اعات والمبادرات المصاحبة لھا.المرجعیة المعتمدة لتحدید القط
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 التي واجھت الخطة االستراتیجیة في السودان والجھود المبذولة   التحدیات

   إال أن تحدیات توظیفھا  ،السودانبھا یتمتع      النسبیة التي والمیزة  الموارد الطبیعیة الكبیرة منرغم اإلمكانات 

ً أكبر مازال ضعیفاً، ویمثل یعتبر تأثیر البیئة الخارجیة الدولیة    .التي بذلتھا وتبذلھا الدولة رغم الجھود تحدیا

، االستقراروانعكاساتھا السالبة على السودان أحد التحدیات التي تواجھ تجربة التخطیط االستراتیجي، مما سبب عدم  

  تتمثل اریة والدولیة.  وأصبح واضحاً أن الرؤیة تواجھھا تحدیات على أرض الواقع في األطر المحلیة واإلقلیمیة والق

یكمن نجاح الخطة في التغلب   التي االستراتیجیة ذات األولویة    القضایا  في تواجھ الخطة اإلستراتیجیة    التي التحدیات  

تحقیق التنمیة المتوازنة، في أھم التحدیات  تنحصر االقتصاديمكتسبات. على مستوى القطاع  إلى علیھا وتحویلھا 

اإلیجابي مع متطلبات االندماج، والتعامل مع النظام االقتصادي العالمي، ونظام التجارة  وزیادة معدالتھا، والتفاعل  

في إطار االلتزام بالقوانین والمعاھدات الدولیة، وتنفیذ الخطط   .العادل للمنافع التوزیعالعالمیة على أساس التكافؤ 

ة، اإلقلیمیة والدولیة، وتشجیع  الیاالستراتیجیة االستثماریة، والمساھمة الفاعلة في التكتالت االقتصادیة والم

سیاسات عملیة   ستلزم بلورة یاالستثمارات األجنبیة والشراكات االستراتیجیة، وتحسین البیئة االستثماریة، وھو ما 

 ممكنة التحقیق والقیاس.

قتصادیة والسیاسیة  الذى یُعدُ من أبرز تأثیرات البیئة اال ، 2011في عام  شمالھنفصال جنوب السودان عن ا أدى

تناقص إیرادات الدولة جراء انخفاض عائدات البترول، وتزاید الطلب على الموارد المائیة   إلىالدولیة واإلقلیمیة، 

التدھور في الغطاء النباتي وتأثیراتھ    إلى وغیاب اتفاقیات جماعیة تنظم حقوق دول حوض النیل، إضافة  في المنطقة،  

السالبة على استغالل الموارد الزراعیة، وتناقص فرص االستفادة من مؤسسات المال والتجارة العالمیة بسبب  

اإلنتاجیة بصورة عامة في   وانخفاض ،  الضغوط والمقاطعات االقتصادیة الستمرار الحصار االقتصادي على البالد

ة واالقتصادیة  الیالم  والتداعیات الناتجة عن األزمةبعض القطاعات االقتصادیة، وتراكم الدین الداخلي والخارجي،  

 .ة ربع القرنیةكلھا تحدیات أثرت على مسار تنفیذ االستراتیجی ،العالمیة، وتآكل احتیاطیات البالد من النقد األجنبي 

ضمان مجتمع عادل اقتصادیاً، حیث یكون ھناك  العمل على لتغلب على ھذه التحدیات من خالل الحكومة لسعت 

عدل وإنصاف في توزیع ثروات األمة، وحیث تكون ھناك شراكة كاملة في التقدم االقتصادي بما یحقق التنمیة  

االقتصادیة. ولذا  وا عن العدالة االجتماعیة  االقتصادیة والنمو الشامل. تعتبر التنمیة االقتصادیة قضیة ال یمكن فصلھ

فإن الخطة االستراتیجیة للتنمیة االقتصادیة تتناول باھتمام قضیة إقامة مجتمع یتسم بالعدالة االقتصادیة والقضاء  

یة  دفع التنمیة االقتصاد إلى ة  الیتسعى الحكومة الح الي على الفقر دون تمییز بین األعراق أو المواقع الجغرافیة. بالت

الزراعة والصناعة  (  االستثمار في قطاعات منتقاة من االقتصادوتشجیع    إعادة ھیكلة القطاعات االقتصادیة  من خالل

 وبناء البنیة التحتیة لدعمھا.    )والخدمات
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ة على استكمال عملیات التأھیل الكامل لالقتصاد الكلي في إطار برامج الیذلك، تحرص الحكومة الح إلى باإلضافة 

تنویع مصادر الدخل القومي واعتماد الزراعة والتصنیع والتعدین والكھرباء كمحاور    إلى الھادفة    الھیكلي   اإلصالح

والتحول نحو اقتصادیات المعرفة لزیادة القیمة المضافة، والمیزة النسبیة، والمقدرة التنافسیة في   ،أساسیة للتنمیة

 السوق الداخلي والخارجي.

تحقیق الحریة االقتصادیة والعدالة االجتماعیة، بحیث یكون اإلنسان ھو محور عملیة   إلى ة  الیالحالحكومة    ى سعتكما  

تلبیة التطلعات   إلى التحدیث والتطویر، ورفع المستوى المعیشي للمواطنین والتحول من سد الحاجات األساسیة 

ً والمصروفات بما ینعكس إیجا بین اإلیراداتتحقیق التوازن  إلى باإلضافة  ،الحضاریة جھود الدولة في على با

القدرة التنافسیة لصادرات البالد. ومضاعفة  اختالل التنمیة وزیادةیعالج  التحكم في سیاسات سعر الصرف، وبما 

اإلیرادات، بما یمكن الدولة من االلتزام بدعم السلع اإلستراتیجیة، األمر الذي یشكل عبئاً على موازنة الدولة. فضالً  

ة یالمجتمع المنتج الذي یوظف عائداتھ لتحقیق النھضة الزراع إلى لمجتمع االستھالكي عن إحداث التحول من ا

 یساعد على خلق المزید من فرص العمل. بما كمرتكزات للتنمیة المستدامة الحقیقیة  یةة والتعدین یوالصناع 

 وجھات المستقبلیة  تال

ً الدولة برنامج  ى بنت تفي إطار التوجھات المستقبلیة،   حقق نجاحات كبیرة في التنفیذ،  من المتوقع أن یلإلصالح الذي    ا

إصالح الھیاكل والنظم بتبني النموذج األوروبي للجودة والتمیز وتطویر البیئة    صعید ى عل  متصاعدةبمعدالت أداء  

ب أداء األعمال بإعداد األدلة والتوسع في تطبیقات الحكومة اإللكترونیة.  الی التشریعیة بسن القوانین، وتطویر أس

ات. ومن المتوقع في مرحلتھ  كما ركز البرنامج على تنمیة المورد البشري من ناحیة الكفایة والكفاءة ورفع القدر

 األولى، وتبني عناصر الحكم الرشید.    مرحلةال تنفیذه في على ما لم یكتمل البرنامج الثانیة أن یركز 

كما تحرص الحكومة السودانیة في توجھاتھا المستقبلیة على تحقیق اإلصالح المؤسسي، واالستمرار في خصخصة  

ص، وزیادة اإلنفاق على البحث العلمي والتعلیم التقني بإنشاء مراكز  الشركات التي لھا نظائر في القطاع الخا

البحوث واالستشارات العامة والخاصة، وتوفیر فرص التدریب وبناء القدرات وذلك من خالل مراجعة وتعدیل 

لى إزالة القوانین الخاصة بالقطاع االقتصادي، والعمل على أن یكون قانون االستثمار مواكباً للمتغیرات وقادراً ع

جمیع التشوھات والمعوقات، ومراجعة القوانین المؤثرة على النشاط االقتصادي والتجاري لمواكبة متطلبات اإلنتاج  

والتجارة الدولیة بما یشمل إزالة العقبات التشریعیة اإلجرائیة بغرض تشجیع االستثمارات المحلیة واألجنبیة بكل  

 على مشروعات التنمیة في الوالیات األقل نمواً. القطاعات اإلنتاجیة والخدمیة مع التركیز
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ة المحلیة التي تقدم الخدمات المصرفیة وخدمات التأمین  الیتعمل كذلك الحكومة على تعزیز قدرة المؤسسات الم 

ة للجمیع، وتوسیع نطاقھا من خالل التركیز على جلب مدخرات المغتربین وإدخالھم في مظلة الیوالخدمات الم

داخل منظومة   إلى التعامالت والتحویالت البنكیة بما یسھم في عملیة إدخال السیولة خارج النظام المصرفي 

زیادة اإلیرادات  إلى باإلضافة   بالدولة وتحقیق الشفافیة. الي تكامل أنظمة الشمول الم الي وبالت ،المصارف المختلفة

للدولة وترشید اإلنفاق العام وخفض المصروفات اإلداریة بما   الي وتوسیع المظلة الضریبیة، ومضاعفة الجھد الم

   والنقدیة.ة الییضمن إحكام التنسیق بین السیاسات الم

ن النظام التعلیمي بمختلف مستویاتھ،  تعظیم الفائدة مما سبق، تسعى الحكومة في توجھاتھا المستقبلیة ل  إلى باإلضافة  

ذلك بتوجیھ الكلیات ذات االختصاص والمراكز البحثیة للمساھمة بالتدریب وإجراء الدراسات والبحوث في مجاالت  

تحقیق االستقرار االقتصادي وزیادة اإلنتاج واإلنتاجیة وزیادة الصادرات وإحالل الواردات وحمایة الموارد  

 حیوانیة والوراثیة الوطنیة، وتعزیز مفھوم الملكیة الفكریة في ھذا المجال.الطبیعیة الزراعیة وال

تحرص  ،لتعزیز بیئة األعمال ومناخ االستثمار، بما في ذلك دعم المشاریع متناھیة الصغر والصغیرة والمتوسطة

، واألحذیة، والسلع بستوجیھ المشتریات الحكومیة نحو اإلنتاج الوطني (المال   على الحكومة في توجھاتھا المستقبلیة  

ذلك  في  قامة بنیة تحتیة آمنة ومستدامة بماإضرورة    معفي مجال ترقیة البنیات التحتیة وتحدیث الصناعات    الغذائیة)

البنیة التحتیة اإلقلیمیة والعابرة للحدود، لدعم التنمیة االقتصادیة ورفاه اإلنسان، مع التركیز على تیسیر ُسبُل استفادة  

  قنیة تحقیق زیادة كافیة في فرص الحصول على ت إلى الجمیع منھا بتكلفة میسورة وعلى قدم المساواة. باإلضافة 

 قنیة جل رفع القدرات التأشبكة اإلنترنت. وذلك من    إلىتوفیر فرص الوصول    إلى المعلومات واالتصاالت، والسعي  

واالبتكار بغرض تشجیع الصناعات التحویلیة   العلمي والبحث  المحلیة    قنیاتفي القطاعات الصناعیة ودعم تطویر الت

 فات العالمیة.لتحقیق القیمة المضافة مع االلتزام بالمعاییر والمواص 

ً في ھذا السیاق أتسعى الحكومة  االستمرار في سیاسة اإلصالح الضریبي والرسوم المفروضة على  إلى یضا

المشروعات في لالستثمار المنتجات الصناعیة بغرض تشجیع جذب االستثمار األجنبي بوضع سیاسات جاذبة 

واالھتمام بالخدمات المساندة المرتبطة بالصناعات (التعبئة،    ،لصادر بالمناطق الصناعیةاإلنتاج سلع    االستراتیجیة

 التخزین، التبرید)، مع العمل على تشجیع البحث العلمي ونقل وتوطین التقانة الصناعیة. 

أھم الحلول والسیاسات المقترحة بإطار الرؤیة االستراتیجیة االقتصادیة  یعتبر تطویر السیاسات والتشریعات من

  كمابنیة التحتیة المساندة لھ. قطاع وتطویر الھذا الفي مجال التمویل األصغر والصغیر ومتناھي الصغر لتنمیة 

  تعمل الحكومة على تعزیز التعاون بین مستویات الحكم والجھات المعنیة المختلفة والتوسع في تمویل القطاعات 
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ة واإلیفاء بمتطلبات  الیوالسالمة الم الي تحقیق االستقرار الم إلى االنتاجیة وتعزیز دور القطاع الخاص. باإلضافة 

والتحول نحو استخدام   الي توسیع قاعدة الشمول الم  الي التسلح وبالت  وانتشارمكافحة غسل االموال وتمویل اإلرھاب  

 وسائل الدفع اإللكتروني وتغییر ثقافة التعامل باألوراق النقدیة.

للتنمیة المتوازنة   كركیزة أساسیةیة تطویر البنى التحت  إلى تسعى الحكومة السودانیة  االقتصادیة،لتعزیز المنعة 

وتخفیف حدة الفقر عن طریق زیادة الرعایة االجتماعیة بتوسیع مظلة الضمان االجتماعي وتمكین وتأھیل شرائح  

ن یؤسس لشراكة وطنیة  أالمجتمع للمشاركة في التنمیة، بما یحقق التوازن العادل بین الریف والحضر. ھذا من شأنھ  

وترسیخ قیم الدیمقراطیة   ،وتحقیق مبدأ التنمیة المتوازنة  ،ل والمساواة وكفالة الحریات األساسیةداخلیة أساسھا العد

وحقوق اإلنسان وانتھاج سیاسة خارجیة قوامھا تبادل المنافع واالنفتاح والتطبیع في العالقات الثنائیة ومتعددة  

 األطراف.
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 9 الجمھوریة العربیة السوریة
 "2030"البرنامج الوطني التنموي لسوریة فیما بعد الحرب "سوریة 

 مقدمة  

تقوم الرؤیة في الجانب االقتصادي منھا على بناء اقتصاد متطور یدعم التنمیة المستدامة الشاملة والمتوازنة عن 

ً ویحقق العدالة االجتما طار  إعیة ضمن طریق تحقیق معدالت نمو وتشغیل مرتفعة ومستدامة ویوفر دخالً الئقا

والمعرفي  قني  قاعدة إنتاجیة متنوعة تواكب التطور الت  إلى تشاركي واسع یضم جمیع قطاعات وفئات المجتمع ویستند  

 .وتعزز االستدامة البیئیة

 :لسوریة فیما بعد الحرب أھداف البرنامج الوطني التنموي

التركیز على مكوني إعادة  إلى  "2030سوریة  -"البرنامج الوطني التنموي لسوریة فیما بعد الحرب یھدف 

ً  من خالل إعمار وبناء التنمیة الخروج من الحرب، وإدخال وإدماج  بمواجھة التحدیات الراھنة والمستقبلیة بدءا

 إلىوصوالً و واالجتماعیة والمجتمعیة، بغیة ضمان االستدامةالتحوالت الھیكلیة المطلوبة في البنى االقتصادیة 

التیقن من قدرة األجیال القادمة على تحقیق مصالحھا التنمویة. فالبرنامج ھو تصور جامع الستعادة منظومات  

  ھا من جوانب ،  2030  عام  المجتمع، وتحقیق االستقرار وإرساء أسس االستدامة التنمویة وتحقیق الرؤیة المبتغاة حتى 

بعادھا الجغرافیة (االندماج والتنمیة اإلقلیمیة) والقطاعیة (الترابطات التفاعلیة  أاالقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة و

 تیة: االستدامة). یقوم البرنامج تحدیداً على المبادئ العامة اآل  إلى التنمویة) والزمنیة (االنتقال من التعافي 

سوریة الموحدة والتخطیط لھ وعلى استمراریة مؤسسات الدولة التأكید على الملكیة الوطنیة لمستقبل  -

مكاناتھا على النحو الذي یحقق مصالحھا  إو  ھاالسوریة واضطالعھا بمسؤولیاتھا وقدرتھا على توجیھ موارد

 الوطنیة بطریقة علمیة ومنھجیة.

منظومة القیم   إلى استناداً تعزیز العدالة االجتماعیة والتماسك االجتماعي والھویة الوطنیة وثقافة االنتماء  -

 الوطنیة الشاملة والتنوع الثقافي للمجتمع السوري بجمیع مكوناتھ. 

 تعزیز الحوار الوطني والتعددیة السیاسیة في مواجھة جمیع أشكال التطرف.  -

 یحدد حقوق المواطنین وواجباتھم.  اجتماعي ضمان سیادة القانون في إطار عقد  -

 )خال  .....والثقافي   التقني و  ي واالجتماعي بجمیع مكوناتھ (المائي والغذائي والصحمن االقتصادي  تحقیق األ  -

 
 الدول العربیة"، الجمھوریة العربیة السوریة، مارس. )، "استبیان التخطیط االستراتیجي االقتصادي في2020صندوق النقد العربي (  9
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مع مراعاة المصالح العلیا   2030ھداف التنمیة المستدامة لعام أاالندماج الفاعل والواعي بالعالم واعتماد  -

 والقومیة والوطنیة لسوریة. 

تدریجي لطاقات المجتمع واالقتصاد    طالقإ  إلى زمة  التحول من الجمود التنموي الذي فرضتھ الحرب واأل  -

النھوض بجمیع مكونات التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة قطاعیاً وجغرافیاً ومعالجة االختالالت    إلى وصوالً  

 التنمویة. 

 .تعزیز قدرة وكفاءة المؤسسات السوریة على تنفیذ البرنامج -

 المنھجیة، ومؤشرات قیاس األداء والتقییم

ثر  نجاز واأل جمع معلومات عن التشغیل واإل   إلى نظمة مستمرة ودوریة تھدف  المتابعة والتقییم ھي عملیة مُ إن عملیة  

الجھات العلیا    إلى ثم إیصال ھذه المعلومات    ،یل ھذه المعلومات لتحدید توافق سیر األنشطة مع الخطةلتح  إلى إضافة  

بعة والتقییم توثیقاً لجمیع مراحل التنفیذ وتفسیراً إلجراءات  عد عملیة المتا لھذا السبب تُ   .بھدف اتخاذ القرار المناسب

 كمل وجھ. أتعطى الفرصة لضمان تنفیذ البرنامج على  ،اتخاذ القرار السلیم

تعتمد منھجیات القیاس في سوریة على عملیات الرصد والتقییم من خالل متابعة التنفیذ ضمن جدول زمني مخطط   

ف العامة بكل أنواعھا بحیث تكون في حدود الموازنة المعتمدة  الی ضبط التكو قات، بما یشمل جانبي اإلیرادات والنف

استخدام الموارد البشریة وضمان جودة التنفیذ، و نفاق على وجھ سلیم، ترشید وتوجیھ اإل وأو في الحدود الدنیا، 

ثر  أتحدید مواطن الضعف في التنفیذ، وقیاس ومعوقات التنفیذ وإیجاد حلول لھا، تحدیات و تحدید وبكفاءة وفاعلیة، 

ن ھناك تقاریر مختلفة أكما  .  التدخالت المختلفة. بناًء على ذلك یجري العمل على متابعة تصمیم نظام للرصد والتقییم

 نفاق الحكومي كماً ونوعاً. عن حالة اإلنجاز واألداء المرتبطة باإل 

التي تشمل    المؤشرات الكلیةثالث مجموعات رئیسة تتمثل في    إلى مؤشرات المستخدمة في عملیة التقییم  یتم تقسیم ال

 إلى، والمیزان الجاري، ومعدالت البطالة. باإلضافة الي الناتج المحلي اإلجم إلى نسبة عجز الموازنة العامة 

من  والمزروعة، ونسبة تخفیض فجوة األ  والتي تشمل نسبة زیادة المساحات القابلة للزراعة المؤشرات القطاعیة

المنتجات الزراعیة،   إلى ونسبة زیادة األراضي المرویة بوسائل الري الحدیث، ونسبة المنتجات العضویة    الغذائي،

في الصناعة، وغیرھا من  قني نسبة رفع المكون التونسبة تخفیض فجوة األمن الغذائي من المنتجات الصناعیة، و

یتم االعتماد علیھا في تقییم االستراتیجیة مثل حصة الصناعة  مؤشرات محلیة وإقلیمیةاً یض أالمؤشرات. ھنالك 

المحلي للوالیة أو ناتج ال الي حصة التجارة من إجموالمحافظة، المحلي للوالیة أو ناتج ال الي إجموالتعدین من 
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معدل وفیات  و دقع، معدل الفقر المُ و المحافظة،  المحلي للوالیة أو ناتجال الي حصة الخدمات من إجمو المحافظة، 

 . األطفال الرضع

   الخطة االستراتیجیة:تنفیذ  متابعة المعنیة ب  ةالجھ

كافة  في ذكر شراف على التنفیذ وتساعدھا عداد واإل الجھة المعنیة باإل  وزارة التخطیط والتعاون الدوليتعتبر 

شراف رئاسة مجلس  إ العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني وب ینالوطنیة من القطاع الوزارات والجھات 

الوزراء. وتتولى ھیئة التخطیط والتعاون الدولي مھمة متابعة الرؤیة االقتصادیة من خالل المدیریات المختصة  

عداد إمن خالل تتبع التنفیذ ووذلك    ،على المستوى الكلي والقطاعي والمحلي والبنى التحتیة والطاقة والتعاون الدولي 

الجھة المخولة بالمتابعة والرصد والتقییم. تقوم المدیریات بشكل عام بمتابعة التنفیذ بالتنسیق   كذلك وھي  .التقاریر

عداد الخطط  إمدیریة االقتصاد الكلي حیث تقوم دائرة  إلى  برفع التقاریرمع الوزارات والجھات العامة والخاصة 

  الذي یمثل التابع لمجلس الوزراء  المجلس األعلى للتخطیط االقتصادي واالجتماعي  إلى رفعھا عداد التقاریر وإب

حیث تُدعى كافة الوزارات وممثلي القطاع  وبالجھة التي تشرف على اجتماعات الرؤیة االستراتیجیة االقتصادیة 

ور اجتماعات الرؤیة  والنقابات لحض  تحاداتواال الخاص من غرف التجارة والصناعة والزراعة والسیاحة 

 االستراتیجیة االقتصادیة. 

 االستراتیجیة   ةتمویل الخط

اعتمدت االستراتیجیة برنامجاً خاصاً في مجال الشراكة بین القطاعین العام والخاص  فیما یعرف ببرنامج التشاركیة 

القطاع الخاص في   تاستثمارا زیادة كفاءة تشغیل المنشآت العامة، تشجیع    إلى القطاعین ویھدف البرنامج    ھذین  بین

عادة تأھیل المشاریع المتضررة، والمشاركة في  إالمشاریع الوطنیة الجدیدة، وخاصة مشاریع البنیة التحتیة، و

  ات خیار إلى ضاف المخاطر، وذلك لدفع العملیة التنمویة وتحسین الخدمات المتاحة، بحیث تمثّل التشاركیة خیاراً ی 

إطار قانوني وتنظیمي واضح مع توفیر ما یتطلب ذلك   إلى التعاقد، وفقاً ألسس منھجیة مدروسة ومنظمة، استناداً 

 .من قدرات مادیة وبشریة

 االستراتیجیة، والجھود المبذولة للتغلب علیھا ةالتحدیات التي واجھت الخط

ً ھم التحدیات التي تواجھ أانعكست  ً ودولیا ً واقلیمیا ستراتیجي  على عملیة التخطیط اإل  االقتصادات العربیة محلیا

فقد تغیرت أولویات التنمیة لیتم   ،االقتصادي في سوریة. ونظراً للظروف التي تمر بھا سوریة وانخفاض الموارد

جل  خطط قصیرة األ   إلى ل  ج االنتقال من التخطیط متوسط وطویل األ والتركیز أكثر على تلبیة االحتیاجات اإلنسانیة  

بما  ، الوطني  االقتصادفي تعامثل تلبیة االحتیاجات اإلنسانیة واحتیاجات المعیشة وبدء  قضایا أساسیةتركز على 
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من أبرز التحدیات    التنفیذ ودرجات التركیز في كل قطاع من القطاعات االقتصادیة واالجتماعیة.    آلیاتعلى    انعكس

، والتقلبات الحادة في قیمة اللیرة  نقص التمویل كذلك في التخطیط االستراتیجي، التي واجھت تجربة سوریة

الحرب على سوریة  إلى ضافة ، باإل رضت على سوریةحادیة الجانب التي فُ أالعقوبات االقتصادیة السوریة، و

،  برامج اإلغاثة والمساعدات اإلنسانیة  تم التغلب على ھذه التحدیات من خالل  .تدمیر البنى التحتیةانعكاساتھا على  و

   .التمویل عبر اإلصدارات النقدیة، وتعمیق التعاون مع الدول الصدیقةو

تعلیق العمل باتفاقیات   بالبیئة االقتصادیة العالمیة من خاللتأثرت عملیة التخطیط االستراتیجي في سوریة كذلك 

خسارة سوریة لمبالغ كبیرة كانت مخصصة لمشاریع تعاون   إلى مر الذي أدى األ  ،التمویل مع الصنادیق التمویلیة

امتناع بعض المصارف الوسیطة عن القیام بتسدید المستحقات المترتبة على وكذلك من خالل  اقتصادي تنموي.

 و فوائد. أي تأخیر قد یترتب علیھ غرامات ریة رغم مطالب الجانب السوري لھذه المصارف بالتسدید تفادیاً أل سو

تجمید أرصدة مصرف سوریة المركزي لدى المصارف المراسلة في الخارج ومنع التعامل معھ وما    إلى باإلضافة  

 على الجانب السوري تجاه بعض الجھات المانحة. نتج عنھ من عدم توفر قنوات مصرفیة للوفاء بااللتزامات المترتبة  

  :التوجھات المستقبلیة 

 :تم وضع البرنامج الوطني التنموي لسوریة في مرحلة ما بعد الحرب وفق الخطوات اآلتیة

المتوقع  لمؤشرات القطاع وتطوره  من خالل وصف ات المستھدفة: تحمیل وتقییم حالة القطاعالخطوة األولى .1

 وذلك بما یشمل:   )2025  – 2012( خالل الفترة  

 . التشریعات والبنى المؤسسیة -

 الخ)...الموارد البشریة، واالستثمار(مؤشرات المدخالت:  -

 الخ)...واإلنتاجیة ،الخدمي اإلنتاج مؤشرات (مؤشرات المخرجات:   -

 .میة االقتصادیةمؤشرات التن  -

 .والتحدیاتمؤشرات نقاط القوة والضعف، والفرص  -

تضمن رسم المشاھد المستقبلیة التي تستراتیجیة بعیدة المدى  ھداف اإل إعداد الرؤیة الوطنیة واأل   الخطوة الثانیة: .2

لالقتصاد السوري بقطاعاتھ المختلفة التي تشكل في مجملھا الرؤیة االستراتیجیة الوطنیة وصیاغة مسارات  

یة  ملالع  عن طریقل الفرص المتاحة التي یمكن االستفادة منھا  تحقیق ھذه الرؤیة من خال  إلى التنمیة التي تؤدي  

ً صیاغة السیاسات اإل  .التنمویة  إلى تھدف  ي الت )Guiding Policies(  رشادیةجرى في ھذه الخطوة أیضا
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تلك األھداف وفق مراحل المشروع   إلى توجیھ األھداف الموضوعة بالبرامج التنفیذیة الالزمة للوصول 

 المختلفة. 

اعتماد األھداف المحددة وفقاً لمداھا الزمني وبما ینسجم مع األھداف العامة للبرنامج وتحدید   ة الثالثة:والخط .3

 :تي اإلجراءات األخرى المرافقة وترتیبھا وفق التسلسل اآل  إلى إضافة  ،البرامج والمشاریع المنبثقة

معالجة االختناقات والحاالت الطارئة التي ال  إلى نیة التي تھدف البرامج والمشاریع واإلجراءات اآل  -

 . التأجیلتقبل 

معالجة الحاالت التي یمكن   إلى البرامج والمشاریع واإلجراءات على المدي القصیر التي تھدف  -

 رحلیاً.م  تأجیلھا

 .ترتبط بتحقیق الرؤیة واألھداف البعیدة المدىالتي  البرامج والمشاریع واإلجراءات على المدى البعید   -

تفاصیل التنفیذ،   الخطوة تتضمنحیث مصفوفات تنفیذ البرنامج بمكوناتھ المختلفة، وضع  الخطوة الرابعة:  .4

ومتطلبات التمویل والموارد المادیة والبشریة، واإلطار الزمني، وتحدید األدوار ومسؤولیات التنفیذ، ومؤشرات  

 .التنفیذ، ومؤشرات األثر
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 10 العراقجمھوریة 
 " 2030"رؤیة العراق للتنمیة المستدامة  

 مقدمة  

ً خالل الفترة ( إلى یرجع تاریخ أول خطة اقتصادیة في العراق   – 1961بدایة ستینات القرن الماضي وتحدیدا

)، وتتبني وزارة التخطیط مھام إعداد الخطط الوطنیة التنمویة الخمسیة. ترتكز محاور آخر خطة خمسیة 1965

 ع الدخل، وتحقیق التنمیة المكانیة المتوازنة. على تحقیق النمو االقتصادي، والتنوع االقتصادي، والعدالة في توزی

أحدث خطة استراتیجیة في العراق تم إعدادھا  ) 2022 – 2018(  خطة التنمیة الوطنیة من ناحیة أخرى، تعتبر 

بما    "إرساء أسس دولة تنمویة فاعلة ذات مسؤولیة اجتماعیة"  إلى ، حیث تھدف الخطة  2018وإطالقھا في عام  

تمثلت في إرساء أسس الحوكمة   ،مجموعة من األھداف االستراتیجیة إلى باإلضافة  لخطةلسمى الھدف األ  یمثل

، والنقدي، والمصرفي، والتجارة  الي الم الرشیدة، وتحقیق اإلصالح االقتصادي في مختلف القطاعات االقتصادیة (

م وإمكانات ومتطلبات االقتصاد العراقي، ). كذلك شملت الخطة ھدف رفع معدل النمو االقتصادي بما ینسجخارجیةال

 عدد من األھداف االستراتیجیة األخرى.  إلى باإلضافة 

 المنھجیة، ومؤشرات قیاس األداء والتقییم

یتم اعتماد منھجیة محددة في تحدید األھداف واألولویات على مستوى االقتصاد الكلي والقطاعي، بحیث یتم التركیز  

التمكین واالستدامة، والالمركزیة اإلداریة، وعلى خمسة عناصر رئیسة تتمثل في سیادة القانون والنفاذ للعدالة، 

تتمثل   ،ھداف مرحلیةأذلك ھناك  إلى القتصادي. باإلضافة التدرج في عملیة التحول اوالمجتمعي وتكافؤ الفرص، 

في إرساء أسس الحوكمة الرشیدة، وتحقیق اإلصالح االقتصادي في القطاعات االقتصادیة، ورفع معدل النمو  

االقتصادي، وزیادة متوسط دخل الفرد الحقیقي، وخفض معدالت البطالة والبطالة المقنعة، واالرتقاء بمؤشرات  

 بشریة المستدامة. التنمیة ال

 الي نفاق االستثماري من إجممن جانب آخر، تتضمن االستراتیجیة مؤشرات لقیاس األثر تتمثل في زیادة نسبة اإل 

، وزیادة  الي نفاق العام، وخفض نسبة الفقر في العراق، وزیادة مساھمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي اإلجماإل 

. على المستوى االقتصادي،  الي اجیة غیر النفطیة في الناتج المحلي اإلجممساھمة الصناعات التحویلیة واالستخر

 إلى تمثلت أھم برامج اإلصالح االقتصادي التي تضمنتھا الرؤیة االستراتیجیة في االنتقال من االعتماد على النفط 

  آلیات مة على القطاعات واألنشطة االقتصادیة األخرى غیر النفطیة، وتشجیع استثمارات القطاع الخاص القائ 

 
 )، "استبیان التخطیط االستراتیجي االقتصادي في الدول العربیة"، جمھوریة العراق، مارس.2020صندوق النقد العربي (  10
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االستفادة ة والنقدیة لضمان  الی األسواق الخارجیة، وتحقیق التناغم بین السیاسات الم  على السوق، واالنفتاح التدریجي  

 .الي سمأالتراكم الر من

   الخطة االستراتیجیةتنفیذ متابعة الجھات المعنیة ب

ة بوزارة التخطیط مھمة إعداد الیالسیاسات االقتصادیة والمیتولى قسم إعداد ومتابعة الخطط التنمویة في دائرة 

من ضمن مھامھ المساھمة في تنفیذ الخطط التنمویة، ووضع منھجیة إعداد   .وتنفیذ الخطط االستراتیجیة في العراق

طط  المدي، ووضع نظام متابعة خطط التنمیة الوطنیة، ومتابعة تحقیق أھداف الخ  طویلةالخطط التنمویة المتوسطة و 

استكمال نظام مؤشرات خطة التنمیة الوطنیة. الجدیر بالذكر، أن ھناك مجموعة من الجھات    إلى التنمویة، باإلضافة  

مثل الوزارات األخرى ذات الصلة بعمل االستراتیجیة، والمحافظات،   ،المشاركة والمساعدة في إعداد الخطة

اجتماعات االستراتیجیة بما في   إلى كل ھذه الجھات والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، بحیث یتم دعوة 

یشرف وزیر التخطیط رئیس اللجنة العلیا إلعداد  في ھذا السیاق، .ینی كادیمذلك المنظمات الدولیة والخبراء واأل 

الخطة على اجتماعات الرؤیة االستراتیجیة في العراق. یتكون قسم إعداد ومتابعة الخطط التنمویة من شعبتین،  

تابعة الخطط التنمویة، وشعبة السیاسات العامة. ومن المسؤولیات الرئیسة لھذا القسم تنفیذ ومتابعة الخطط شعبة م 

 التنمویة ورسم السیاسات العامة ومتابعة البرنامج الحكومي لوزارة التخطیط.

 االستراتیجیة   ةتمویل الخط

یتم االعتماد على ثالثة مصادر لتمویل الخطط االستراتیجیة في العراق تتمثل في الموازنة العامة للدولة، والشراكة 

القروض والمنح من المجتمع الدولي. تقدم الحكومة   إلى بین القطاعین العام والخاص والمجتمع المدني، باإلضافة 

 خاص في التنمیة االقتصادیة، تتمثل في اآلتي: العراقیة مجموعة من الحوافز لتعزیز دور القطاع ال

 التشریعي والقانوني المنظم لمبدأ الشراكة. اإلطاروضع  -

 إعداد دلیل إرشادي لتنفیذ مشاریع الشراكة.  -

 ب الحدیثة للشراكة في تنفیذ المشاریع التنمویة.  الی الصیغ واألس اعتماد -

 لقطاع الخاص.  تبسیط إجراءات تنفیذ المشاریع وفق صیغ المشاركة مع ا -

 ُ شراك القطاع الخاص في إجریت العدید من التعدیالت القانونیة والتشریعیة التي تتطلبھا عملیة في ھذا الصدد، أ

تنفیذ الخطط التنمویة وشملت التعدیالت كل من قانون الشراكة بین القطاع العام والخاص، وقانون التوریدات العامة،  

 . 1998) لسنة 20، وقانون االستثمار الصناعي رقم (2010) لسنة  14رقم (  وقانون المنافسة ومكافحة االحتكار
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 التحدیات التي واجھت الخطط االستراتیجیة، والجھود المبذولة للتغلب علیھا

تواجھ عملیة التخطیط االستراتیجي في العراق مجموعة من التحدیات المتمثلة في عدم وجود نظام مؤسسي متكامل  

لدعم القرارات التخطیطیة، وقلة المسوحات اإلحصائیة التي تغطي كافة الظواھر االقتصادیة واالجتماعیة، والمبالغة  

ة تدفق البیانات بین الجھات المعنیة  لیآالمتاحة، وضعف في وضع أھداف غیر قابلة للتحقق ال تنسجم مع الموارد 

من ضمن التحدیات أیضاً   الخطة من قبل الجھات المعنیة بالتنفیذ. ما تتضمنھفي الوقت المحدد، وعدم إلزامیة تنفیذ  

روف  ظو ة،  الیالتي واجھت تجربة التخطیط االستراتیجي في العراق، تذبذب أسعار النفط وعدم استقرار الموارد الم

إتباع سیاسات تجاریة غیر مالئمة من قبل بعض   إلى األوضاع الداخلیة في العراق ودول الجوار، باإلضافة 

 األطراف الدولیة واإلقلیمیة. 

تطویر   إلى لتالفي أو تخفیف أثر المتغیرات الخارجیة سابقة الذكر، تم إعطاء األولویة في عملیة بناء القدرات 

والمتابعة، وبناء النماذج االقتصادیة والتنبؤات، وإدارة المخاطر، واالقتصادي  التخطیط  تالقدرات في مجاال 

للمشاریع. إال أن التحدیات اإلقلیمیة والدولیة قد انعكست في إعادة النظر في األولویات باتجاه تخصیص موارد 

 إلى ألساسیة، واللجوء عمار واالستثمار، ومعالجة قضایا النازحین وتوفیر الخدمات اإضافیة في مجال إعادة اإل 

بذلت الحكومة العراقیة جھوداً ملموسة في سبیل التغلب  من ناحیة أخرى،    القروض الخارجیة لتوفیر موارد إضافیة.

على ھذه التحدیات تمثلت في اعتماد أنظمة وبرامج حدیثة لنقل المعلومات والبیانات، والتحول نحو الحوكمة  

 إلى سعي الحكومة  إلى لزمة بتنفیذ خطة التنمیة الوطنیة، باإلضافة ات مُ لكترونیة، وإصدار تشریعات وتعلیماإل 

ھذه ة تضمن التنسیق بین الوزارات والجھات المعنیة في التخطیط والمتابعة وتطویر قدرات العاملین في  لیآتطویر  

 المجاالت. 

 التوجھات المستقبلیة  

ة في الیتطویر عملیة التخطیط االستراتیجي من خالل تعزیز االھتمام بھ، وتطویر اإلدارة الم إلى یسعى العراق 

التحول نحو موازنة البرامج واألداء بدالً من موازنة البنود، ذلك بما یضمن تحقیق    إلى إعداد الموازنات، باإلضافة  

، فضالً عن "2030تنمیة المستدامة "رؤیة العراق لل ھداف أوكذلك تحقیق  ،2030أھداف التنمیة المستدامة 

. لتحقیق كل ذلك تم االعتماد على نموذج النمو المتوازن لتحقیق )2022 – 2018(خطة التنمیة الوطنیة ف اأھد

 م. الیقساسیة وكذلك العمل على تحقیق التنمیة المتوازنة بین المحافظات واأل التوازن بین القطاعات األ 

، یحاول العراق توظیف ما توفره ثورة المعلومات لتعزیز النمو االقتصادي من خالل  الرقمیة التحوالت  على صعید  

بما یعزز النمو   الي ة وزیادة الشمول المالیاستخدام نظم المعلومات الحدیثة في عمل المصارف والتحویالت الم
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تحدیث    التنمیة الشاملة من خالل  كما تضمنت الرؤیة االستراتیجیة دعم دور اقتصاد المعرفة في عملیة    االقتصادي.

تقنیة ومواكبة التطور السریع لقطاع االتصاالت ، ومنظومة االتصاالت بما فیھا االتصاالت عبر األقمار الصناعیة

السعي الجاد نحو ، ووإرساء نظم الحوكمة في القطاع المصرفي  ،تعزیز مبدأ اإلفصاح والشفافیة، والمعلومات 

 عات العراقي بكل مكوناتھ وتحدیثھا. تطویر برمجیات نظام المدفو 

نفاق العام، وتنویع ھیكل اإلیرادات العامة وزیادة  ، تعمل الحكومة على تصحیح ھیكل اإل ة العامةالیالمعلى مستوى  

ة العامة، ورفع  الیحصیلة اإلیرادات غیر النفطیة، ومعالجة العجز الحقیقي في الموازنة العامة، وتحسین إدارة الم

عمال ومناخ االستثمار بما في ذلك دعم المشروعات  على صعید تعزیز بیئة األ أما االدخار الخاص. معدالت 

توسیع نطاق عمل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة (قطاعیاً   إلى الصغیرة والمتوسطة، تسعى الحكومة العراقیة 

افسیة، وتأسیس الھیئة الوطنیة  ومكانیاً)، وتحسین إنتاجیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وتعزیز قدراتھا التن

دعم رأس المال على تنفیذ المدن الصناعیة. كذلك تعمل الحكومة  استكمالوللمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، 

االستخدام الكثیف   إلى بشكل موجھ وصحیح واستثمارھا بكافة أبعادھا، باإلضافة  ةالمعرفمتالك وسائل ال البشري 

 واالبتكاریة والتقانة المتطورة التي تعطي إضافة حقیقیة لالقتصاد المعرفي.للمھارات وأدوات المعرفة الفنیة 

من ناحیة أخرى، تعمل الحكومة جاھدةً لتعزیز الُمنعة االقتصادیة بھدف تحقیق أمن غذائي مستدام، وتوفیر موارد 

االستراتیجیات ذات الصلة بالقطاع ة مستدامة، وإیجاد مصادر أخرى لتمویل مشاریع القطاع العام، وتفعیل الیم

الصناعي، ودعم الصناعات االستراتیجیة المھمة، وتحقیق تشابك قطاعي بین الصناعات التمویلیة والقطاعات  

 ، تعمل العراق على:2030األخرى. لتحقیق أھداف التنمیة المستدامة 

 التمكین واالستثمار في رأس المال البشري واالجتماعي.  -

 ف في توزیع الموارد وعوائد التنمیة.نصاالعدالة واإل  -

 .للمساءلةالحكم الرشید وسیادة القانون والشفافیة وتقویة المؤسسات الفعالة الخاضعة  -

 التوافق بین جھود التنمیة الوطنیة وأولویات التنمیة المحلیة -

 ضمان اقتصاد متنوع معزز لألصول.  -

 الشراكة الوطنیة والدولیة.   -

 اندماج الجمیع في عملیة التنمیة.  بناء السلم المجتمعي وضمان -

 



60

 

60 
 

 11 مانعُ سلطنة 
 " 2040مان "رؤیة عُ 

 مقدمة  

برؤیة  "وُسمیت  2020أول رؤیة استراتیجیة طویلة المدى تمتد حتى العام  1996أطلقت سلطنة ُعمان في عام 

، حیث تم تنفیذ ھذه الرؤیة، تزامن ذلك مع تبني السلطنة لعدد من الخطط االستراتیجیة الخمسیة لدعم  "2020ُعمان  

 .  2020والخطة الخامسة تنتھي في عام  1996ولي في العام خمسیة متتابعة بدأت األ  ھخمس خطط استراتیجی

وھي   2040وتنتھي في عام    2020التي تبدأ عام    "2040"رؤیة ُعمان  ، أطلقت السلطنة  2019عام  من  في ینایر  

اً إعداد الیرؤیة وجاري حالھداف  حیث استمرت السلطنة في تنفیذ الخطط الخمسیة الداعمة أل   ،2020امتداداً لرؤیة  

 . "2040لرؤیة ُعمان "باعتبارھا الخطة التنفیذیة األولى  2021 – 2025)خطة التنمیة الخمسیة العاشرة (

الرؤیة، تبعھا تشخیص   بمحطات متعددة، إذ انطلقت أعمال اللجان بتحدید محاور وركائزمرت مراحل إعداد الرؤیة  

تكامل األدوار، تم إقامة ملتقى استشراف المستقبل   وسعیاً نحو  .الوضع الراھن للسلطنة، وتحدید األولویات الوطنیة

ید التوجھات االستراتیجیة للرؤیة  إعداد السیناریوھات، وتحد  إلى تھدف   للرؤیة، تبع ذلك تنفیذ عدد من ورش العمل

 .والمستھدفات وأھدافھا والمؤشرات

تعتبر الرؤیة وثیقة حیة یتم متابعة تنفیذھا وتحدیثھا في إطار المستجدات المحلیة والعالمیة، كما أن المجال یتسع  

). كما تتضمن  2040  -  2021الستیعاب كافة المستجدات من خالل خطط التنمیة الخمسیة األربع التي تغطي الفترة ( 

أنماط تمویل مرنة ومیسرة تواكب من خالل تبني القطاع الخاص واالستثمار والتعاون الدولي دعم أولویة 

 .المستجدات العالمیة وتلبي االحتیاجات االستثماریة

 حدث الخطط والرؤى االستراتیجیة األ

تحقیقھا تتمحور   إلى مجموعة من األھداف االستراتیجیة التي تسعى " 2040"رؤیة ُعمان بشكل عام، تتضمن 

بشكل أساسي حول تحفیز النشاط االقتصادي، وتطویر البنیة األساسیة، وتحسین مستوى معیشة المواطن. تتضمن 

ء  رؤیة السلطنة أیضاً بعض المستھدفات الكمیة ألھم المتغیرات االقتصادیة واالجتماعیة، ومؤشرات لقیاس األدا

عشرة  ي واثنتأربعة محاور أساسیة الرؤیة تضمنت  .2040بالنسبة لرؤیة ُعمان  .لمتابعة التنفیذ وتقییم نتائجھا

 
 )، "استبیان التخطیط االستراتیجي االقتصادي في الدول العربیة"، سلطنة ُعمان، مارس.2020صندوق النقد العربي (  11
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  وثمانیة تم تحدید خمسة وسبعون ھدفاً استراتیجیاً كما أولویة وطنیة یتم التركیز علیھا خالل العشرین سنة القادمة. 

 .وستون مؤشراً لقیاس األداء

التي تضمنتھا رؤیة السلطنة على وجود ھویة اقتصادیة فریدة تتكامل مع سالسل اإلنتاج    رئیسةینص أحد األھداف ال

ولویة ذات األ ھداف  األ ینص أحد  كما    .والخدمات العالمیة تحت مسمى "القطاع الخاص واالستثمار والتعاون الدولي"

ة للمعیشة والعمل والترفیھ تحت  الیدامة نابضة بالحیاة وریف حیوي بجودة عمرانیة ععلى وجود مدن ذكیة ومست

  .مسمى "تنمیة المحافظات والمدن المستدامة"

بحیث    "االقتصاد بنیتھ تنافسیة"محوراً للتنمیة االقتصادیة یستھدف أن یكون    "2040"رؤیة ُعمان  تتضمن وثیقة  

ً یكون االقتصاد منتج ً ومتنوع  ا   " 2040"رؤیة ُعمان  وتتبنى   .على االبتكار وتكامل األدوار وتكافؤ الفرص اً وقائما

من خالل مشاركة فاعلة للقطاع الخاص،   االقتصاد العالمي في نفتح والمندمج نموذج لالقتصاد الحر التنافسي المُ 

 متنوع ومستدام.وتشجیع االبتكار لضمان 

یتم   ،التوجھ االستراتیجي واألھداف االستراتیجیة لألولویات المختلفة "2040"رؤیة ُعمان تتضمن  في حین

 .السیاسات والبرامج والمبادرات في خطة التنمیة الخمسیة العاشرة بمنھجیة تشاركیة وبشكل توافقي  تضمین

ار  بعض األھداف الخاصة بتعزیز بیئة األعمال ومناخ االستثم "2040"رؤیة ُعمان ذلك، تتضمن  إلى باإلضافة 

بیئة أعمال تنافسیة وجاذبة لالستثمار تمارس فیھا الحكومة الدور التنظیمي المقترن بكفاءة وسالسة إداریة  :وتشمل

" على بعض األھداف الخاصة بتعزیز قطاع المشاریع متناھیة الصغر   2040كما تشتمل "رؤیة ُعمان  .ناجعة

القوانین الخاصة باالستثمار األجنبي المباشر  والصغیرة والمتوسطة. وقد تم في ھذا الصدد إصدار عدد من 

وتأسیس ھیئة ریادة لدعم المشروعات الصغیرة    ،واإلفالس  ،والشراكة بین القطاعین العام والخاص  ة،صخ والخص

 .والمتوسطة

التنمیة المستدامة وتعكس األولویات   إلى  2040الخاصة برؤیة ُعمان  ةر المحاور األربع، تشیفي نفس السیاق

  2030كما تم إعداد العالقة الترابطیة للتوجھات االستراتیجیة بأھداف التنمیة المستدامة ، واألھداف الخاصة بھا

   .ومؤشراتھا

دعم رأس المال  للرؤیة لأولویات    أربع  على   "مجتمع إنسانھ مبدع " محور  من خالل    "2040"رؤیة ُعمان    تركز

،  المواطنة والھویة والتراث والثقافة الوطنیة، والصحة، والتعلیم والبحث العلمي والقدرات الوطنیةتتمثل في  البشري  

 .الرفاه والحمایة االجتماعیة إلى باإلضافة 
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یتم تضمین ھذه    بحیثة  الیالتنویع االقتصادي واالستدامة الم  أولویةعلى    "اقتصاد بیئتھ تنافسیة"محور    فیما یركز

، ویستھدف  2040في إطار خطة التنمیة الخمسیة العاشرة باعتبارھا الخطة التنفیذیة األولى لرؤیة ُعمان    ولویات األ 

ً ھذا المحور أن یكون االقتصاد منتج ً ومتنوعً  ا ً على  ا االبتكار. كما تتضمن ممكنات تحقیق الرؤیة ضرورة   قائما

 .لمتغیرات العالمیة والثورات الصناعیةا ةمواكبلمھارات المستقبل افق مع  ما یتووجود قدرات وطنیة مؤھلة ب 

 ) 1(  رقمشكل 
 2040مان ركائز محور االقتصاد والتنمیة في رؤیة عُ  

 
 ، سبتمبر.، وثیقة الرؤیة"2040مان  رؤیة عُ ")، 2019مان (سلطنة عُ المصدر:                 

 

بمنھجیة تشاركیة واسعة، حیث تم تشكیل عدد من اللجان  "2040"رؤیة ُعمان من ناحیة أخرى، تمت صیاغة 

من ممثلي الحكومة ومجلس سلطنة ُعمان، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، والمواطنین من أھل  

ن مختلف القطاعات  الخبرة والمعرفة واالختصاص. كما أطلق حوار مجتمعي موسع شارك فیھ ممثلین م

وبحضور فئات ممثلة للمرأة، ، والمحافظات وممثلي المؤسسات والھیئات األكادیمیة، واإلعالمیین، وغیرھم

 .مجموعة من المقیمین بالسلطنة  إلى من مختلف المستویات، إضافة  الطلبة  ، واالحتیاجات الخاصةوالشباب، وذوي  

 االستراتیجیة المنھجیة، ومؤشرات قیاس أداء الخطة 

باعتبارھا الخطط التنفیذیة للرؤیة. وفي إطار  "خطة التنمیة الخمسیة "یقوم المجلس األعلى للتخطیط بإعداد 

الخطة یتم تحدید قیم سنویة لمؤشرات قیاس األداء لمتابعة الرؤیة طویلة المدى. كما یتم تحدید القیم السنویة من  

 .2040ة حتى عام الیخالل الخطط الخمسیة الت



63

 

63 
 

   الخطة االستراتیجیةتنفیذ متابعة الجھات المعنیة ب

یُعنى المجلس األعلى للتخطیط في سلطنة ُعمان بمسؤولیة تنفیذ الرؤیة االستراتیجیة لعُمان بالتعاون مع كافة الجھات 

ة، ووزارة النفط والغاز، والبنك المركزي العماني، ووزارة التجارة  الیوزارة المالمتمثلة في المعنیة ذات الصلة 

التنفیذ والمتابعة، والمركز الوطني لإلحصاء والمعلومات،   والصناعة، ومجلسي الدولة والشورى، ووحدة دعم

 .ومكتب مستشار جاللة السلطان لشؤون التخطیط االقتصادي

ُعمان   "رؤیةفي نفس السیاق، تُعنى مدیریة التخطیط التنموي باألمانة العامة للمجلس األعلى للتخطیط بمتابعة  

 إلى متضمنة االستراتیجیة االقتصادیة التي تستھدف التنویع االقتصادي، وتنمیة القطاع الخاص، باإلضافة    "2020

المدیریة العامة للمتابعة والتقییم التي تقوم بمتابعة قطاعات التنویع االقتصادي والمشاریع االستراتیجیة الكبرى. كما 

أیضاً  كما قامت كذلك جامعة السلطان قابوس " 2020ة ٌعمان "رؤیقام البنك الدولي باعتباره جھة محایدة بتقییم 

 ". 2020 ُعمان "رؤیةبتقییم 

وتضم عدد من   ،یرأس مدیریة التخطیط التنموي المنوطة بمتابعة وتقییم الرؤیة االستراتیجیة االقتصادیة مدیر عام

 .الكوادر المساعدة إلى خصائیین والمحللین، باإلضافة قسام، ومجموعة من الباحثین واأل مدراء الدوائر ورؤساء األ 

مؤشرات قیاس األداء التي تقیس مدى التقدم   في متابعةمن ناحیة أخرى، تتمثل مھام المدیریة العامة للمتابعة والتقییم  

أھدافھا، نحو تحقیق أھداف االستراتیجیة، والتنسیق بین الجھات المعنیة ذات الصلة لمتابعة تنفیذ االستراتیجیة و

وإعداد تقاریر المتابعة والتقییم ونشرھا، وتعزیز التواصل المجتمعي لتوضیح نتائج المتابعة والتقییم للمتخصصین،  

، ومتابعة تنفیذ المشاریع  ىتنفیذ الخطط الخمسیة في إطار الرؤ  في متابعة  اكما تنحصر مسؤولیاتھ  .وأیضا للمواطنین

مبادرات برنامج التنویع االقتصادي  "ابعة تنفیذ مشاریع التنویع االقتصادي االستثماریة المعتمدة في كل خطة، ومت

   .متابعة وتقییم الرؤیة بشكلھا المتكامل إلى ، باإلضافة " تنفیذ –

ً فعاالً،  الخبرة واالختصاص، وفق   مع ذوي بالتعاونكذلك لعبت اللجان وفرق العمل الوطنیة المتخصصة دورا

على أن تكون ھناك مشاركة مجتمعیة   الممارسات العالمیة، وحرصت في كل خطواتھامنھجیات علمیة وأفضل 

محافظات السلطنة، وتفاعلت بكل الوسائل، وحققت   كل  إلى وصلت  ، حیث  واسعة من جمیع فئات المجتمع وشرائحھ

 .12للمجتمع   الغایة المنشودة في مشاركة واسعة وفاعلة

 

 
 وثیقة الرؤیة، سبتمبر. "، 2040)، "رؤیة ُعمان  2019سلطنة ُعمان (  12
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 )  2(  رقم شكل
 " 2040مان رؤیة عُ "عداد إ اللجان وفرق العمل المشاركة في 

 

 ، سبتمبر.، وثیقة الرؤیة"2040مان رؤیة عُ ")، 2019مان (سلطنة عُ المصدر:                       

 االستراتیجیة   ةتمویل الخط

مصدرین للتمویل ھما موارد الموازنة  كغیرھا من الدول العربیة، تعتمد السلطنة في تمویل الخطط االستراتیجیة على  

السیاق، تقدم السلطنة حوافز لتشجیع القطاع الخاص   نفسفي  العام والخاص.    ینالعامة للدولة، والشراكة بین القطاع 

  خالل  من التنمویة المشروعات من مجموعة وتعزیز دوره في دعم عملیة التخطیط االستراتیجي من خالل تنفیذ

  تنفیذ   لدعم  متخصصة  ھیئة  والخاص، وإنشاء  العام  القطاعین  بین  الشراكة  لتشجیع  قوانین  إعداداإلنمائیة، و  الموازنة

 . الشركة مشروعات
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 الخطط واالستراتیجیات القطاعیة 

تحفیز النمو االقتصادي  وبالنسبة للخطط االقتصادیة، فتركز بشكل أساسي على استدامة بیئة االقتصاد الكلي، 

والنمو   الي تحقیق التنویع االقتصادي وزیادة مساھمة القطاعات غیر النفطیة في الناتج المحلي اإلجمو الحقیقي، 

 .العمل الستیعاب الداخلین الجدد لسوق العمل توفیر مزید من فرصوة، الیتحقیق االستدامة المواالقتصادي،  

ً عداد الخطط االستراتیجیة االقتصادیة على المستوى الوطني بشكل أساسي، ولكن ھذه الخطط أخذإیتم   في االعتبار    ا

كما قامت األمانة العامة للمجلس   .البعد المحلي، بمعنى أن الخطط تتضمن أھداف محددة ومشاریع لكل محافظة

،  "2040"رؤیة ُعمان  مع    ومواءمتھا  "االستراتیجیة الوطنیة للتنمیة العمرانیة"األعلى للتخطیط مؤخراً بإعداد  

خطة التنمیة الخمسیة   ي حین یتم إدراج الخطط القطاعیة في ، ف"خطط تنمیة المحافظات"عداد إ إلى  باإلضافة

 . العاشرة

، یتم تحدید القطاعات ذات األولیة كل خمس سنوات. وجاري تحدید ھذه القطاعات  " 2040"لرؤیة ُعمان وفقاً 

األولویة تعتمد مرجعیة تحدید القطاعات ذات  حیث  خطة التنمیة الخمسیة العاشرة.    إطارفي  )  2025  –   2021(   للفترة

على المیزة التنافسیة لھذه القطاعات، ومدى توافر مدخالت اإلنتاج والموارد البشریة الالزمة. كذلك تتضمن برامج 

أولویة   "مجتمع إنسانھ مبدع"كما تمنح الرؤیة محور  .برنامج التحول الرقمي ، التحول الوطني لتحقیق الرؤیة

إیجاد منظومة وطنیة فاعلة للبحث العلمي    إلى حیث تھدف    .ت الوطنیةخاصة بالتعلیم والتعلم والبحث العلمي والقدرا

 .واإلبداع واالبتكار تسھم في بناء اقتصاد المعرفة ومجتمعھا

 التحدیات التي واجھت الخطط االستراتیجیة، والجھود المبذولة للتغلب علیھا

دیة بشكل عام. لكن السیاسة الخارجیة أثرت الظروف التي تمر بھا المنطقة العربیة على معدالت التنمیة االقتصا

التي تتبعھا سلطنة ُعمان، ساھمت في الحد من التأثیر السلبي للتحدیات التي تواجھ المنطقة العربیة على مسار  

تشجیع اللجوء   إلى األولویات الوطنیة للتنمیة. لكن ھذه الظروف أدت  في ظل ثبات ،التخطیط التنموي في السلطنة 

مصادر أخرى لتمویل الخطط التنمویة من خالل تحفیز الشراكة بین القطاعین العام والخاص، وجذب   إلى 

 .االستثمارات الوطنیة واألجنبیة

تعتمد أبرز مالمح عملیة تطویر التخطیط االستراتیجي االقتصادي في المستقبل على التوسع في استخدام أدوات 

لتحقیق التحول الرقمي لدعم عملیة  ،وقواعد البیانات الضخمة، ناعي والذكاء االصط، الثورة الصناعیة الرابعة

 .على التخطیط والتمویل واإلدارة بالنتائج تجاهاال  إلى ، عالوة على التجاه التخطیط
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 التوجھات المستقبلیة  

 اآلتي:على  "2040"رؤیة ُعمان  تنفیذ   إطارفي  اتبنیھ  إلى التوجھات المستقبلیة التي تسعى السلطنة  تشتمل

 " 2040مان رؤیة ُع "الخطة الخمسیة العاشرة التي تعتبر أول خطة تنفیذیة لتحقیق  -

 .تحقیق الرؤیةو ضرورة وجود جھة معنیة بمتابعة وتقییم  -

 .واإلسراع بھامة التشریعات والقوانین االقتصادیة واللوائح الخاصة بھا مع الرؤیة  ء موا -

مان رؤیة عُ "تي في طور اإلعداد مع توجھات وأھداف مة االستراتیجیات القطاعیة المعتمدة والء موا -

2040". 

 .للمتغیرات العالمیة والثورات الصناعیة ةوجود قدرات وطنیة مؤھلة بمھارات المستقبل مواكب -

 من قبل لجان الرؤیة  حولھاالعمل على تنفیذ برامج التحول الوطني، والمبادرات المقترحة التي تم التوافق  -

 .القطاعیة واللجنة الرئیسة للرؤیة

 ) 3اإلطار رقم (
 2040 المحاور الرئیسة لرؤیة ُعمان

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
يف املوازنة العامة ل�و�، وتفادي الضغوط التضخمیة  ايل املتوفري ٕاطار اق�صادي لكي مس�تقر مبا يف ذ� حتق�ق التوازن  احملور أ�ول:  .1

 والعمل �ىل ثبات سعر الرصف �مسي �لر�ل العامين مع اس�مترار قابلیته �لتحویل. 
 ورها يف جماالت إالنتاج السلعي واخلديم. تطو�ر دور احلكومة يف جمال الهی�لك أ�ساس�یة مع تقلیل د احملور الثاين:  .2
  ةالی ��منیة املوارد ال�رشیة وتطو�ر قدرات و�ارات الُعامنیني ملوا�بة التطور التقين وٕادارة التغريات اليت حتدث ف�ه �كفاءة  احملور الثالث:  .3

 وكذ� موا�ة الظروف احمللیة والعاملیة املتغرية �س�مترار. 
هتیئة الظروف املالمئة لتحق�ق التنویع �ق�صادي والعمل �ىل �س�تغالل أ�م�ل �لموارد الطبیعیة املتا�ة و�لموقع اجلغرايف    احملور الرابع:  .4

 . املمتزي �لسلطنة �ىل �ٍد سواء
اءة واحملافظة  ت�سم �لكف ب الی س�ٔ ب�منیة قطاع �اص قادر �ىل �س�ت�دام �م�ل �لموارد ال�رشیة والطبیعیة �لسلطنة  احملور اخلامس:  .5

 ن تعزز الرؤیة و�سرتاتیجیات والس�یاسات املشرتكة ب��ه وبني احلكومة. �ٔ واملؤسسات اليت من ش�ٔهنا  اتلی ا�� �ىل الب��ة وتدعمي 
با�ن  الت  �ىل تقلیلالُعامين وضامن اس�تفادة اكفة املواطنني من مثار معلیة التمنیة، والعمل  رفع املس�توى املع�يش �لمواطن احملور السادس:  .6

 ف� بني املناطق وف�ات ا��ل ا�تلفة، و�شجیع �ع�د �ىل ا�ات ودمع التمنیة احمللیة.  
�ك�یف ارتباط �ق�صاد العامين مع �ق�صاد العاملي ب�شجیع ��س�یاب احلر �لسلع وعوامل إالنتاج، وتدعمي �القات   احملور السابع:  .7

 السلطنة �ق�صادیة مبا یتوافق مع مصاحلها. 
 
 

 . 2019 ، سبتمبر، وثیقة الرؤیة"2040مان رؤیة عُ " )، 2019مان (المصدر: سلطنة عُ 
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 13 دولة الكویت
 "2035"رؤیة الكویت 

 مقدمة 

تسعى دولة الكویت لبناء نموذج اقتصادي یعتمد على التنویع االقتصادي من خالل تقلیل االعتماد على النفط من 

الستثمار األجنبي والمحلي لشجع مخالل زیادة دور القطاع الخاص وتحول دور الدولة لتكون منظم ومراقب و 

ً الكویت مركز تحرص الرؤیة على جعل .شتى المجاالت في  االقتصادیةلزیادة األنشطة  ً الیم ا ً وتجاری ا یعتمد على  ا

القطاع الخاص، ویأتي ذلك من خالل تھیئة البنیة التحتیة، وإصالح التشریعات، ودعم التحول الرقمي للدولة، وبناء  

. كما تحرص على التوجھ نحو التحول الرقمي، وتمكین  الرابعةاقتصاد معرفي یتكامل مع متغیرات الثورة الصناعیة  

عمال، ودعم القدرات عم عملیات التحول الحكومي، وتسھیل ممارسة األ القطاع الخاص واالقتصاد المعرفي الذي ید

 البشریة الشابة وبناء رأس مال بشري یواكب الثورة الصناعیة الرابعة.

ركزت دولة الكویت جھودھا في تنمیة رأس المال البشري على عدد من الجوانب من ضمنھا تعزیز    في ھذا الصدد،

یاغة وتحلیل الفجوات على بیانات دقیقة وعملیة تحلیل وافیة لكل المعاییر العالمیة  القدرات اإلحصائیة والتحلیلیة لص

وخاصة االقتصادیة منھا، وبناء وجمع البیانات على مستوى المسوحات الفنیة لكل من التعلیم والصحة والعمالة 

حیث  نفاق والصناعة بصورة دقیقة وتفصیلیة وإتاحة البیانات لعملیات التحلیل الدقیق والمتخصص. والدخل واإل 

 تبنت الخطة االستراتیجیة برنامجاً لتعزیز قدرات المواطنین والمؤسسات من خالل مجموعة من السیاسات أھمھا: 

 مة مخرجات النظام التعلیمي مع احتیاجات سوق العمل.ء موا -

 لمھارات القوى العاملة. تطویر نظام وطني  -

 تطویر منظومة التعلیم الوطني. -

 والھندسة والریاضیات.  التقنیةتشجیع تعلیم العلوم و -

 دعم االندماج والمشاركة االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة. -

 إعادة توازن نظام الحمایة االجتماعیة.  -

 

 
 )، "استبیان التخطیط االستراتیجي االقتصادي في الدول العربیة"، دولة الكویت، مارس.2020صندوق النقد العربي (  13
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 حدث الخطط والرؤى االستراتیجیة األ

التي تبنتھا الدولة  2008"كویت جدیدة" في عام بعنوان  "2035رؤیة "أطلق سمو األمیر الشیخ صباح األحمد 

تضمنت الرؤیة خطط خمسیة یتم تنفیذھا سنویاً لتحقیق  .لتكون الموجھ الرئیس للخطط اإلنمائیة (متوسطة األجل)

وتجاري جاذب لالستثمار،    الي تحویل الكویت لمركز م  إلى   "2035  جدید  رؤیة كویت" أھداف الرؤیة. حیث تھدف  

وترفع كفاءة اإلنتاج في ظل جھاز   ،یقوم فیھ القطاع الخاص بقیادة النشاط االقتصادي، وتشجع فیھ روح المنافسة

مؤسسي داعم، وتحافظ على الھویة االجتماعیة، وتحقق التنمیة البشریة والتنمیة المتوازنة، وتوفر بنیة أساسیة 

 مة وتشریعات متطورة وبیئة اعمال مشجعة".مالئ

بناء  تتمثل أھم عشرة قطاعات ذات أولویة بإطار الرؤیة االستراتیجیة االقتصادیة المعتمدة في من ناحیة أخرى، 

،  الشفافیة ، وتعزیزتعزیز قدرات المواطنین والمؤسسات ، وتعزیز دور القطاع الخاص، ومنطقة اقتصادیة دولیة

ً ، ومتماسكة تشیید بنیة تحتیةو إصالح   كذلك یُعد تعزیز صحة ورفاه الجمیع.، وإیجاد مناطق معیشیة متناغمة بیئیا

من أھم  ة العامة للدولةالیاستدامة الم، وصالح سوق العمل وتطویرهإ ، ونفاق الحكومي ة العامة، وترشید اإل الیالم

 برامج اإلصالح االقتصادي التي تضمنتھا الرؤیة. 

 المنھجیة، ومؤشرات قیاس األداء والتقییم

ولویات  تتبنى دولة الكویت أسلوب تحلیل الفجوات في مؤشرات األداء المختلفة ومن ثم إعداد وصیاغة األھداف واأل 

من أھم المؤشرات  الت والقطاعات التي تم تحدیدھا.  ما یضمن تحقیق النقلة النوعیة المطلوبة تنمویاً في كل من المجاب

مؤشرات التنافسیة  لاالقتصادیة التي اعتمدتھا الرؤیة االستراتیجیة االقتصادیة في الوصف والتحلیل وبناء التوقعات  

االقتصادي بواسطة خبرات عالمیة من  نماذج التنبؤ إلى عمال، باإلضافة العالمیة، ومؤشرات سھولة ممارسة األ 

من ثم یتم رصد تقدم اإلنجازات في المشاریع المدرجة بخطة التنمیة السنویة  .)Oxford Economic( مؤسسة

لقیاس التقدم    (KPIs)عدد من مؤشرات األداء الرئیسة    بواسطةة متابعة تنفیذ الخطة السنویة  لیآبشكل دوري ضمن  

التنافسیة العالمیة، وسھولة   مثل مؤشراتوتوجھاتھا  الذي تحرزه الرؤیة االستراتیجیة االقتصادیة في تحقیق أھدافھا  

، وأھداف التنمیة المستدامة  )2025 – 2020للخطة اإلنمائیة الثالثة (ممارسة األعمال، والمستھدفات الكمیة 

المتضمنة في الرؤیة االستراتیجیة   (Impact assessment). من ناحیة أخرى تشمل مؤشرات قیاس األثر  2030

 ة. الیكل من مؤشر النمو االقتصادي، ومؤشر إنتاجیة سوق العمل، ومؤشر االستدامة المفي االقتصادیة 

على أھداف كمیة محددة  كذلك  )2020 -  2015اإلنمائیة الثانیة (  الخطةاعتماد  إلى تجدر اإلشارة في ھذا الصدد 

في مجال النمو االقتصادي بما یضمن تعظیم مساھمة القطاع الخاص في التنمیة االقتصادیة، وبعض المؤشرات  
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،  صالح سوق العمل وتطویره إ، ونفاق الحكومي ة العامة، وترشید اإل الیإصالح المسیما فیما یتعلق ب األخرى

 ة العامة للدولة. الیالم استدامةو

تتضمن الخطة الخمسیة الثالثة مجموعة من السیاسات في كل من مجاالت الخطة ومن ضمنھا مجموعة من 

ً كامالً لالقتصاد المعرفي وعملت على تبني   حیث أفردتھداف كمیة محددة. أالسیاسات لتحقیق  الخطة محورا

بناء  آخر تمبما یضمن مواكبة التطور العالمي بصورة آنیة وفعالة. من جانب " 2030أھداف التنمیة المستدامة  "

على تحلیل دقیق للواقع والمتغیرات المحلیة واإلقلیمیة والدولیة ولعل من أھمھا    الرؤیة االستراتیجیة االقتصادیة بناءً 

لمنطقة. حیث أطلقت حكومة دولة  الرابعة وعدم االستقرار الجیوسیاسي في االصناعیة تقلبات أسعار النفط والثورة 

 ً واالستدامة وتطویر المرافق االقتصادیة (استدامة) واقترحت الحكومة   الي لإلصالح الم مستقالً  الكویت برنامجا

من الحلول والسیاسات المقترحة بإطار الرؤیة االستراتیجیة االقتصادیة وذلك لتعزیز بیئة األعمال    الكویتیة مجموعة

 ما في ذلك دعم المشاریع متناھیة الصغر والصغیرة والمتوسطة. ومناخ االستثمار، ب

ً حول المشاركة الفعالة في المجتمع العالمي لتعزیز   )2025 – 2020الخطة اإلنمائیة الثالثة ( تضمنت  برنامجا

التكامل االقتصادي    آلیاتالدبلوماسیة االقتصادیة والتنمیة الدولیة بالتعاون مع المؤسسات اإلقلیمیة والدولیة، لمقاربة  

الخطة اإلنمائیة الثالثة  "بما في ذلك درجة تفاعلھ مع مؤسسات التمویل والتنمیة العربیة. اعتمدت    ،الي والموالنقدي  

وجھ عام لھا بما یقتضیھ من تغیر في ھیاكل إدارة الحكومة وتحویل مسار العملیات  كم  "لتحول الرقميل 

  یلعب اقتصاد كما  وتوجھ مستقبلي في شتى المجاالت نحو التحول الرقمي.واالستشارات ضمن مشاركة فاعلة 

المعرفة دوراً كبیراً في عملیة التنمیة الشاملة في الكویت وتشكیل محور حول االقتصاد المعرفي بعد أن بدأت الخطة 

وراً رئیسیاً في الخطة مثل محی ) في إدراج برنامج لالقتصاد المعرفي ارتفعت قیمتھ ل2020- 2015اإلنمائیة الثانیة (

 ). 2025-2020اإلنمائیة الثالثة ( 

   الرؤیة االستراتیجیةتنفیذ متابعة الجھات المعنیة ب

حیث یتم التنفیذ  "،2035 "كویت جدیدجل تعتمد دولة الكویت على ثالث وسائل رئیسة لتنفیذ رؤیتھا طویلة األ 

تتم متابعة تنفیذ الرؤیة سنویاً وربع  كمامن خالل خطط خمسیة.  الي دریوالفعلى المستوى القومي بشقیھ المركزي 

ً عن طریق المتابعة الالحقة والمتابعة المتزامنة. باإلضافة  ذلك، تحرص دولة الكویت على مراجعة   إلى سنویا

 ً تنحصر  و  .اآللیات ألي تحدیث أو تغییر في األھداف والسیاسات ومحتوى االستراتیجیة كل ثالث سنوات تحوطا

 في اآلتي: على للتخطیط والتنمیةالمــــــجــلس األ اختصاصات
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اإلشراف على إعداد الرؤیة المستقبلیة وتحدید األھداف االستراتیجیة للدولة ووضع استراتیجیات وخطط   -

 التنمیة وبرامج عمل الحكومة.

المشاركة في رسم السیاسات العامة واقتراح التشریعات والنظم والمشروعات التنمویة الكبرى لتحقیق   -

 مجلس الوزراء العتمادھا.  إلى األھداف التنمویة ورفعھا 

ن التنمیة وتطویر مختلف ؤوالمشاركة في رسم السیاسات المستقبلیة وتحدید التوجھات العامة فیما یتعلق بش  -

 رجات التعلیم بالتنمیة.مجاالتھا وربط مخ

ة وربط المشاریع التنمویة ببرنامج عمل  الیتصال خطط التنمیة المتتاالمناسبة لتأكید    اآللیاتاقتراح الوسائل و -

 الحكومة لتحدید أھداف المسار االقتصادي للبالد وفق البرامج الزمنیة الالزمة لتنفیذ ھذه الخطط. 

 التكامل بین القطاعین العام والخاص بما یحقق أھداف التنمیة الشاملة.قتراح التوصیات الالزمة لتعزیز ا -

الالزمة لتنفیذ ورفع كفاءة األجھزة   اآللیاتوضع التصورات التي من شأنھا تطویر برنامج عمل الحكومة و -

 مجلس الوزراء.  إلى القائمة على التنفیذ ومتابعتھا من خالل تقدیم تقاریر دوریة منتظمة 

 المشروعات الكبرى ودراسة االقتراحات، وتقدیم تقاریر بشأنھا. متابعة تنفیذ  -

إعداد المالحظات عن تقاریر دیوان المحاسبة بشأن عمل األجھزة الحكومیة وردود الحكومة علیھا واقتراح   -

 اإلجراءات الكفیلة بمعالجة ھذه المالحظات.

 المعلومات في الدولة.المناسبة لتحدیث البیانات وتفعیل ترابط شبكة نظم  اآللیاتاقتراح  -

المجلس األعلى للتخطیط والتنمیة من مجلس   إلى تقدیم الدراسات والتوصیات في الموضوعات التي تُحال  -

 الوزراء.

مشاركة شركاء التنمیة في كافة مراحل العملیة   المجلس األعلى للتخطیط والتنمیةمن ناحیة أخرى، یضمن 

شركاء التنمیة والتنفیذیین   یمثلالتخطیطیة ویضمن عملیة التنسیق بین الجھات من خالل لجانھ المتخصصة حیث 

 التنفیذ والتغذیة العكسیة للتغلب على التحدیات وضمان التنسیق المستمر. ولمتابعة المشاركة في االجھات المختلفة 

المجلس األعلى للتخطیط  على أن یشكل    2017لسنة    266ما سبق، نصت المادة األولى من المرسوم    إلى   باإلضافة

برئاسة سمو رئیس مجلس الوزراء وعضویة مجموعة من الوزراء وأعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة   والتنمیة 

لیة من خارج الدولة لوضع  حیث یتم االستعانة ببعض الجھات االستشاریة والمؤسسات الدو .من كافة التخصصات

یتكون المجلس األعلى للتخطیط والتنمیة من أربعة لجان ھي لجنة التنمیة    .وصیاغة الرؤیة االستراتیجیة االقتصادیة

 عالم، ولجنة المتابعة وتقییم األداء. التنمیة االقتصادیة، ولجنة السیاسات العامة واإل  ةوالعمرانیة، ولجنالبشریة 
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 لجنة التنمیة البشریة والعمرانیة   .أ 

 تحدید األھداف المتوسطة وطویلة المدى للتنمیة ورسم السیاسات الالزمة لتحقیقھا.   -

 رسم السیاسات العامة والتوجھات االستراتیجیة فیما یتعلق بتنفیذ أھداف التنمیة المستدامة. -

 لتحقیق أھداف خطة التنمیة. اقتراح مشاریع القوانین واللوائح والقرارات الالزمة  -

فیما یتعلق بشؤون   "2035 جدید رؤیة كویت" المشاركة في رسم السیاسات المستقبلیة بالتوافق مع  -

 التنمیة.

 داریة وببرنامج عمل الحكومة. تقدیم مقترحات تتعلق بالتنمیة اإل  -

 التي من شأنھا أن تسھم في الدعم اإلعالمي لخطة التنمیة. اآللیاتوضع التصورات المثلى و -

 لجنة التنمیة االقتصادیة  .ب

 ھداف بعیدة المدى إلصالح المسار االقتصادي للدولة.وضع التصورات االستراتیجیة واأل  -

 أھداف التنمیة المستدامة.  بما ینسجم معرسم السیاسات االقتصادیة  -

 رھا. دراسة الظواھر االقتصادیة وتقییم آثا -

 دراسة اإلطار العام للمیزانیات العامة للدولة. -

بین التنمیة، وتعزیز الشراكة  في اقتراح ورسم السیاسات الخاصة فیما یتعلق بدور القطاع الخاص  -

 العام والخاص بما یحقق أھداف التنمیة المستدامة. ینالقطاع

 لجنة السیاسات العامة واالعالم  .ج

رأس المال البشرى بما یعزز مؤشرات التنمیة من خالل ربط مخرجات التعلیم  برسم السیاسات المتعلقة   -

والبحث    المھني والتدریب باحتیاجات التنمیة وسوق العمل، وتحدیث مجاالت التعلیم المختلفة والتدریب  

خدمات االجتماعیة العامة والثورة الصناعیة الرابعة، وتنمیة ال العالمي  التقني لمواكبة التطور  العلمي 

 س المال االجتماعي، وتمكین ودمج المرأة في المجتمع واالقتصاد. أ بما یعزز ر

 .مع المؤشرات العالمیة والمحلیة یتالءم رسم السیاسات المتعلقة بتطویر الرعایة الصحیة بما  -

ولویات لتنفیذ  رسم السیاسات المتعلقة بالبنیة التحتیة من خالل تطویر المخطط الھیكلي، ووضع األ  -

 مشاریع البنیة التحتیة، وتعزیز برامج حمایة البیئة. 

 .تفعیل أھداف التنمیة المستدامة -

 تقدیم المقترحات والسیاسات المتعلقة بالخصائص والسمات السكانیة والدیموغرافیة. -

 إلى المناسبة إلعادة ھیكلة القوى العاملة الوطنیة لتغییر مسار التوظیف من القطاع العام    اآللیاتاقتراح   -

 . القطاع الخاص
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 تعزیز روح وھویة المواطنة واالنتماء للوطن وفق ثوابت المجتمع وقیمھ بما یتوافق مع أحكام الدستور  -

 لجنة المتابعة وتقییم األداء  .د

 ات األداء.تقییم متابعة تنفیذ الخطة وفقاً لمؤشر -

 المجلس األعلى للتخطیط والتنمیة.   إلى   ھذا الشأن  تقییم نتائج األداء في مختلف قطاعاتھ ورفع تقریر في  -

  ه ما یرارئیس المجلس أو من یفوضھ التخاذ  إلى تحدید قائمة بأسماء المسؤولین المقصرین ورفعھا  -

 ً  . مناسبا

 ) 3(  رقم شكل
 وتنفیذ الرؤیة االستراتیجیة االقتصادیة في الكویت  بصیاغةمعنیة  ال الجھات 

    
  .2020، مارس ، دولة الكویت"استبیـــــان التخطیط االستراتیجي والرؤى المستقبلیة في الدول العربیة")، 2020المصدر: صندوق النقد العربي (

 

 االستراتیجیة   الرؤیةتمویل 

لمشاركة في تمویل الخطط االستراتیجیة من خالل تقدیم حوافز تشجیعیة  على ااع الخاص قطتشجع دولة الكویت ال

نشاء ھیئة مشروعات الشراكة بین القطاعین العام والخاص التي تقوم بدورھا  إتُقدم من قبل الحكومة، حیث تم 

كة أكبر  بما یساعد على مشاربیئة االعمال    طویربدراسة المشاریع وتجھیزھا للعرض على القطاع الخاص، كما تم ت

ذلك، حرصت الحكومة على إزالة األعباء والقیود وفتح المجاالت والمنافسة،   إلىالقطاع الخاص. باإلضافة من 

 عمال. وتسھیل ممارسة األ 

أجریت أیضاً بعض التعدیالت في األطر التشریعیة والمؤسسیة التي تتطلبھا عملیة إشراك القطاع الخاص في تمویل  

تعدیالت متعلقة  إلى باإلضافة تبطة بالقطاعات التي یمكن مساھمة القطاع الخاص فیھا تعدیالت مرال .الخطة، ھذه

 بالملكیة وطبیعة التملك، وكذلك العمالة وسوق العمل، وكذلك تعدیالت متعلقة بحمایة المنافسة ومرونة األسواق. 

اإلدارة المركزیة لإلحصاء

جمع البیانات والقیاسات الالزمة لألھداف •
.االستراتیجیة

الجھات الحكومیة والمؤسسات 

.راتیجیةتنفیذ ومتابعة المشاریع والمبادرات االست•

األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطیط والتنمیة

.صیاغة الخطة وتحدید االھداف•
.یجیةوضع الخطة للمشاریع والمبادرات االسترات•
.ضھاعداد تقاریر االستراتیجیة وتحلیلھا وعرإ•
.  اإلشراف على المشاریع االستراتیجیة•
التنسیق وإدارة األمور اللوجستیة الخاصة •

.باجتماعات مراجعة االستراتیجیة
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عملیة التنمویة على مراحل حددت الحكومة محور تركیز لكل خطة من الخطط الخمسیة (اإلنمائیة) لضمان تنفیذ ال

الخطة  وترتكز  "2035 جدید "رؤیة كویت إلى والتناغم في عملیة التنفیذ وصوالً  تساقاال وعلى نحو یراعي 

.  زیادة مشاركة القطاع الخاص في تنفیذ الخطط االستراتیجیة في دولة الكویتعلى    )2025-2020اإلنمائیة الثالثة ( 

طرأت بعض التعدیالت في األطر التشریعیة والمؤسسیة مثل التعدیالت المرتبطة بالقطاعات التي یمكن   حیث

مساھمة القطاع الخاص فیھا، والتعدیالت المتعلقة بالملكیة وطبیعة التملك، وكذلك التعدیالت ذات الصلة بالعمالة 

نیت السیاسات والحلول المقترحة ضمن الخطة اإلنمائیة  كما بُ  وسوق العمل، وحمایة المنافسة ومرونة األسواق.

 . "2030التنمیة المستدامة   أھداف"في إطار یعكس بصورة مباشرة ربط السیاسات مع  ) 2025- 2020( الثالثة

ً الحكومة  كما تبنت لتعزیز صحة ورفاھة الجمیع من خالل سیاسات االھتمام بالصحة لكافة فئات المجتمع   برنامجا

مة الرعایة الصحیة بما یدعم رأس المال البشري. بجانب االستراتیجیة الوطنیة الشاملة لدولة الكویت،  وتطویر منظو

یوجد عدد من الخطط القطاعیة والمؤسسیة التي تلعب دور الداعم لتنفیذ أھداف االستراتیجیة الشاملة للدولة ورؤیة  

،  )2024 – 2019(  لتعزیـز النزاھة ومكافحة الفساداستراتیجیة الكویت مثل  ،"2035 "كویت جدید 2030

 ).2020- 2015والخطة اإلنمائیة الثانیة ( 

 التحدیات التي واجھت الخطط االستراتیجیة، والجھود المبذولة للتغلب علیھا

التخطیط االستراتیجي االقتصادي في الكویت مجموعة من التحدیات خالل السنوات الماضیة تمثلت    تجربة  ھتواج

في تحدیات تنفیذیة تتعلق بالقدرة على استیعاب وتنفیذ التوجھ االستراتیجي، ونقص القدرات والكوادر في كثیر من  

ة العالمیة على التنمیة وتوفیر مصادر  الیالمزمة  أثرت التقلبات االقتصادیة وخاصة أسعار النفط واأل   كماالمجاالت.  

ً أثر على خطط التوسع والتمویل . كما انعكست التمویل في دولة الكویت، حیث شھدت المیزانیة العامة عجزا

. تم  التطورات االقتصادیة كذلك على قدرة الحكومة على تنفیذ بعض مستھدفاتھا في إطار الخطط االستراتیجیة

 یات عن طریق: التغلب على ھذه التحد 

 .عقد االجتماعات الدوریة على مستوى مجموعة من اللجان على مستوى مجلس الوزراء -

دور لجان المجلس البلدي وبلدیة الكویت في تذلیل المعوقات من خالل لجنة اإلصالح والتطویر   -

 بالمجلس البلدي.

 .ط والتنمیةیتم عقد اجتماعات تنسیقیة من خالل األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطی  -

الزیارات المیدانیة للمشروعات وخاصة االستراتیجیة بھدف معرفة مستویات إنجازھا ومدى توافقھا   -

 .والوقوف على أیة تحدیات تواجھھا والعمل على تذلیلھا ،مع المخطط
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 14یة لبنانالجمھوریة ال
 " 2035و 2025"رؤیة لبنان االقتصادیة 

 مقدمة  

التي تزامنت مع   "لبنان لنھوض االقتصادیة الخطة"عدد من الخطط من ضمنھا  2002تبنّت الحكومة منذ العام 

رؤیة لبنان االقتصادیة   إلى  ، باإلضافة2002نوفمبر  23االقتصاد اللبناني في  الثاني لدعمُعقد مؤتمر باریس 

تتضمن  ". لنھوض االقتصاد اللبناني "بخطة ماكینزيوالمعروفة  2018جراءات الكفیلة لتحقیقھا في یولیو واإل 

برنامج التنمیة االقتصادیة ، مثل الخطة حزمة من الخطط والبرامج االستراتیجیة للقطاعات االقتصادیة كافةً 

 . والقطاعیة ةالیالم صالحاتاإلبرامج و اليالرأسم االستثمار برنامج،  )2011 –  2000واالجتماعیة ( 

، تبنت الحكومة  2018بریل أ الذي ُعقد في  "سیدر"شروط مؤتمر  مقررات تطبیق إطار في وذلك،  إلى باإلضافة 

 الوطني االستثماري البرنامج"ة مثل الیة الحالیزمة االقتصادیة والماللبنانیة مجموعة من البرامج لمواجھة األ 

برنامج اإلنفاق االستثماري والئحة  "،  "الحكومة اللبنانیة لالستقرار والنمو وفرص العمل رؤیة  "،  "التحتیة للبنیة

عبارة عن وثیقة رسمیة   وھي  ، "بعبدا االقتصادیة ورقة"و ،"نتاجیة االستراتیجیة المشاریع في القطاعات اإل

 ة.الیة الحالیاألزمة الم مستقبلیة لمواجھة إصالحیة وإجراءات تتضمن مقترحات

 حدث الخطط والرؤى االستراتیجیة األ

المحاور على مستوى كافة القطاعات   على عدد من " 2035و  2025 الرؤیة االقتصادیة اللبنانیة"رتكزت ا

ً  اقتصادبناء  إلى تھدف حیث االقتصادیة،  مستداماً بمعدالت مرتفعة من خالل   منتج تنافسي واحتوائي یحقق نموا

 إلى . باإلضافة  المرتبطة بھا  تحدیاتالوالمختلفة   القطاعاتالمتاحة ب  فرصالو الكلي  لالقتصاد  الراھن الوضع  تحلیل

القطاع الرقمي   مساھمة رفع الي مواكبة التحوالت الرقمیة واالستفادة منھا في تطویر إنتاج السلع والخدمات وبالت

 .الي المحلي اإلجم الناتج في 

، ومعالجة الخلل في الحساب الي ھدفت الرؤیة زیادة معدالت نمو الناتج المحلى اإلجماستفي محور االقتصاد الكلي،  

،  ة تنافسی تصبح یمكن أن التي  المنتجة القطاعات تحدید خالل  مالئمة من عمل فرص یرالجاري الخارجي، وتوف

نسبة   إلى المحقق  الي ة العامة وضبط استدامة الدین العام من خالل تخفیض العجز المالیتصحیح الم إلى باإلضافة 

 
 )، "استبیان التخطیط االستراتیجي في الدول العربیة"، الجمھوریة اللبنانیة، مارس.2020صندوق النقد العربي (  14
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ستكمل خالل األعوام الالحقة لخفضھ  ، على أن یُ 2020الناتج المحلي كحد أقصى عام  الي في المائة من إجم 6.5

 .2022في المائة بحلول عام  4نسبة  إلى تدریجیاً، حتى یصل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أولویة، مثل القطاع الزراعي، والقطاع الصناعي،   ذات نتاجیةإ قطاعات  خمس ختیارا  القطاعي، تمعلى المستوى 

تدعم الحكومة ھذه الرؤیة القطاعیة  .قتصاد المعرفةاة، والیبما فیھ قطاع السیاحة والخدمات الم ،والقطاع الخدمي 

یة الالزمة، طر التشریعیة والتنظیمیة والقانونتوفیر المناخ المالئم من حیث البنیة التحتیة القویة، واأل من خالل 

 األشھر  خالل تنفیذھا تبدأ  رئیسة مشاریع  ثالثةسیاسات اقتصادیة طموحة. بناًء علیھ، حددت الحكومة    إلى باإلضافة  

 الرؤیة. على  الموافقة تلي  التي  الستة

ً في دعم اللیرة اللبنانیة وتحسین موقف المیزان الجاري،  ً كبیرا تلعب تحویالت اللبنانیین العاملین بالخارج دورا

ً في  ھذه   من الستفادةالتي تھدف ل "2035 لبنان رؤیة"و "2025 لبنان رؤیة"حیث وجد ھذا المحور حیزا

 "ورقة  تتضمنكما    .تجةالمن  التنمیة واالستثمارات مشاریع إلى  االقتصادي وتوجیھھا النمو بعجلة للدفعالتحویالت  

    زمات، ویتضمن عدد من المحاور واإلجراءات.أولي لمواجھة األ  برنامج عملاالقتصادیة"  بعبدا 

 ) 4رقم (   اإلطار 
ي"   2035و   2025أهداف رؤ�ة لبنان االقتصاد�ة     �  "خطة ما�ي��
ة  المعن�ة الجهات خطط عمل  منها �ستف�د مت�املة اقتصاد�ة رؤ�ة -  عليها.  ومتفق  تنف�ذ واضحةآل�ة    اعتماد  مع ومستمرة ثابتة بوت��
�  مضاعفة - ك�� �  ةال�الع المضافة  الق�مة ذات المنتجة القطاعات ع�  ال�� ة �درجة المعرفة ع�  ترتكز ال��   وتحدث كب��

�
 مضاعفا

�
 أثرا

 
�
 المرونة.  من أع�  �مستوى  وت�سم مرتفعا

ي  مال رأس بناء - ���  � �  متم��  االقتصاد�ة المستق�ل�ة.  االحت�اجات �ل��
 ). والنقد�ة ةال�المال�ل�ة ( االنض�اط  س�اسات تدعمها وكفؤة فعالة حكومة ضمان -
 تنافس�ة.  تحت�ة و���ة أعمال ب�ئة توف��  -
.  تنم�ة ع�  أسا��  �ش�ل �قوم مفت�ح اقتصاد بناء - �  القطاع الخار��
ي  مال رأس بناء - ���  � �  متم��  االقتصاد�ة المستق�ل�ة.  االحت�اجات �ل��

   2025رؤ�ة لبنان االقتصاد�ة  
 األعمال.  ب�ئة ب�صالحات المنتج المدعوم و�نعاش االقتصاد تفع�ل إعادة -
 اإلنجازات.  من عدد  الضوء ع�  �سل�ط مع اإلنتاج عجالت تح��ك  -
 حي��ة.  ومدن ) المالئمة األعمال و��ئة الب��ة التحت�ة : مستقرة) مثال  تنافس�ة عنا� -
 كفاءة.  ذات عامة إدارة جانب إ�للمساءلة  وتخضع ا ال�م منض�طة حكومة -

 : 2035رؤ�ة لبنان االقتصاد�ة  
.  وأثر تنافس�ة عالم�ة �قدرة الدخل ومرتفع  متن�ع اقتصاد  - �  متم��
�  اقتصاد  - �  مجاالت ترسيخ مع ةال�العوالق�مة  المعرفة أسس ع�  مب��  الواردة.  التدفقات مصادروتن��ــــع  التم��
 . ) واألرض الم�اە ( :مث�ً النادرة  الموارد من المستدامة االستفادة -
�  ا�� م وضع -

�
 الحدود.  عال�� يتخ� اقتصادي وأثر  سل�م ��

 
 . 2035و  2025، مستهدفات  االقتصاد�ة   لبنان المصدر: رؤ�ة  
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   قیاس أداء الرؤیة  المنھجیة ومؤشرات

ً للقطاعات  تُستخدم عدد من المؤشرات لتقییم تنفیذ سیر االستراتیجیة االقتصادیة، وتُصنف ھذه  المؤشرات وفقا

 الغذاء ، تھدف لبنان لتكون سلةي الزراعالقطاع فیھا. في  حرزالمُ  التقدم  نتاجیة المختلفة، لقیاساالقتصادیة واإل 

 من الضخمة (أكثر المحاصیل ة، حیث تُستخدم مؤشرات مثل حصةالیالع القیمة للمحاصیل ذات الشرق األوسطیة

الزراعیة  الوزن النسبي للصادرات إلى المحاصیل المنتجة في لبنان، باإلضافة  الي من إجم كنسبة )ھكتار  ألف

 الصناعات في المتخصصة اإلقلیمیة  الریادة إلى ، تسعى لبنان ي الصناع القطاع  . في )المصنعة  األغذیة (باستثناء

 عدد إلى ، باإلضافة األولویة ذات الفرعیة المجموعات ة ویتم االعتماد على صادراتالیالع القیمة المبتكرة وذات

  الوجھات   في  الفنادق غرف السیاح، وعدد  عددتُستخدم مؤشرات مثل    في القطاع السیاحي   الصناعیة النشطة. المناطق

 المتوسطة ةالیالم األرصدة ة، تستھدف السلطات اللبنانیة أصحابالیالم على مستوى الخدمات. الرئیسة السیاحیة

 الي إجم  إلى المصرفیة   غیر العالمي، وكذلك مؤشر نسبة األصول  الي الم المركز مؤشروالكبیرة من خالل استخدام  

 . األصول

   الرؤیة االستراتیجیةتنفیذ متابعة الجھات المعنیة ب

بعد استطالع آراء وتعاون ومساعدة كافة الوزارات  مكتب رئاسة مجلس الوزراء من قبل االستراتیجیة یتم إعداد

االقتصاد  ، والصناعة، والتربیة، والثقافة، والصحة، والسیاحة، واألشغال العامة والنقل بما یشمل وزاراتالمشاركة  

الجھات   إلى الداخلیة والبلدیات. باإلضافة ، والطاقة والمیاه، والزراعة، وةالیالم، والعمل، والخارجیة، ووالتجارة

 غیر والنقابات، المنظمات یدال، الجمعیاتأاالجتماعي، مؤسسة   االقتصادي لبنان، المجلس  مثل مصرفالمساعدة  

ً خبیر 20 من أكثرعلى  عالوةلبنان، الحكومیة، المنظمات الدولیة، القطاع الخاص في  ً محلی ا ً وعالمی  ا  . ا

تساندھا عدد   تنفیذ الخطة االستراتیجیة القومیةمجلس الوزراء بمھام  برئاسةالتسلیم األداء ووحدة  إدارةحیث تقوم 

ي، كما تُعنى أیضاً (إدارة األداء ووحدة التسلیم) بعملیة  من مؤسسات القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدن

شراف على المشاریع االستراتیجیة، والتنسیق وإدارة  جمع البیانات والقیاسات الالزمة لألھداف االستراتیجیة، واإل 

األمور اللوجستیة بالنسبة الجتماعات مراجعة االستراتیجیة. نجد أن المھام األخرى یتم تولیھا من قبل جھات أخرى  

 إلى مثل المجلس االقتصادي واالجتماعي، والنقابات، والقطاع الخاص، والمنظمات الدولیة واإلقلیمیة، باإلضافة 

دولیین. تشمل ھذه المھام األخرى كل من  المحلیین والخبراء العامین، والمدراء وال، دد من الوزراء المعنیینع

الخطة للمشاریع والمبادرات االستراتیجیة. ویشارك فریق  وضع  إلى باإلضافة  صیاغة الخطة وتحدید األھداف،

إعداد والرؤیة في تنفیذ مھام الخطة االستراتیجیة من خالل تنفیذ ومتابعة المشاریع والمبادرات االستراتیجیة، 
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االستراتیجیة وتحلیلھا وعرضھا. كما یحرص مكتب رئاسة مجلس الوزراء على االھتمام بتعزیز  بشأن تقاریر ال

 أنظمة البیانات.  دعم إلى الحكومة باإلضافة  ھورقمنتاجیة اإلن

 االستراتیجیة في لبنان   الرؤیةتمویل 

حیث تعتمد الحكومة اللبنانیة على موارد  ،یعتبر التمویل أحد الركائز األساسیة لتحقیق أھداف الخطة االستراتیجیة

في سیاق أُطر   الشراكة ما بین القطاعین العام والخاص إلى الموازنة العامة للدولة لتمویل االستراتیجیة، باإلضافة 

 محفزة للشراكة ما بین القطاعین العام والخاص. 

 فئات خمس ضمن الحوافز تقع وھذه الترخیص، معاییر تستوفي  التي  للشركات حوافز، یتم تقدیم اإلطارفي ھذا 

 رئیسة: 

 دخل  على  مخففة ضرائب ویتبعھ سنوات، عشر إلى لمدة تتراوح ما بین خمس  الدخل ضریبة من اإلعفاء

 التھرب الضریبي. اإلعفاءات للشركات التي تبادر باالبتكار، لتقلیلن تقدم أالشركات على 

 راكة بین  الش المرتبطة بعملیات للواردات المضافة القیمة والضریبة على  الجمركیة الرسوم من اإلعفاء

 القطاعین العام والخاص.

 مخفضة للكھرباء أسعار إلى  إضافة الثابتة، الشبكة  واإلنترنت عبر الالسلكي  لإلنترنت مخفضة أسعار 

 . والمیاه

 بناء القدراتف التدریب في برامج الیلتك  في المائة 50 بنسبة حكومي  دعم تقدیم . 

 األجانب في القطاعات التي تتطلب نقل المعرفة دون غیرھا التأشیرات للعمال صدارتسھیل عملیة إ . 

 التحدیات التي واجھت الخطط االستراتیجیة، والجھود المبذولة للتغلب علیھا

ن زیادة معدالت  أتنفیذ الخطط االستراتیجیة االقتصادیة.  من أھم التحدیات التي تواجھالبیئة العالمیة  تأثیر یعتبر 

، وھروب االستثمارات  السیاسیة واالقتصادیة ع تأثیر األوضافي ظل  المدیونیة لبعض الدول العربیة المجاورة

ه  األجنبیة المباشر، وانخفاض حجم التبادل التجاري في المنطقة العربیة، وأوضاع البطالة والفقر. عالوة على تأثیر

 التنافسیة للصناعات والزراعات المحلیة. ة، وأداء القطاع السیاحي، والقدرة الی على مستوى التحویالت الم

 ً ً  یشھد لبنان ركودا سنة الماضیة بسبب   40ثروتھ خالل  زیادة ملحوظة في  أي تحقیق من یتمكن ، حیث لماقتصادیا

 : من خاللالتحدیات   ال بد أن تعمل على مواجھةأي خطة اقتصادیة  الي التحدیات التي تواجھ اقتصاده، بالت

 .دعم القدرات اإلنتاجیة المحلیة 
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 ة. الیة من خالل السعي نحو االنضباط الملي واالستدامة المالیتطویر اإلدارة الم 

  .زیادة معدالت التحصیل الضریبي 

  .تعزیز البنیة التحتیة فیما یتعلق بقطاع الكھرباء والمواصالت 

  .زیادة مستویات الشفافیة وتحسین البیئة التشریعیة لدعم النمو االقتصادي 

ة. الیالمضافة الع القیمة ذات المنتجة القطاعات  على  التركیز مضاعفة  إلى الحكومة    التحدیات سعتللتغلب على ھذه  

 إلى التنافسیة. باإلضافة   لبنان قدرة مستویات ورفع األعمال ممارسة تكلفة تخفیض خالل من األعمال بیئة وتحسین

الضریبي   التحصیل عملیة والنقدیة، وتحسین ةالیالكلیة الم االنضباط  سیاسات تدعمھا  وكفؤة فعالة حكومة ضمان

 العام. الدین على  السیطرة الي وبالت العام اإلنفاق وترشید

 التوجھات المستقبلیة 

ً فیھا ووضعھا قید التنفیذ  بالتعاون والتنسیق مع باقي الدول  إن الرؤیة المستقبلیة التي تنوي الدولة المضي قدما

قدت في العربیة التنمویة االقتصادیة التي عُ   في القمةالتي تّم االتفاق علیھا  مكن تحدیدھا من خالل المحاور  یُ العربیة  

 وأھم ما جاء فیھا:  2019  عامبیروت 

 ھمیة وضع رؤیة عربیة مشتركة في مجال االقتصاد الرقمي لمواكبة ثورة المعلومات واالتصاالت  أ

مكانات االقتصاد الرقمي وتقدیم  إضرورة تبني سیاسات استباقیة لبناء القدرات الالزمة لالستفادة من و

 .في ھذا اإلطار الدعم للمبادرات الخاصة

   حرز في إطار منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى، ومتطلبات االتحاد الجمركي  متابعة التقدم المُ ضرورة

الجھود للتغلب على المعوقات التي تحول   كافةسوق عربیة مشتركة وبذل  إلى في الوصول  العربي، أمال

 دون تحقیق ذلك.

  بغیة تحقیق التطور المستدام لنظام الطاقة   "2030االستراتیجیة العربیة للطاقة المستدامة "اعتماد

 العربي.

  2030لتحقیق التنمیة الشاملة في المنطقة مع حلول عام  ةالعربی ةطار االستراتیجیإاعتماد  ً مع   انسجاما

 بعادھا االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة. أفي  2030 أھداف التنمیة المستدامة
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 ) 7( رمق �دول  
 اخلطط القطاعیة واملؤسس�یة يف ٕاطار رؤیة لبنان �ق�صادیة  

 
 املس�هتدفات 

 املدى الزمين 
 لتنف�ذ اخلطة 

 املعنیة اجلهة  
 �لتنف�ذ

 املؤسس�یة القطاعیة  اخلطة    امس 

 احلق�قي.  يل إالجام احمليل الناجت -
 الوظائف.  �دد يلٕاجام -

2020 –  2025   
2025 - 2035 

وزارة   -وزارة �ق�صاد والت�ارة  -وزارة الزرا�ة 
 القطا�ني من ٔ�خرى �ات  مع  التعاون   - واملیاه  الطاقة  

 .واخلاص  العام

 القطاع الزراعي 

 احلق�قي  يل إالجام احمليل الناجت -
 الوظائف  �دد يلٕاجام -

2020 –  2025   
2025 - 2035 

�ق�صاد  وزارة  -ایدال -لی��ور  –وزارة الصنا�ة 
 ٔ�خرى �ات مع التعاون -وزارة ا�ا�لیة  -والت�ارة 

 .واخلاص العام  القطا�ني من

 القطاع الصناعي  

 احلق�قي  يل إالجام احمليل الناجت -
 الوظائف  �دد يلٕاجام -
 �دد الس�یاح  يلاجام -

2020 –  2025   
2025 - 2035 

  -العامة والنقل  �شغال�وزارة  -وزارة الس�یا�ة 
 من  ٔ�خرى �ات مع التعاون  -مرصف لبنان    -ٔ�یدال  

 .واخلاص  العام  القطا�ني

 القطاع الس�یا�

 احلق�قي  يل إالجام احمليل الناجت -
 الوظائف  �دد يلٕاجام -
 �صول املدارة  يلاجام -
 املرصف�ة  �ري أ�صول  يلاجام -

2020 –  2025   
2025 - 2035 

هیئة   - بورصة بريوت    - مرصف لبنان    - ة  الی وزارة امل 
 من �ٔخرى �ات مع التعاون -ة الی �سواق امل

 .واخلاص  العام  القطا�ني

 ةالی اخلدمات امل 

 احلق�قي  يل إالجام احمليل الناجت -
 الوظائف  �دد يلٕاجام -
 �بتاكر  �ىل القدرة-

2020 –  2025   
2025 - 2035 

ایدال    -الرتبیة  وزارة    -وزارة الثقافة    -وزارة الصنا�ة   
 وزارة اخلارج�ة   -وزارة العمل  -
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 15 الیبی دولة
 "2023"رؤیة إحیاء لیبیا 

 مقدمة  

حیث تم وضع مبادرات وطنیة للتخطیط االستراتیجي. جارى    1969بدأت لیبیا تھتم بالتخطیط االستراتیجي منذ عام  

التي تم تشكیلھا بمشاركة كل فئات المجتمع والقطاع العام والخاص.   "2023"رؤیة إحیاء لیبیا العمل في تبني 

ملحة    حوجھ إال أن ھناك    "2023"رؤیة إحیاء لیبیا  على الرغم من أن السالم واألمن یعتبران محورین مھمین في  

ستراتیجیة. في إلصالح االقتصاد اللیبي وتحقیق التنمیة االقتصادیة فیھا، كما أن تحدیات الحوكمة تأخذ حیزاً من اال 

ً أھداف "لیبیا لدولة الخطة االستراتیجیة االقتصادیة " تحملھذا الصدد،  تتمثل في زیادة معدالت   كلیةً  اقتصادیة ا

زیادة معدل دخل الفرد، واستقرار سعر صرف العمالت األجنبیة، وتطویر وتنمیة القوى العاملة،  النمو االقتصادي، و

 والمصرفي. الي والخدمات، وتطویر القطاع المورفع الدعم عن السلع 

  الخطة االستراتیجیةتنفیذ  متابعة المعنیة ب  ةالجھ

من أبرز المھام  . یعتبر مجلس التخطیط العام الجھة المعنیة بشكل رئیس عن تنفیذ الرؤیة االستراتیجیة االقتصادیة

المستقبلیة للقطاع، وتجمیع كل البیانات الواردة من  المناطة بھ مخاطبة كافة القطاعات بشأن إعداد الخطط والرؤى 

القطاعات وتكلیف لجنة تسمى لجنة إعداد المیزانیة بالتنسیق مع مجلس التخطیط العام. بشكل عام یتم التنسیق ما 

 بین كافة الجھات المعنیة على مستوى الدولة في تنفیذ الرؤیة االستراتیجیة االقتصادیة عن طریق وزارة التخطیط. 

وزارة التخطیط (الجھة المسؤولة  یتم تجمیعھا في ثم  ،حیث یقوم كل قطاع بتحدید أھدافھ وأولویاتھ كٌل على ِحدى

رئاسة    إلى ة حیث یتم إعداد الخطة اإلستراتیجیة ومن ثم إحالتھا  الیمع وزارة الم  بالتنسیقالخطة)  عداد  إ عن تنفیذ و

الوزراء العتمادھا بعد إجراء التعدیالت الالزمة علیھا. تتبع وزارة التخطیط منھجیة لقیاس األداء السنوي  

والتراكمي بإطار الرؤیة اإلستراتیجیة االقتصادیة حیث تعتمد المنھجیة على نسبة االنجاز في المشروعات واالنتھاء  

ام المنوطة بوزارة التخطیط والجھات األخرى المساعدة في إطار تنفیذ منھا وتسلیمھا للجھة المتعاقدة. فیما یلي المھ

 الخطة االستراتیجیة. 

جمع البیانات والقیاسات الالزمة   إلى بمسؤولة صیاغة الخطة وتحدید األھداف، باإلضافة  وزارة التخطیطتُعنى 

ة، ومجلس التخطیط العام  الی ووزارة الم رئاسة الوزراء، ووزارة التخطیط، تعتبر بینما  لألھداف اإلستراتیجیة.

للمشاریع والمبادرات اإلستراتیجیة، وتنفیذ ومتابعة ھذه المشاریع والمبادرات. باإلضافة   طعن وضع الخط  ةً لومسؤ 
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اإلشراف على المشاریع اإلستراتیجیة، والتنسیق وإدارة األمور اللوجستیة بالنسبة الجتماعات مراجعة   إلى 

من ناحیة   التخطیط. الوزراء ووزارةة بالتنسیق ومتابعة الصرف مع رئاسة الیتُعنى وزارة الماالستراتیجیة. فیما 

التخطیط العام بوزارة التخطیط،   یتبع مجلسالذي  مكتب متابعة الرؤیة اإلستراتیجیة االقتصادیةأخرى یتولى 

عن مراقبة اإلنفاق مقابل نسب   مسؤوالً  عد. كما یُ قید التنفیذمتابعة المشروعات نفذة و متابعة استالم المشروعات الم 

ً  االنجاز لمشروعات التنمیة. عى دتُ  حیث وفي إطار تعزیز مبدأ الشفافیة یتم اإلعالم باإلستراتیجیة داخلیاً وخارجیا

الجھات لحضور اجتماعات الرؤیة اإلستراتیجیة االقتصادیة مثل إدارات التخطیط والمتابعة بكافة الوزارات   بعض

 ت والمصالح الحكومیة.والھیئا

 الخطط واالستراتیجیات القطاعیة 

ھناك خطط استراتیجیة على المستوى القطاعي والمؤسسي لدعم الرؤیة االستراتیجیة للدولة حیث تتولى كل وزارة  

 اإلسكانتقوم وزارات  ،قطاعیة لدعم الخطة االستراتیجیة القومیة. على سبیل المثالالستراتیجیة اال  تھاتنفیذ خط 

البنیة التحتیة كالطرق   ومشاریعتقدیم خطط طویلة األجل، كمشاریع اإلسكان بوالصحة،    ،والمواصالت ،المرافقو

ة، وإنشاء المرافق الصحیة في الریف والحضر ومشروعات إنشاء محطات الیوكذلك صیانة الطرق الح  ،والجسور

التي تم بموجبھا إیفاد طلبة    " 2019للعام    اليخطة عمل وزارة التعلیم الع" ذلك، ھناك    إلى تولید الكھرباء. باإلضافة  

الدراسات العلیا للحصول على درجة الماجستیر والدكتوراه، وكذلك خطط وزارة الصحة اإلستراتیجیة في مكافحة 

خر متوقف على توفر إیرادات الدولة وكذلك الظروف العامة  إال أن البعض اآل  والتطعیماتاألمراض المستعصیة 

 اتیجیة. سترالتي تؤثر على إنجاز الخطط اال 

 التحدیات التي واجھت الخطط االستراتیجیة، والجھود المبذولة للتغلب علیھا

واجھت تجربة التخطیط االستراتیجي االقتصادي في لیبیا عدد من التحدیات المتمثلة في عدم تكامل الخطة العامة 

ة ذات الخبرة الفنیة الالزمة لتنفیذ  للدولة مع القطاعات، عدم توفر التمویل الكامل لكل خطة، عدم توفر العمالة المحلی

المستمرة  سعر صرف العمالت األجنبیة.  تم التغلب على ھذه التحدیات من خالل المحاوالت  وتقلبات  المشروعات،  

ة ومجلس التخطیط العام إلعداد خطة تجمع بین كافة قطاعات  الیالتخطیط والم تي الوزراء مع وزارمجلس  لرئاسة

، ویتوقف  اعتمادھافي المائة فقط من قیمة المشروع في كل میزانیة للتنمیة یتم    15  نسبةالدولة. كذلك یتم تخصیص  

ى في السنوات الالحقة لسنة المیزانیة، واالعتماد عل اعتمادات التمویل سداد قیمة باقي المستحقات على توفر 

 الشركات االجنبیة والعمالة الوافدة في تنفیذ خطط التنمیة. 
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من أبرز األولویات على صعید عملیة بناء القدرات في مجال التخطیط االستراتیجي االقتصادي التدریب الفعال  

لویات لقطاع  اً. حیث أصبحت األوالیوتنمیة القوى العاملة، االستغالل الجید لقدرات القوى العاملة المحلیة المتوفرة ح

 في الموازنة.ة الیالموارد الم زیادةعلى العمل  واالتصاالت وكذلك ) والصحةالي والع (العامالتعلیم 
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 16 جمھوریة مصر العربیة
 "2030ستراتیجیة التنمیة المستدامة "رؤیة مصر ا

 مقدمة  

نموذج اقتصاد سوق منضبط ومنفتح قادر على تحقیق نمو احتوائي   ترسیخ دعائم التحول نحو مصر تستھدف

ومستدام ویوفر فرص عمل الئقة ومنتجة، قائم على التنافسیة والمنافسة العادلة بین كافة الجھات والمقومات  

ُ  حیة وثیقة" 2030 مصر "رؤیةتعتبر  االقتصادیة المحلیة.   نتیجة  األولى  نسختھا في  2016 عام في  طلقتأ

التي   الجدیدة  التحدیات  بعض  وظھور  والدولي   واإلقلیمي   المحلي   المستوى  على   االقتصادیة والجیوسیاسیة  المتغیرات

 .الجدیدة التحدیات مع التعامل وكیفیة المتغیرات تلك لتضمین لرؤیةا تحدیث استلزمت

 الوقت الحاضر  في  الحیاة جودة  تحسین بھ قصدیُ  عام كإطار المستدامة التنمیة مفھوم "2030 مصر "رؤیة تبنت

 ة على ثالث تتبناه االستراتیجیة ذيال التنمیة مفھوم یرتكز ثم من .أفضل حیاة في  القادمة األجیال أحقیةب  یخل ال  بما

  تتضمن  المستدامة، للتنمیة الثالثة بعاداأل  طارإ في  .والبیئي  ،واالجتماعي  ،االقتصادي البعد تشمل رئیسة بعادأ

 ، واالبتكار  ،والطاقة ،االقتصادیة التنمیة محاور على  البعد االقتصادي یشتمل حیث محاور، عشر االستراتیجیة

  ، االجتماعیة  العدالة محاور االجتماعي البعد ویغطي . المؤسسات الحكومیة وكفاءة  ،والشفافیة ،العلمي  والبحث 

  محور   إلى  باإلضافة  ،العمرانیة  والتنمیة  ،البیئة  محاور  البیئي  البعد  ویتضمن  .والثقافة  ،والصحة   ،والتدریب   ،والتعلیم

 .الداخلیة السیاسةو ،من القومي واأل  ،الخارجیة السیاسة

  خالل تنویع  االقتصادي من التنوع  تحقیق  ضرورة الوطنیة االقتصادیة لالستراتیجیة االقتصادي البعد  یتضمن

  سالسل  في  االنخراط من أجل المصري لالقتصاد المضافة القیمة وتعظیم االقتصادیة واألنشطة اإلنتاج مصادر

  طالق إ تمفقد  الراھن، الوقت في  العالم یشھدھا التي  الحدیثة قنیةالت التطورات مواكبة إطار أما في   .العالمیة القیمة

وتحسین  الحكومیة األجھزة في  األداء بمستوي رتقاءلال الدولة جھود طارإ في  وذلك "الرقمي منظومة التحول"

 .  المعلوماتیة البنیة تطویر بھدف  تھاءكفا 

  الخدمات  میكنة إلى  "2030 مصر "رؤیة لالستراتیجیة الوطنیة ةالیالم السیاسات تھدف  ،الي الم  المستوي ى عل

 باإلضافة واإلداریة ةالیالم الحوكمة  دعائم إرساء أجل من الضریبیة والجمركیة واإلدارات جراءاتواإل  الحكومیة

  المستوي  وتحقیق ةالیالم الوساطة ةالیفع زیادة ضرورة النقدیة السیاسات كما توطد. الفرص تكافؤ ضمان إلى 
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  التحتیة،   البنیة  وتطویر  العمرانیة  بالتنمیة  اھتماما  لالستراتیجیة  العاشر  المحور  ولي یُ   كما.  الي الشمول الم  من  المنشود

 .الحدیثة الذكیة للمدن نموذجا لتكون داریةاإل  العاصمة إلنشاء  التنفیذیة الدولة وتأتي جھود

 حدث الخطط والرؤى االستراتیجیة األ

  اقتصاد ذات    2030أن تكون مصر بحلول عام    إلى التي تھدف  "  2030رؤیة مصر  "اً  الیتتبنى الحكومة المصریة ح

والمشاركة، ذات   االجتماعي  واالندماجوالمعرفة، قائم على العدالة  االبتكارمتوازن ومتنوع یعتمد على  تنافسي 

  من  الحكومة تھدف كما. متزن ومتنوع تستثمر عبقریة المكان واإلنسان لتحقق التنمیة المستدامة إیكولوجي نظام 

  التنمیة  مؤشرات حیث من العالم مستوى على  دولة 30 أفضل ضمن مصر تكون نأ إلى  االستراتیجیة ھذه خالل

كما تحرص مصر على تعظیم   .الحیاة وجودة األسواق، وتنافسیة البشریة، والتنمیة الفساد ومكافحة االقتصادیة،

االستفادة من مصادر الطاقة المتنوعة (التقلیدیة والمتجددة) بما یؤدي للمساھمة الفاعلة في تعزیز النمو االقتصادي،  

تحقیقھا، أن یتسم   إلى "  2030. من ضمن األھداف التي تسعى "رؤیة مصر  والتنافسیة الوطنیة، والعدالة االجتماعیة

  رضاء  إلى  ى عس وی للمساءلة ویخضع  والمرونة والنزاھة بالشفافیةالجھاز اإلداري بحسن إدارة موارد الدولة، و

 .حتیاجاتھال  ویستجیب معھ ویتفاعل المواطن

  واالجتماعیة  االقتصادیة والفرص الحقوق في  بالمساواة  یتمیز  متكاتف عادل مجتمع بناء إلى كذلك تھدف الرؤیة 

  والتوزیع  المشاركة في  المواطنین حق كفالة على  قادر مجتمع المجتمعي،  االندماج من درجة وبأعلى  والسیاسیة

 على  المبني  االجتماعي  الحراك فرص ویحفز القانون، وسیادة واإلنجاز  الكفاءة معاییر ضوء في للثروة  العادل

  ویحقق  المھمشة المجتمع شرائح  بمساندة التوازي على  ویقوم الحیاة، مخاطر من الحمایة آلیات ویوفر القدرات،

 .بالرعایة األولى  للفئات الحمایة

  تطبیق  اللخ من آمنة سلیمة صحیة حیاة في  بالحق ینیالمصر  كافة یتمتع، من المستھدف أن 2030بحلول عام 

  التغطیة   تحقیق  طریق  عن  الصحیة   المؤشرات  نیتحس  على   وقادر  التمییز،  وعدم  بالجودة  یتمیز  متكامل  صحي   نظام

  لغیر  ةالیالم الحمایة یكفل بما لتقدیم الرعایة الصحیة  المواطنین لكافة المبكر  والتدخل ،الشاملة والوقائیة ،الصحیة

  االجتماعیة   والتنمیة  والسعادة  والرفاھیة  الرخاء  لتحقیق  الصحة  قطاع   في   والعاملین  المواطنین  رضا  ویحقق  القادرین

ً  والوقائیة الصحیة والبحوث الخدمات مجال في  رائدةً  رصم  ولتكون واالقتصادیة  اً. وإفریقی  عربیا

 ي سمؤس  نظام إطار ق وف تمییز، دون ة الیع بجودة للجمیع والتدریب التعلیم تستھدف الرؤیة إتاحةمن جانب آخر، 

  المجتمع  في  إیجابیة ثقافیة قیم منظومة بناء "2030"رؤیة مصر أیضاً تستھدف  .ومرن ومستدام، وعادل، كفء

 موقعھا   وخصوصیة  وحضارتھا   أرضھا  بمساحة  مصر  تكون وأن    . التمییز  وعدم   واالختالف  التنوع   تحترم  المصري
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ً  أكثر مكانیة تنمیة إدارة ظل في  ومواردھا سكانھا استیعاب على  قادرةً    وترتقي  المصریین طموحات تلبي  توازنا

 .حیاتھم بجودة

ً  البیئي  البُعد یمثل ً  محورا  ویدعم  الطبیعیة الموارد أمن بشكل یحقق واالقتصادیة التنمویة القطاعات كافة في  أساسیا

  تنویع   على   ویعمل  فیھا،  القادمة  األجیال  حقوق  بما یضمن،  فیھا  واالستثمار  لھا  األمثل  واالستغالل  استخدامھا عدالة

 القضاء یمكن من و  جدیدة، عمل فرص وفریو  التنافسیة، دعم ویساھم في  االقتصادیة، واألنشطة اإلنتاج مصادر

 .المصري لإلنسان وآمنة وصحیة نظیفة توفر بیئة مع  ،اجتماعیة عدالة ویحقق الفقر، على 

  مع  متقاطع منفصل، ولكن كھدف االستراتیجیةبرنامج عمل  في  ووضعتھا بالحوكمة، 2030 مصر رؤیة اھتمت

كفاءة   وتحسین اإلداري اإلصالح بھدف تحقیق" والمجتمع الدولة مؤسسات حوكمة" مسمى  تحت األھداف باقي 

  البیانات،   وإتاحة  والمتابعة  والتقییم  الرصد  ودعم نظم  الفساد،  ومحاربة  الشفافیة  وترسیخ  الحكومیة،  األجھزة  وفاعلیة

ً  القانون وسیادة وتعزیز المساءلة التنمیة، شركاء كافة بین تالشراكا  وتعزیز  .المحلیة اإلدارة تمكین وأخیرا

والقطاع الخاص الدور الرئیس في صیاغة االستراتیجیة من خالل مجموعات  المدني حیث لعب كل من المجتمع 

تم تنظیم العدید من ورش العمل المتخصصة   ،، وعلى مدار األعوام السابقة2014العمل التي تشكلت مطلع عام 

والمنظمات    المدني لمناقشة االستراتیجیة مع ممثلي القطاع الخاص والمجتمع    المجتمعي واللقاءات المفتوحة للحوار  

 .الدولیة

 شارك في  حیث ”،2030 مصر "رؤیة المستدامة التنمیة استراتیجیة صیاغة في  التشاركي  النھج على  االعتماد تم

  عمل  عقد ورش تم حیث. والخبراء  واألكادیمیین الخاص والقطاع  المدني  والمجتمع الوزارات عن ممثلین إعدادھا

 :اآلتي  لتحدید المعنیین التنمیة شركاء كافة تضمنت االستراتیجیة محاور  من محور لكل

 محدد  بشكل تعریفھا تم التي  الفرعیة األھداف من مجموعة إلى  وتقسیمھ العام الھدف . 

 المدخالت  مستوى على  األداء قیاس مؤشرات من عدد تحدید تم فرعي  ھدف لكل: األداء قیاس مؤشرات  

 .االستراتیجیة والنتائج والمخرجات

 متاح  ألحدث بیان  وفقا الي الح الوضع تحدید تم األداء قیاس مؤشرات من مؤشر لكل: الكمیة المستھدفات 

  من  الدروس المستفادة على  وبناء الراھنة، الظروف ضوء في  2030و 2020 لعامي  كمیة ومستھدفات

 .مجال كل في  والرائدة المماثلة التجارب
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 المنھجیة، ومؤشرات قیاس أداء الرؤیة 

  أھداف "  لتحقیق  االقتصادیة  االستراتیجیة  الرؤیة  بإطار  المقترحة  والسیاسات  قدمت الحكومة المصریة بعض الحلول

 واالستراتیجیة  الرؤیة  مع  التنفیذیة   الخطط  تساقا  ضمان  على   العمل  تمثلت في ضرورة،  "2030  التنمیة المستدامة

  إلى  باإلضافة ھذا. والتقییم للمتابعة الوطنیة المنظومة دور أھمیة أتي ت ھنا، من. والتقییم المتابعة خالل من

 .األداء مؤشرات حول  البیانات  وجمع ،القدرات وبناء وتدریب ،حكممُ  لكتروني إ ونظام  متكاملة بیانات قاعدة عدادإ

  السیاسات  تنفیذ لمتابعة حكومیة فوق جھة تحدید  خالل من  الجیدة الحوكمة مبادئ ضرورة تطبیق إلى باإلضافة 

ً  دوري بشكل االستراتیجیة وتحدیث  ومراجعة النتائج وتحقیق والمشروعات والبرامج   علیھا  متفقال للمنھجیة وفقا

 .االقتصادیة  للسیاسات  واالجتماعي   البیئي   البعد  دماجإوكذلك    .االستراتیجیة  تنفیذ  على   المترتبة  ثاراآل   وقیاس  وتقییم

 ، والطاقة  االقتصادیة  التنمیةأربعة محاور رئیسة تتمثل في    "2030"رؤیة مصر  حیث یتضمن البعد االقتصادي في  

  لقیاس  محددة أداء مؤشرات إلى  ترجمتھا تم ،الحكومیة المؤسسات وكفاءة ،والشفافیة، العلمي  والبحث واالبتكار

نصیب الفرد من الناتج   التنمیة االقتصادیة مؤشرات شملت ،المثال سبیل  على . األھداف تحقیق  في  التقدم مدى

، صافي االستثمارات األجنبیة المباشرة، ونسبة مساھمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الي المحلي اإلجم

بتكار الفرعي لتقنیة المعلومات واالتصال، والترتیب العالمي في مؤشر  ، والترتیب العالمي في مؤشر اال الي اإلجم

 جودة مؤسسات البحث العلمي، ومؤشر كفاءة الحكومة، ومكافحة الفساد. 

ً  عدادھاإ وجاري ،األثر قیاس مؤشرات صیاغة اآلن حتى  یتم لمما یجدر ذكره أنھ    البیانات  جمع على  اعتمادا

طرأت بعض التغییرات على بعض األولویات من ناحیة التركیز  ، إال أنھ قد  الدولیة  المؤشرات  وتوطین  واالستبیانات

ة الموجھة للقطاعین العام  الیوكذلك حث الحكومة على زیادة الموارد الما،  التعلیم والصحة واالرتقاء بھ  قطاعي على  

الدخل من ارتفاع األسعار والتغییر في الحالة  محدوديتغطیة شبكة الحمایة االجتماعیة لحمایة  وزیادة ، والخاص

 في اآلتي:أھم المؤشرات االقتصادیة الكمیة وتتمثل   .االقتصادياالقتصادیة في ظل البرنامج 

 .الي اإلجمالناتج المحلى  إلى نسبة الدین العام  -

 .الي اإلجمالناتج المحلى  إلى نسبة العجز الكلى  -

 . معدل التضخم -

 .معدل البطالة -

 .الحقیقي  االقتصاديالنمو  لمعد -

 . العالمي مؤشر التنافسیة  -
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 . الصناعي معدل النمو  -

العالمیة،    نفطأسعار الوحركة التجارة العالمیة،  ُوضعت المستھدفات الكمیة للمؤشرات السابقة بما یأخذ في االعتبار  

في نفس السیاق، تأثرت عملیة التخطیط االستراتیجي في الفترة  .  العالمیة أسعار الفائدةوأسعار صرف العمالت، و

 .حركة التجارة الدولیة ومعدالت النمو االقتصادي العالمي   من بینھاالسابقة ببعض المتغیرات االقتصادیة العالمیة 

 )  4(  رقمشكل 
 في مصر   منھجیة قیاس األداء السنوي والتراكمي للرؤیة االستراتیجیة 

 
 ) "استبیان التخطیط االستراتیجي في الدول العربیة" جمھوریة مصر العربیة.2020المصدر: صندوق النقد العربي (

 الجھة المعنیة بمتابعة أداء الرؤیة االستراتیجیة 

، وتتمثل  مصرفي  االستراتیجیة  ى  الجھة المعنیة بتنفیذ ومتابعة أداء الرؤ  االقتصادیة  والتنمیة  التخطیط  وزارةتعتبر  

 ، وزاراتمثلة في التم الدولة أجھزة في  االستراتیجیة في  المذكورة والمشروعات البرامج بتنفیذ المعنیة الجھات

 . حكومیة  ھیئاتوال

  منھجیة  تبني  من خالل " 2030 مصر "رؤیة  عدادإ في  الحكومیة والھیئات والمحافظات الوزارات جمیع  ساھمت

ً  الدولیین التنمیة وشركاء الخاص والقطاع  المدني  المجتمع من كل لعب حیث ،بالمشاركة التخطیط ً  دورا  في  ھاما

  االستراتیجیة   تحدیث  عملیة  ضمن  كذلك.  2014  عام  مطلع  تشكلت  عمل  مجموعات  خالل  من  االستراتیجیة  صیاغة

�سرتاتیجیة 
الوطنیة �لتمنیة 

املس�تدامة 

خطة التمنیة 
املس�تدامة 

م�وسطة املدي 

اخلطة التنف�ذیة الس�نویة

املرشو�ات

 مؤرشات النتاجئ

مؤرشات 
املد�الت 
 

 مؤرشات ا�ر�ات 

ا�ولیة، واملس�هتدفات  القمي املرجعیة  
، ونتاجئ  2030الوطنیة لرؤیة مرص  

 . اخلطة م�وسطة املدى 

املس�هتدفات الرمقیة �لخطة م�وسطة  
 املدى، نتاجئ اخلطة قصرية املدى 

مس�هتدفات ٔ��زة  
 ا�و� ا�تلفة  
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  المجتمعي  للحوار مفتوحةال لقاءاتالو متخصصةال عملال  ورشال من العدید تنظیم تم ،2020و  2019 عامي  في 

 الیات الفع ھذه في  شارك كما .الدولیة والمنظمات المدني  والمجتمع الخاص القطاع  ممثلي  مع االستراتیجیة لمناقشة

 مائدة   حول قطاع  لكل التنمیة شركاء تجمیع  على  ترتب وقد  المصالح وأصحاب  واألكادیمیین الخبراء من  كبیر عدد

 . النظر وجھات وتقریب  والتنسیق والتوجھات الرؤیة وشمولیة  توحید  ،واحدة حوار

 ھداف أ تحقیق ومتابعة األساس أرقام بمراجعة الجدیر بالذكر أن ھناك مكتب لمتابعة الرؤیة االستراتیجیة یقوم

. 2020. جاري إعداد الھیكل اإلداري للمكتب بحلول شھر مارس  األساس  بأرقام  المحقق   ومقارنة  المستدامة  التنمیة

مساعد وزیر، وفریق   إلى یتكون في مدیر اإلدارة المركزیة بدرجة وكیل وزارة، باإلضافة    الي الھیكل الوظیفي الح

 والعلوم السیاسیة واالحصاء. االقتصادو ةالمستدام التنمیة مجاالت في  المتخصصین الباحثین من عمل

 تمویل الخطط االستراتیجیة  

  ووزارة   االقتصادیة   والتنمیة  التخطیط  وزارة  من  كل  في   والخاص  العام  ینالقطاع  بین  الشراكة   لتعزیز  وحدتین  ھناك 

  الحكومیة   غیر  والمنظماتالخاص    القطاع   مع  المحتملة  الشراكة  مشروعات  ودراسة  باختیار  الوحدة  تختص.  ةالیالم

 ً   ا لھ  والترویج للشراكة المرشحة المبدئیة للمشروعات الفنیة الجدوى  دراسات عدادإب تقوم  كما. محددة لمعاییر  وفقا

  ولیة ؤالمس  مشروعات عمل آلیاتو االستراتیجي  التصور عدادإب تقوم كما .تنفیذھا بشأن تفاھم مذكرات عدادإو

 .المدني  المجتمع ومنظمات ،الخاص والقطاع  ،االقتصادیة الھیئاتمع  بالمشاركة المجتمعیة

 الخطط واالستراتیجیات القطاعیة

  ، الدولة تبنى رؤى وخطط استراتیجیة اقتصادیة وطنیة على المستوى القطاعي والمؤسسي  يمن ناحیة أخرى، تنو

على أن  ،باعتبارھا تمثل أولویة بإطار الرؤیة االستراتیجیة االقتصادیة ،ةالیبحیث یتم التركیز على القطاعات الت

السیاحة،  والمعلومات،  وتقنیةاالتصاالت والزراعة، و، الطاقة، والخارجیةالتجارة والصناعة،  اتقطاعتشمل 

 ). يوالر والمیاهالنقل، واإلسكان والمرافق العامة، والتمویل والتجارة الداخلیة، و

یتوقع إنجازه في الذي  )2022 – 2018برنامج اإلصالح االقتصادي الكلي ( بنى الحكومة المصریة بجانب ذلك تت

ة مع كافة  الیعلى المدى المتوسط التي تقوم بھا وزارة الم استراتیجیة إدارة الدین العام إلى . باإلضافة 2022العام 

الطاقة،  ومحاور رئیسة تشمل (التنمیة االقتصادیة،  ةكذلك تركز الرؤیة على عشر .الوزارات األخرى المعنیة

التعلیم  والصحة،  والعدالة االجتماعیة،  والشفافیة وكفاءة المؤسسات الحكومیة،  والمعرفة واالبتكار والبحث العلمي،  و

   التنمیة العمرانیة). والبیئة،  والثقافة، ووالتدریب، 
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 واجھت الخطط االستراتیجیة، والجھود المبذولة للتغلب علیھاالتحدیات التي 

 إلى في السنوات السابقة، باإلضافة    الداخلیة التي شھدتھا مصر  الظروف  في تمثلت    ،الرؤیة عدة تحدیاتتنفیذ  واجھ  

ة الكوادر المنوطة بوضع االستراتیجیة. ء، فضالً عن محدودیة كفا االقتصاديعدم توافر بیانات كافیة عن الوضع 

حیث تم التغلب على التحدیات من خالل توفیر برامج تدریب لكافة الكوادر في الحكومة المصریة، والعمل على 

 .مع كافة المؤسسات الدولیةبالتعاون  تحسین جودة البیانات من خالل مساعدات تقنیة 

  یر بیئة اقتصادیة مواتیة لتنفیذ االستراتیجیة، وكذلك من خالل توف   حرصت الحكومة على تالفي التحدیات من خالل 

الحفاظ على استقرار األسعار وخفض معدالت التضخم الحتواء الضغوط التضخمیة  تبني سیاسات نقدیة تستھدف 

 ، وتحقیق التوازن بین اعتبارات استقرار األسعار والنمو االحتوائي، باإلضافة مھمة لالستقرار االقتصادي ةكأدا

من خالل زیادة االئتمان الممنوح للقطاع الخاص، فضالً   الي الم شمول ة وتحقیق الالیة الوساطة المالیزیادة فع  إلى 

ة  الیكما تسعى الحكومة كذلك التباع سیاسات م .الدعم والتمویل للمشروعات الصغیرة والمتوسطة عن توفیر

 نفاق وطبیعة االستدانة التنمویة.  اإل اً، عن طریق زیادة اإلیرادات، وتغییر أولویات الیمنضبطة م 

یضاً من ضمن أولویات الحكومة لتالفي التحدیات من خالل تقدیم حوافز للمشروعات  أسیاسات االستثمار  كما كانت  

ً أة وضریبیة الیالتي تقام بالمناطق النائیة وصعید مصر، وكذلك تقدیم حوافز م للمنشآت لتشجیعھا على  كثر تنوعا

والتلمذة الصناعیة   للتأھیل المھني أیضاً تعمل الحكومة على تصمیم برامج    .البشرىالقیام بعملیة تدریب رأس المال  

صیاغة برامج لسیاسات سوق العمل الفعالة والتي ترتبط بالتعلیم   إلى على غرار النموذج األلماني، باإلضافة 

 .عمال ورفع معدالت نمو النشاط االقتصادي للقطاع الخاصة األ والتدریب والتأھیل وتشجیع ریاد

 التوجھات المستقبلیة  

 ومستدام  احتوائي  نمو وتحقیق الكلي  االقتصاد  أوضاع  استقرارضمان  إلى  االقتصادیة التنمیة استراتیجیة تسعى 

ً فعاالً في  المضافة، القیمة وتعظیم المعرفة، على  واالعتماد والتنوع  التنافسیة وزیادة  بحیث یكون لمصر دورا

ً  ،العالمي  االقتصاد  الفرد  نصیب ویصل ومنتج، الئق عمل فرص وتوفیر العالمیة  المتغیرات مع  التكیف على قادرا

  غیر  القطاع  دمج  على  والعمل المرتفع  المتوسط الدخل ذات الدول مصاف إلى  الحقیقي  الي اإلجم المحلي  الناتج من

 .االقتصاد في  الرسمي 

  تصبح  بحیث ،التشریعیة البیئة صالحإ استكمالمن ناحیة أخرى، تحرص الحكومة في توجھاتھا المستقبلیة على 

ً  قلأ   من  عمالاأل  ممارسة إجراءات تبسیط طریق عن لالستثمار  جاذب مناخ وتوفر ،وفاعلیة شفافیة كثرأ و تعقیدا

  المزید   تشجیع  على   وتعمل.  قصیر  وقت  في   النزاعات  تسویة  جھود  واستمرار  الواحد  الشباك   نظام  في   التوسع  خالل
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 عدادإ من االنتھاء إلى  باإلضافة ،المزدھرة والصناعیة الخدمیة القطاعات في  والمحلیة األجنبیة االستثمارات من

ً  الصناعیة المناطق تقیم التي  االستثماریة الخریطة  األراضي  توفیر إلى  باإلضافة .قامتھاإ المستھدف لألنشطة طبقا

  تقام   التي   للمشروعات  حوافز  وتقدیم  األراضي   تخصیص  نظام  وتبسیط  علیھا  الحصول  إجراءات  وتیسیر  الصناعیة

ً أو. مصر وصعید النائیة المناطق في   إلى  یسعى  الذي والخاص العام  القطاعین  بین الشراكة نظام في  التوسع خیرا

 محلى  سوق خلق على  والعمل الحكومة عاتق على  الي الم العبء وتقلیل الدولة في  المتاحة الخدمات نوعیة تحسین

كما تسعى الحكومة المصریة في إطار توجھاتھا المستقبلیة في مجال التخطیط االستراتیجي  .األجل طویل للتمویل

  اقتصادیة  تنمیة على  العمل ، واالقتصاد تنویعتعزیز المنعة االقتصادیة، بتقدیم مقترحات تمثلت في العمل على  إلى 

ً  متوازنة  .للدولة االقتصادیة المنعة تعزیز، و جغرافیا
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 17 المملكة المغربیة
 " 2030"رؤیة المغرب 

 مقدمة 

) أول خطة استراتیجیة قومیة في المغرب الذي ھدف إلى تحقیق االستقالل  1964  -   1960یعتبر المخطط الخماسي ( 

بعد ذلك  االقتصادي من التبعیة الخارجیة، وتحسین جودة الخدمات االجتماعیة، وإرساء قواعد التصنیع الفالحي. 

وخالل العقدین األخیرین، انخرط  ).   2004 -  2000مخططات أخرى كان آخرھا مخطط التنمیة االقتصادیة (تلتھ 

المغرب في استراتیجیة التحول البنیوي القتصاده من خالل وضع مجموعة من االستراتیجیات القطاعیة تھدف إلى 

مع تعزیز أدائھ وصموده. وموازاة مع السیاسة االرادیة للرقي باقتصاده، یعمل المغرب   اإلنتاجي  ھتحدیث نسیج

التي تھدف إلى تعزیز استدامة وشمولیة نموذجھ التنموي، خصوصا فیما   المھیكلةالتوجیھات على تسریع تنزیل 

ویشكل    .السیاسات القطاعیة  توافقیرتبط بالتكیف مع التحدیات البیئیة الجدیدة الناجمة عن التغیرات المناخیة وتعزیز  

المغرب في محیطھ اإلقلیمي والدولي من أھم المحاور المھیكلة لنموذجھ التنموي بحیث یمكن من   مكانةتعزیز 

 .االستفادة من الفرص الحقیقیة للنمو وخاصة على مستوى القارة اإلفریقیة

تستلزم  خططــات  أن تنفیــذ ھــذه المإال  وعلــى الرغــم مــن التقــدم الُمحــرز والنتائــج الملموســة التــي تحققــت،  

التجانــس واالنســجام مــع السیاســات العمومیــة األخــرى، ممــا یحــول دون بلــوغ األھــداف  المزید من

 ، ھو ما استدعى التفكیر في إعادة النظر في النموذج التنموي المغربي. الُمســَّطرة

نقاط الضعف الموجودة، من أجل بناء نموذج  إن ھذا النموذج ینبغي أن یستفید من المكتسبات المحققة، ویحدد 

،  بصورة موضوعیة  مغربي، لكن ذلك ال یمنعھ من االستفادة من التجارب األجنبیة. وھذا یتطلب، تشخیصھا للواقع

العمل من أجل تزكیة وتعضید اإلصالحات التي أطلقت من  و من خالل رصد المنجزات، والوقوف على النقائص،

نجاز، ومحاولة ربح رھان الفعالیة. ومن جھة ثانیة، تقدیم اقتراحات جدیدة ومبتكرة من  قبل، مع تسریع وتیرة اإل 

 ً  . أجل تجاوز المشاكل المطروحة حالیا

 المترابطــة  األحــكام مــن مجموعــة 2011الدســتوري  النــص وعلى المستوى المؤسساتي والتنظیمي، تضمــن

 سیاســة    إعــداد  قواعــد  وضع  مــن  تبــدأ  دســتوریة  ةعــن تراتبیــ  رة واضحــةصــو  یعطــي   بشــكل  والمنســجمة،

 وعالقــة المتوســط، المــدى علــى  العمومیــة السیاســات وصیاغــة االســتراتیجي،  المــدى علــى  الدولــة

نفیــذ السیاســات عــبر البرامــج ت آلیــات إلى  وصــوال  الدســتوریین، المجالــین بھذیــن الحكــومي  البرنامــج

 
 )، "استبیان التخطیط االستراتیجي االقتصادي في الدول العربیة"، المملكة المغربیة، مارس.2020صندوق النقد العربي ( 17
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 الــتي   مؤسسات الرقابة  دور  إلى   وصــوال   لتنفیذھــا،  والمیزانیاتوالمخططــات االســتراتیجیة، والوعــاء المــالي  

 18. االســتراتیجیة والبرامــج العمومیــة للسیاســات البعــدي بالتقییــم  تختــص

 والتقییم المنھجیة ومؤشرات قیاس األداء 

ً ل   آفاق حول المندوبیة السامیة للتخطیط  رؤیة ستعرضی  الذي 2005 لعام للتخطیط السامیة لمندوبیةا تقریروفقا

أھم المؤشرات االقتصادیة الكمیة والنماذج االقتصادیة التي اعتمدتھا  ، تمثلت  2030عام    أفق  في   المغربي   االقتصاد

ي معدل النمو االقتصادي، وعجز الموازنة العامة، ومعدل التضخم،  ف الوصف والتحلیل وبناء التوقعات الرؤیة في 

المائة، وضبط عجز  في  5.5و 4.5یسعى المغرب إلى تحقیق نمو اقتصادي یتراوح بین ومعدل البطالة. حیث 

 یحرص المغرب على ، الكلیة قتصادیةاال . على مستوى المؤشرات 2021المائة في أفق  في  3المیزانیة في حدود 

  ، بالمائة 2أقل من  إلى ونسبة التضخم  ،في المائة 60أقل من  إلى الدین العام إلى الناتج المحلي اإلجمالي تقلیص 

   بالمائة. 8.5حدود  إلى البطالة  وخفض معدل

ً   یمكنكذلك   كما أن مخاطر المدیونیة متحكم فیھا   ، إجماالً التأكید على أن مستوى المدیونیة في المغرب یظل مستداما

في المائة من محفظة دین الخزینة  79 الي الذي یمثل حو الداخلي  الدینھیمنة  من ضمنھا ،لنظر لعدد من العواملبا

الجدیر في المائة من ھذه المحفظة.  21، في حین تبقى حصة الدین الخارجي محصورة في حدود 2019في یونیو 

دیون في المائة من إجمالي الدین العام وھي عبارة عن    89.6بالذكر، أن دین الخزینة في المغرب یصل إلى حوالي  

 من عام أشھر في یونیو 9سنوات و  6 اليحو إلى تصل فترة السداد المتوسطة حین  في متوسطة وطویلة اآلجال

2019  . 

وبخصوص تطویر النموذج االقتصادي والنھوض بالتشغیل والتنمیة المستدامة، ینصب العمل  من ناحیة أخرى، 

سیة االقتصاد ، ورفع تنافاالقتصادات المتقدمة والصاعدة على تحقیق نمو قوي ومستدام لضمان اللحاق بركب 

ذب لالستثمار واالبتكار، حتى یتسنى  االوطني والنھوض بالتشغیل وتدعیم التنمیة المستدامة، وتوفیر مناخ تنافسي ج

على دعم وتقویة  إضافة إلى العملالمنتج،  عملاألساسیة المتمثلة في خلق الثروة وفرص ال ةمھمالالتركیز على 

والمتوسطة، وترسیخ نظام األفضلیة الوطنیة للمشروعات، ووضع   والصغیرة متناھیة الصغر المشروعات  قطاع 

 . لالبتكار إطار تحفیزي مشجع 

  الحكومة في سیاق الرفع من تنافسیة االقتصاد الوطني ومواصلة تحسین مناخ األعمال  باإلضافة إلى ذلك، تھدف

ً إلى     2021ر ممارسة األعمال في أفق  في مؤش  تمكین المغرب من ولوج دائرة االقتصادات الخمسین األوائل عالمیا

 
 منشورات مجلس النواب -العمومیة اإلطار المرجعي لتقییم السیاسات 18
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التحول الھیكلي للنسیج االقتصادي وتحفیز االستثمار   الذي یستھدف دعم الحكومي  وذلك من خالل تنفیذ البرنامج

 .)2020  – 2014الصناعي (مخطط التسریع من خالل النھوض بالقطاع الصناعي عبر مواصلة تفعیل ودعم 

مكن من التوفیق بین تدبیر المخططات االستراتیجیة حیث تُ في  مھمة  ومنھجیة  ة  لیآتعتبر البرمجة المتعددة السنوات  

ة والتحكم في  الیلتزمت بھا الحكومة مع ضرورة الحفاظ على التوازنات الم ااألھداف والتوجھات االستراتیجیة التي  

متعلقة  ة للسنة بإعداد مقترحاتالیر إعداد مشروع قانون المفي إطا یتم في كل سنةعلیھ  . عجز الموازنة العامة

یقدم رؤیة أفضل وذلك من شانھ أن األداء،  ُحسنبأھداف ومؤشرات  ببرمجة المیزانیات لثالث سنوات مدعومةً 

ستدامة المخططات االستراتیجیة من خالل الترابط بینھا وبین  وبالتالي ا ات،ترشید استخدام موارد المیزانیحول 

 زانیة السنویة. یالعتمادات المقررة في الما

 ومتابعتھا االستراتیجیة الخطط الجھات المعنیة بتنفیذ 

توجھــات االســتراتیجیة لسیاســة الدولــة یتــم اإلشــراف علیھــا مــن قبــل أعلــى ســلطة في البــالد ممثلــة إن ال

في جاللــة الملــك بصفتــھ رئیســا للدولــة، ویتــم التــداول بشــأنھا في المجلــس الــوزاري، وھــي ملزمــة لجمیــع 

ــھا تتــم صیاغــة البرنامــج الحكــومي، وكــذا  ضوئیة األخــرى، وعلــى الســلط والمؤسســات الدســتور

  رئیــس   یترأســھ  الــذي  لحكــومي ا   المجلــس  بشــأنھما  داولالسیاســات العمومیــة والسیاســات القطاعیــة الــي یتــ

ات عمومیــة سیاســ عــبر إمــا االســتراتیجیة السیاســة ھــذه تنزیــل ویتــم من الدستور 92الفصــل ( الحكومــة

وسیاســات قطاعیــة تتــم صیاغتھــا وتنفیذھــا مــن قبــل الحكومــة والمؤسســات العمومیــة التابعــة لھــا، أو مــن 

تتضمــن المحــاور خــالل صیاغــة مشــاریع قوانــین إطــار، أو ضمــن قوانــین المالیــة الســنویة الــي یتعــین أن  

اإلطــار تضــع إطــارا لألھــداف فقوانین  الكــبرى لإلنفــاق العمــومي المرتبــط بھــذه التوجھــات االســتراتیجیة.  

 الفصــل أحــكام وفــق والثقافیــة ةاألساســیة لنشــاط الدولــة في المیادیــن االقتصادیــة واالجتماعیــة والبیئیــ

رھــا علــى المجلــس الــوزاري ضمانــا النســجامھا مــع اســتراتیجیة الدولــة بدو  تعــرض  أن  ویتعــین  الدســتور،

 المحــددة مــن قبــل ھــذه المؤسســة الدســتوریة.

تنسیق وتقییم برامج  عن برئاسة السید رئیس الحكومة بصفتھ رئیس اإلدارة والمسؤول لجنة وزاریة وھناك 

على   حرصتعتبر ھذه اللجنة المكتب المسؤول عن متابعة الرؤیة االستراتیجیة االقتصادیة حیث ت   .ةامالسیاسات الع

تھا  الیروریة لتقییم نجاعتھا وفع الض اآللیاتتنسیق السیاسات العمومیة لتحقیق التناسق والتكامل فیما بینھا وتطویر 

 ً التي تؤكد    2013  عامالمنعقدة    للحوكمةمع توصیات المناظرة الوطنیة األولى    ووقعھا على المواطنین، ذلك انسجاما
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وتدبیر  امة، وزیادة فاعلیة االنفاق العام،  من أجل تحسین أداء السیاسات الع  فعالة  حوكمة  آلیاتعلى ضرورة إرساء  

 بمسؤولیة:   اختصاصھوتقوم الوزارات القطاعیة كل حسب  .لقطاعیةاالستراتیجیات ا

 صیاغة الخطة وتحدید األھداف. -

 وضع الخطة للمشاریع والمبادرات االستراتیجیة.  -

 تنفیذ ومتابعة المشاریع والمبادرات االستراتیجیة.  -

 إعداد تقاریر االستراتیجیة وتحلیلھا وعرضھا.  -

 داف االستراتیجیة.جمع البیانات والقیاسات الالزمة لألھ -

 اإلشراف على المشاریع االستراتیجیة.   -

 التنسیق وإدارة األمور اللوجستیة بالنسبة الجتماعات مراجعة االستراتیجیة. -

من أجل تطویر وتوحید   امةحسن تدبیر السیاسات الع  یوفر ھذا اإلجراء آلیة موحدة وفعالة تمكن الحكومة من ضمان

(اللجنة التقنیة  المتمثلة في  وتعمل الحكومة على إحداث ھذه اللجنة، مع تشكیل أجھزة اللجنة  .مھاومناھج تقیی  آلیات

التي تتولى  یةمجموعات العمل الموضوعباإلضافة إلى اللجنة وتتبع تنفیذ قراراتھا،  أعمالعلى إعداد  تعملالتي 

وضع  . كما تعمل اللجنة على  ف اللجنة)مھمة دراسة واقتراح اإلجراءات والعمل على تنفیذھا بعد اعتمادھا من طر 

أثرھا  تھا والی فع وتعزیز امةتحسین تناسق السیاسات الع فضالً عن .الھاعمالنظام الداخلي الذي یحدد كیفیة تسییر أ

 على المواطنین، وتطویر التقییم الذاتي وإدماج وظیفة التقییم في مسلسل التخطیط االستراتیجي.  االیجابي 

 القانونیة  التشریعیة واألطر 

التي سیعمل من خاللھا على  اآللیاتمجموعة من التدابیر و "130.13ة رقم الیالقانون التنظیمي لقانون الم"أقر 

  آلیات تعتمد  إلى على الوسائل  آلیات تعتمدفي االنتقال من  مالً أتفعیل المقاربة الجدیدة في التخطیط االستراتیجي 

فكل مخطط قطاعي یحدد األھداف المرحلیة والنھائیة .  مستویات عدة من حیث البرمجة والھیكلة  تشملعلى النتائج،  

، وغیرھا من الصادراتحدثة، ومستوى تطور المُ  فرص العمل ، وعدد االقتصادي النمو معدل راد بلوغھا، ك التي یُ 

 ً والفوارق المسجلة بین المتوقع  ومدى بلوغ نسب اإلنجاز المرجوة ، المؤشرات التي یتم تتبعھا وقیاسھا مرحلیا

ً الینجز. بذلك یصبح قانون الموالمُ  ً لتنزیل المخططات االستراتیجیة ة إطارا ً  مرجعیا مع ضمان تكییفھا   قطاعیا

مما یساھم في توجیھ االقتصاد وتطویره مع   ،ة واالقتصادیة واالجتماعیةالیویة المی ومالئمتھا مع التغیرات البن

 دون أن یكون ذلك على حساب البعد والنوع االجتماعي.  الي الحفاظ على التوازن الم



95

 

95 
 

صدت لھ ، الذي رُ صندوق دعم تمویل المبادرة المقاوالتیة"إنشاء “ ، تم”2020 لعام ةالیقانون الم"في إطار ف

.  لألبناكسنوات في إطار الشراكة بین الدولة وبنك المغرب والمجموعة المغربیة  ثالثدرھم على مدى  ستة ملیار

القروض المصرفیة   إلى دعم الخریجین الشباب ودعم المشاریع، بتسھیل الوصول  إلى ھذا الصندوق  نشاءیھدف إ

والسماح بتحقیق إدماج وتكامل  ، مجال التصدیر خاصة في لتمویل مشاریعھم الصغیرة والمتوسطة الحجم العاملة 

لتحسین  المجھودات المبذولة من طرف الحكومة  ى لإللدخل. یضاف ھذا الصندوق  للمشاریع المدرةاقتصادي 

  مرجعي إطار    ووضع  "اليستراتیجیة الوطنیة للشمول الماال"  في   والمتمثلة  عامبشكل    المشروعاتتمویل    منظومة

"قانون  مثل  ھالیإتبسیط وتسھیل الولوج  بھدفالمشروعات الصغیرة والمتوسطة التدابیر التي تستھدف  لكل

الشباب   شروعاتجدیدة لتمویل م ةآلیكیندرج في ھذا اإلطار إحداث التمویل التعاوني  . المشروعات الصغیرة"

 المبتكرة.  شروعاتوالم

لتشجیع االستثمار بالمغرب وجھت عنایة خاصة لتحسین مناخ األعمال ودعم المشاریع متناھیة الصغر والصغیرة  

 مجموعة من التدابیر الھدف منھا تدعیم المنافسة والشفافیة عبر: حیث تم اتخاذوالمتوسطة. 

 عات. الخاصة بإنشاء المشروتبسیط اإلجراءات اإلداریة  -

األعمال (قانون یتعلق بالمنافسة وحریة األسعار، قانون یتعلق بتجمع المصالح االقتصادیة،    بیئةتقویة نظام   -

 .)قانون الملكیة الصناعیة والفكریة...

 .تحسین الشفافیة التنظیمیة -

 .ةالیتطویر وتحدیث األسواق الم -

 .لجنة وطنیة لبیئة األعمال نشاءإ -

 .ھیئة مركزیة للوقایة من الفساد  نشاءإ -

 . المكتب المغربي للملكیة الفكریة والتجاریة نشاءإ -

 تمویل الخطط االستراتیجیة  

یتوقــف إعــداد وصیاغــة أیــة سیاســة عمومیــة علــى تخصیــص  اعتمــادات مالیــة خاصــة بھــا،  وفي ھــذا 

 المشــكلة  عــن النظــر بغــض دائمــا، حاضــرة االعتبــارات مــن مجموعة تكــونالســیاق ینبغــي أن  

الشــكل الــكافي عنــد بدایــة تنفیــذ السیاســة العمومیــة فــإن المالیــة ب عتماداتــإذا توفــرت  اال ف. المطروحــة

األمــر یعتــبر بمثابــة مؤشــر علــى توافــر  حظــوظ النجــاح.  فإشــكالیة توفــر االعتمــادات المالیــة الكافیــة ال 

الحكــومي،  وإنمــا یجــب وضعھــا في   یجــب حصرھــا فقــط في مھمتھــا الرئیســة المتمثلــة في تمویــل الفعــل
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خانــة الخیــارات السیاســیة وأولویــات الحكومــة، ألنھــا تشــغل مســاحة أساســیة في السیاســة العمومیــة 

وتعتــبر مســألة أساســیة ومركزیــة؛ ولھــذا الســبب خصــص لھــا الدســتور فصــوال مســتقلة وأحاطھــا 

 .االســتقرار واالســتمراریة بضمانــات

الخطط االستراتیجیة الوطنیة،  عتمد المغرب بدرجة أساسیة على الشراكة بین القطاعین العام والخاص لتمویلوی 

 حوافز من خالل حفز القطاع الخاص للقیام بدوره وتقدیم ال الشراكةحیث تحرص الحكومة على تشجیع ھذه 

تُمول الخطط االستراتیجیة في المغرب باالعتماد  اضافة إلى ذلك،   إلى آلیات الدعم المباشر. باإلضافةالضریبیة، 

التمویل الدولي في إطار التعاون متعدد  على ثالثة مصادر للتمویل، تتمثل في موارد الموازنة العامة للدولة، و

مبتكرة  آلیات ، عالوة على بروزلثنائي العالمي وصندوق التكیف) أو التمویل اإلقلیمي وا األطراف (صندوق البیئة

ة مثل  الیالقائمة على األسواق الم اآللیاتبشكل أساسي ب اآللیاتأخرى لتعزیز وتعبئة التمویل المناخي. تتعلق ھذه 

 إلى ائتمان الكربون والسندات الخضراء واالستثمارات التي تتضمن مفھوم االستثمار المسؤول اجتماعیًا باإلضافة 

 . ن التي تتیح إنشاء شراكة مبتكرةالضما آلیات

 الخطط واالستراتیجیات القطاعیة 

لقد تبنى المغرب مقاربة جدیدة للتنمیة تتمثل في اعتماد التخطیط االستراتیجي من خالل إعداد وتنفیذ مجموعة من  

وتھدف ھذه االستراتیجیات باألساس إلى إنعاش االستثمار الوطني واألجنبي،    االستراتیجیات والبرامج القطاعیة.

من أجل خلق الثروة وإحداث مناصب جدیدة للشغل في مختلف القطاعات اإلنتاجیة الواعدة، وكذا تحسین ظروف 

ھذا  ومن .عیش السكان، خاصة الفئات المحتاجة وذوي الدخل المحدود، وتحسین نفاذھم للخدمات االجتماعیة

المنطلق، ومن أجل ضمان تنفیذ أمثل، وانسجام وتكامل ھذه االستراتیجیات والبرامج القطاعیة، تحرص المملكة  

المغربیة على تعزیز التقائیة تدخالت المؤسسات العمومیة على الصعید االستراتیجي والقطاعي والمجالي، سواء 

ر عملیة من شأنھا الرفع من ھذا االنسجام بین مختلف عند التخطیط أو أثناء التنفیذ، واقتراح إجراءات وتدابی

وتھدف منھجیة التقائیة  .االستراتیجیات والبرامج وتحدید اآللیات التي من شأنھا ضمان تفعیل تلك اإلجراءات

 : تحقیقالسیاسات العمومیة بالخصوص إلى 

ي إطار تصور مندمج،  التكامل بین المشاریع وانسجام برمجتھا، من خالل برمجة متناسقة للمشاریع ف -

والرفع من وقع المشاریع من الناحیة االقتصادیة والمجالیة والخدمیة، وخلق فرص العمل، وكذلك  

 االستعمال المشترك لوسائل إنجاز المشاریع.  
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تكامل وتناسق االستراتیجیات القطاعیة من أجل ترشید استغالل الموارد الطبیعیة (الماء، والطاقة، إلخ ...)  -

المجالیة المندمجة، باإلضافة إلى توظیف أمثل للمالیة العمومیة مع األخذ في الحسبان الزمن  والتنمیة

ویتم اآلن العمل على تحقیق االندماجیة االلتقائیة عبر التنسیق الشمولي من  .والجھود والطاقات المبذولة

تلف مجاالت النشاط  خالل االلتزام بالبرنامج الحكومي، الذي یتضمن الخطوط الرئیسیة للعمل في مخ

الوطني وفي جمیع القطاعات، ویتضمن إجراءات تطبیقیة مستصحبة معھا أھداف ومؤشرات كمیة في 

إطار تعاقد حول قضایا تشكیل المحاور الرئیسیة للبرنامج. ویتم تنزیل أھداف ھذا البرنامج إلى برامج  

القطاعات. وتجدر اإلشارة إلى أن قطاعیة مع وضع نظام لتتبع البرنامج الحكومي ولتقییم عمل مختلف 

ً في التنسیق الشمولي بین جمیع القطاعات، والسیما فیما یخص الجانب   ً رئیسا للمجلس الحكومي دورا

 االستثماري. 

الخطط  طلع فیھ الحكومة بمھمة ھندسة جیل جدید من  ضالمغرب بصدد بلورة نموذج تنموي جدید ت الجدیر بالذكر أن  

، انخرط  2000القطاعیة، لغایة اعتمادھا كركائز في بناء النموذج التنموي المرتقب. منذ بدایة العقد  االستراتیجیة

المغرب في سیاسة جدیدة من التخطیط االستراتیجي ترتكز باألساس على مخططات قطاعیة متوسطة وطویلة األمد  

، فكان أول مخطط في مستقبلیةتحدید األولویات االستراتیجیة للقطاعات الحیویة وفق رؤیة استشرافیة  ى إلتسعى 

یلیھ فیما بعد مجموعة من المخططات القطاعیة التي   ،الذي یھم قطاع السیاحة  "المخطط األزرق"ھذا المجال 

 لین المعنیین. ب التعاقد والشراكة مع مختلف الفاعالیتقوم على أسو تشترك فیما بینھا 

ً كان لھا دورمن الزمن  على الرغم من أن المخططات القطاعیة التي ظل یعتمدھا المغرب لعقدین   ً كبیر  ا في توجیھ     ا

أنھا تبقى قصیرة المدى ومحدودة النظر كونھا تغیب عنھا النظرة الشمولیة وال تقوم على  إال  و تطویر االقتصاد،

    المغرب  دستور"  جاءلذلك  عدم تحقیق األھداف المرجوة،   إلى التنسیق بین مختلف القطاعات الوزاریة مما یؤدي 

والتخطیط    الي بعداً جدیداً للتدبیر المالذي أعطى    "130.13ة رقم  الیالقانون التنظیمي لقانون الم"ومعھ  "   2011

 . منطق النتائج  إلى تدبیر المیزانیة من منطق الوسائل  االستراتیجي على حٍد سواء من خالل االنتقال في مجال 

ً على مقتضیات  السیاسات القطاعیة بالقطاعات الحكومیة بحسب   ، ترتبط"2011 المغرب لسنة دستور"اعتمادا

بحیث یكون القطاع الصناعي مسؤوالً عن إعداد السیاسات الصناعیة، وقطاع الطاقة یُعنى  تخصص كل قطاع 

. ھذا الشأنالتوجھ الحكومي في على كل سیاسة من السیاسات المذكورة بإعداد سیاسات الطاقة على أن تعكس 

وأھدافھا والوسائل  القطاعیة صیاغة االستراتیجیة بكل قطاع من القطاعات في طة أبرز المھام المناوتنحصر 

تقییم قبلي ومرحلي وبعدي ، باإلضافة إلى عبر مراحل ات القطاعیةتنفیذ االستراتیجی، والضروریة لتحقیقھا

ً ات القطاعیةلالستراتیجی  خالل مرحلة التنفیذ.    ، مع إمكانیة تعدیلھا جزئیا
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یتم إعداد خططاً   ،التنمویة الجدیدة التي ینتھجھا المغرب، ومن أجل خلق دینامیكیة مستمرة اتالتوجھفي إطار 

   . ص وتقییم الخطط السابقةلمتطلبات المرحلة وبناًء على تشخی وفقاً  الدولةاستراتیجیة قطاعیة تتماشى وحاجیات 

  إستراتیجیة الخطط القطاعیة في مثل . تتالمعنیةمختلف القطاعات القطاعیة إعداد الخطط االستراتیجیة یشترك في 

استراتیجیة  و  برنامج تسریع التنمیة الصناعیة،و  ،)إستراتیجیة للصید البحريوتیس (الیالمغرب األخضر، مخطط  

 . اللوجستیةاالستراتیجیة الوطنیة لتنمیة التنافسیة و ،واستراتیجیة اإلسكانالمغرب الرقمي، 

مع صدور   یخص األول التحول المؤسساتي   ،شھد قطاع االتصاالت في المغرب إصالحین عمیقینمن ناحیة أخرى،  

في  عمل على إنھاء احتكار الدولة وفتح باب المنافسة للقطاع الخاص. والثاني یتمثل ی الذي  96- 24 رقم القانون

،  2016عتمد المغرب، في یونیو االذي مكن من االنتشار الفعلي لألنظمة الجدیدة لالتصاالت. كما  قني الت التغیر

ة بتسریع تحولھ الرقمي وتحسین موقعھ  لمواكبة التغیرات الرقمیة العالمی "2020استراتیجیة المغرب الرقمي "

االتصاالت، منذ  إلنجاح تنفیذ ھذه االستراتیجیة. بذلك عرف قطاع   "وكالة التنمیة الرقمیة"اإلقلیمي. وقد تم إنشاء  

یسعى  وتجلت من خالل مؤشرات التغطیة واالستخدام وعدد المشتركین واألسعار.  ، نمو قویة ةدینامیكیتحریره، 

تحسین   إلى والقدرة التنافسیة في الصناعة الرقمیة بعد إصدار قانون جدید یھدف  االستثمار زیادة  إلى المغرب 

 .الشفافیة وتعزیز سلطات الجھة الُمنظمة للقطاع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  خ�� المغرب األ مخطط  )  5( اإلطار رقم  

� �مثل القطاع الفال�� 
، ولتعظ�م انتاج�ة هذا القطاع تم إطالق المغرب أحد أهم القطاعات اإل  �� � نتاج�ة الداعمة لالقتصاد الوط��

�   " مخطط المغرب االخ�� " 
اف  2008أب��ل عام    �� � ساهم المخطط  .  جاللة الملك محمد السادس  ب���

جعل الفالحة من أول��ات    ��
� السالسل  � عملت ع� تحد�ث وع�نة الفالحة، وتع��ز االس�ثمارات، والت�امل الج�د ب�� ات�ج�ة الوطن�ة ال�� القطاعات االس��

ات المناخ�ة، والحفاظ ع� الموارد الطب�ع�ة،  ، والحد من تأث�� التغ�� �
صادرات المنتجات  و�نعاشاإلنتاج�ة، وضمان األمن الغذا��

� المنتجات المحل�ة، وخلق فرص العمل  .الفالح�ة، وتثم��
� �ستج�ب لمتطل�ات    ةال�العدعم الفالحة الع��ة ذات الق�مة المضافة واالنتاج�ة    " مخطط المغرب األخ�� "�ستهدف   السوق ال��

خالل �شجيع االس�ثمارات الخاصة واعتماد وسائل جد�دة من ص�اغة وتط��ر الصادرات الفالح�ة المغ���ة، وتط��ر األ�شطة  من
وط التجميع والتخ��ن � ظروف ع�ش . الصناع�ة المرت�طة �الفالحة، وتأه�ل �س��ق المنتجات و�� �جانب ذلك، �ستهدف تحس��

� الوسط ا
، ومحار�ة الفقر �� � المناطق األ��� هشاشة، إضافة الفالح الصغ��

النهوض  إ�لقروي ع�� ز�ادة مستوى الدخل الفال�� ��
 .�فالحة تضامن�ة ذات مردود�ة لفائدة المرأة القرو�ة من خالل مشار�ــــع مخصصة للتعاون�ات الفالح�ة ال�سائ�ة

� التخف�ف من آثار تغ�� ا إ� �اإلضافة  
لمناخ ع� الفالحة المغ���ة، من خالل ما سبق، ساعد تنف�ذ مخطط المغرب األخ�� ��

ا مع تن��ــــع التخصصات الفالح�ة   برامج تهم استخدام تقن�ات توف�� م�اە الري، واستخدام األصناف الزراع�ة المقاومة وأ��� تك�ف�
ة بهدف م�افحة الفقر �اس�ثمارات . ا�� المجع� المستوى   للفالحة الصغ��

�
ا تضامن�ا  18�لغت  ة�الإجمو�وفر هذا المخطط دعم�

 
ً
ة 822 ا�� حو مل�ار درهم مستهدفة   .)2018 - 2008 (ألف مستف�د خالل الف��

 .، مخطط المغرب األخ�� )2020(الممل�ة المغ���ة : المصدر

 



99

 

99 
 

 

 

 

 

 

 

 

حمایة   إلى إصالحات رئیسة تھدف  ثالث، 2019لسنة  12- 121یتضمن التشریع الجدید، الذي نُشر كقانون رقم 

  .المستھلكین والنظام اإلیكولوجي لألعمال

  تصاالت أكثر شفافیة  بحمایة العمالء الذي ینص على وجوب أن تكون شركات اال  التدبیر األولیتعلق

 .العقود والخدمات للعمیلعندما یتعلق األمر بتقدیم 

 ،ًتحسین القدرة التنافسیة لھذا القطاع من خالل السماح لشركات  إلى یتضمن التشریع أحكاماً تھدف  ثانیا

 .تصاالت بتقاسم قدرة شبكة بعضھا البعض والتعاون في تقدیم الخدمات للمناطق النائیة اال 

 ،ًنین المواصالت. وتمتلك الوكالة اآلن القدرة منح صالحیات تنظیمیة أكبر للوكالة الوطنیة لتق تُ  أخیرا

بدء   إلى  االضطرارمباشرة على معاقبة الشركات التي تقوم بممارسات مناھضة للمنافسة، بدالً من ال

 .إجراءات قانونیة بموجب القانون السابق

 ً تحویل    إلى منھ بآثار العوامل المناخیة والبیئیة على تطوره، شرع المغرب في سلسلة من اإلصالحات ترمي    إدراكا

  2017أطلق المغرب عام حیث رافعة للنمو االقتصادي،  إلى الصعوبات التي تواجھھ في ھذه الظاھرة 

للتخفیف والتكیف مع    امةمرجعیاً لتنفیذ السیاسات العالتي تعتبر إطاراً    "الوطنیة للتنمیة المستدامة  االستراتیجیة"

رھانات كبرى تضم عدة محاور استراتیجیة لھا أھدافھا   سبع تغیر المناخ. وتتمحور ھذه االستراتیجیة حول 

نیة والمستقبلیة على مستوى السیاسات العمومیة تأخذ بعین االعتبار القضایا البیئیة اآل  وإجراءاتھا ومشاریعھا.

الجھود المحلیة، أظھر المغرب دعًما قویًا للمجھودات العالمیة لمكافحة   إلى اتیجیات القطاعیة. فباإلضافة واالستر

وتشمل جھود المغرب   .تغیر المناخ، حیث یعمل على تعزیز قدرات البلدان اإلفریقیة لمعالجة ھذه الظاھرة العالمیة

 ھیكلیة. للتخفیف من تغیر المناخ والتكیف العدید من اإلجراءات ال

ات�ج�ة)  6( رقم   اإلطار   المغرب الرق��    إس��

ات�ج�ة المغرب الرق��      إ�تهدف اس��
�
 إقل�م�ا

�
� تقن�ة المعلومات واالتصال  جعل المغرب مركزا

و�� تتمحور حول مختلف المجاالت .  ��
  � ، والمرافق العموم�ة الموجهة نحو المستخدم�� ون�ة(مثل التحول االجتما�� ة )الحكومة اإلل��� وعات الصغ�� � إنتاج�ة الم�� ، وتحس��

ات�ج�ة،  إ� �اإلضافة. والمتوسطة، و�شوء صناعة تقن�ة المعلومات ذلك، تم اعتماد التداب�� الموا��ة لضمان الحو�مة الج�دة لالس��
�ة الالزمة ات�ج�ة   . والتم��ل وتوف�� الموارد ال��� من خالل العمل ع� تحقيق جملة من األول��ات،  ،" المغرب الرق�� " تم وضع اس��

 .للموا��ة والتنف�ذ آل�اتجانب وضع  إ�

� من التتمثل هذە  � المواطن�� � تمك��
نت  إ� نفاذاألول��ات �� وز�ادة مستوى الت�ادل والمعرفة،  إ� نفاذال�عة و�شجيع ال ا�� عاالن��

ة والمتوسطة ع� استخدام األنظمة  وعات الصغ�� ون�ة، و�شجيع الم�� الجودة والشفاف�ة، انطالقا من برنامج طم�ح للحكومة االل���
 من خالل دعم إحداث وتنم�ة جل ز�ادة إأالمعلومات�ة من 

�
نتاجيتها، فضً� عن �شجيع تط��ر قطاع التقن�ات الحديثة لإلعالم، محل�ا

 � �اء المحلي��  .ال��

ات�ج�ة المغرب الرق�� :  المصدر   إس��
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الطاقة والرفع مجال  لتعبئة إمكانات االقتصاد في    "استراتیجیة االنتقال الطاقي"من جھة أخرى، تتم مواصلة تنفیذ  

، وذلك بفضل مشاریع  2030في المائة بحلول سنة    52من حصة الطاقات المتجددة في التركیبة الطاقیة لتصل نسبة  

. وقد شھد تنفیذ برنامج الطاقة Projects)  (Solar Energyالشمسیة الریحیةمھیكلة، خاصة فیما یرتبط بالطاقة 

  اواط جمی  3,670من اإلنتاج الطاقي بإنجاز    2018في المائة سنة    34ة مضطردة حیث حقق نسبة  كیالمتجددة دینامی

وذلك بفضل األداء المتمیز للطاقة الشمسیة والریحیة   2020إنجاز مقارنة مع ھدف    المائة كنسبةفي    61.5(ما یعادل  

ومما ال  .)2018في المائة سنة   17.5 إلى  2002في المائة سنة  1.22إذ قفزت حصتھما في القدرة الكھربائیة من  

ب  الی على تفعیل أسالمیاه من خالل مواصلة سیاسة بناء السدود والحرص  اإلنجاز في مجال توفیریقل أھمیة، 

وتحسین جودة   یاه،بھدف التدبیر الرشید للطلب على المیاه وتثمینھ، وتنویع مصادر التزود بالم  الحوكمة الرشیدة

   .الموارد المائیة

ً   مجموعةولوج  إلى  المغرب    تسعي    . 2021في مؤشر ممارسة األعمال في أفق    االقتصادات الخمسین األوائل عالمیا

ویمر تحقیق ذلك حسب البرنامج الحكومي عبر دعم التحول الھیكلي للنسیج االقتصادي وتحفیز االستثمار من خالل  

 . )2020  - 2014( مخطط التسریع الصناعيعبر مواصلة تفعیل ودعم  لشركاتالنھوض بالقطاع الصناعي وا

ً دراج تنمیة المدن المغربیة وفقإل یدرك المغرب األھمیة البالغة  فیما یتعلق بالتنمیة الحضریة، لمبادئ االستدامة،   ا

،  "ءمشروع مدینة بن جریر الخضرا " في ھذا اإلطار، یعتبر  .من حیث التنقل والربط واستغالل الموارد الطبیعیة

كأول مدینة خضراء في إفریقیا، نموذًجا لمدینة الغد، من خالل تخطیط حضري یضع البیئة والمعرفة في صلب  

ً صدیقة الاالھتمام، وتصمیم معماري یعتمد على المواد    .على الطاقات المتجددة  بیئة مع خدمات حضریة ترتكز أساسا

إعداد خارطة طریق قطاعیة تلبي  إلى  "2025مشروع مخطط الصحة "على مستوى القطاع الصحي، یھدف 

. یرتكز ھذا المخطط الجدید، الذي تم  الخدمات الصحیةاالحتیاجات المختلفة للمنظومة الصحیة وتساھم في تحسین 

إعداده وفق نھج تشاركي، على التوجیھات الملكیة السامیة وعلى التوجھات العالمیة في القطاع الصحي وكذا 

 ).2021- 2017(  برنامج الحكومي التزامات ھذا القطاع في ال

ً بالجانب التعلیمي من خالل تبني اإل  نفسفي ومن جانب آخر،  الرؤیة طار، أولت الحكومة المغربیة اھتماما

والتي تمت صیاغتھا في مشروع    )2030-2015(االستراتیجیة إلصالح منظومة التربیة والتعلیم والبحث العلمي  

اإلطار  أھم مضامین القانون    تتضمنو المتعلق بمنظومة التربیة والتعلیم والبحث العلمي.  51.17القانون اإلطار رقم  

واألھداف األساسیة لسیاسة   ،المبادئ التي سترتكز علیھا منظومة التربیة والتعلیم والتدریب والبحث العلمي  تحدید
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لزم للدولة ولباقي الفاعلین ا االستراتیجیة من أجل استدامة اإلصالح في إطار تعاقدي وطني مُ الدولة واختیاراتھ

  والشركاء المعنیین.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ب التدری  لتطویروآجال محددة.  تھدف خارطة الطریق الجدیدة  آلیاتكما یشكل خارطة طریق بأھداف واضحة و

 جعل ھذا القطاع محرًكا حقیقیًا للنمو االقتصادي الوطني وعامًال مھًما في إثراء رأس المال البشري.   إلى المھني 

 

 

 

 

 

��ة    51.17) القانون اإلطار رقم  7رقم (  اإلطار   وال�حث العل��   والتدر�ب المتعلق �منظومة ال��
 اوحة األطفال جميعوشموله ل  األو��  التعل�م إرساء �  ما أعمارهم الم�� وع سنوات، 6 - 4 ب�� �  وال��

  دمجه ��
�
�  تدر�ج�ا

�� 
� أجل ثالث سنوات.  التعل�م

�� �
 االبتدا��

 واالنقطاع الهدر محار�ة  � �ة، وش�ه القرو�ة واالهتمام لألوساط األول��ة و�عطاء المدرسي��  أجل تجاوز من  الح��
�  المجال�ة التفاوتات ض ال�� �  اإلنصاف تحقيق تع��

  وتعم�مه.  التعل�م،  النفاذ إ� ��
 الفرص ت�افؤ لتحقيق  االحت�اجات الخاصة، ذوي لألطفال  خاصة  عنا�ة  إ�الء  �

.  التحص�ل ��  الدرا��
 سنة.  16 إ� 15 من التمدرس إلزام�ة من الرفع 
  التط��ر  � ، للنموذج المستم��ن والتحس�� � �  �ما الب�داغو��  األساس�ة.  وال�فا�ات  المهارات ا��ساب  من �مكن المتعلم��
 التدر�ب االرتقاء� ، � �  �مسلك  إل�ه االعت�ار و�عادة المه��  واالرتقاء عرضه وتوس�عه وتن��ــــع تأه�له خالل من واعد، تك����

� لل�شغ�ل، قا�ل�ة من الرفع بهدف �جاذب�ته  . والعا��  �التعل�م االسا��  ور�طه الخ��ج��
 والت�امل   اال�سجام أساس ع� سال��الور�و مرحلة  �عد  لما  مكوناته مختلف تجميع خالل من العا��  التعل�م ه��لة إعادة

�  �شأنه م�شاور السنوات متعدد مخطط وفق والفعال�ة ، جميع ب�� � برمجة   ووفق تدر�ج�ة، �صفة تنف�ذە يتم الفاعل��
 .محددة زمن�ة

 ة مهن  تجد�د�� �  والتدر�ب،  ال�� �ة مؤهلة موارد من  المنظومة  وتمك��  والمستمر األساس التدر�ب  تط��ر خالل من  ���
 ومسايرة اإلصالح.  لموا��ة

  المنظومة و�مة ح تط��ر  �
 ل�سي��  الالزمة  ونقل الصالح�ات الالمرك��ة،  س�اسة خالل تع��ز  من  المتقدمة،  الجه��ة أفق  ��

 �فاعل�ة.  الصالح�ات هذە ممارسة من ها وتمكين  مرافقها، 
   إطار تعاقدي، مع إقرار  الفعل�ة للجامعات وا   االستقالل�ةتع��ز �

��ة والتدر�ب �� والتقي�م   آل�ة للت�بعأل�اد�م�ات الجه��ة لل��
 . وق�اس األداء 

 مصادرە.  تن��ــــع  مع المنظومة، لتم��ل الالزمة  الموارد وتوف��  تعبئة 
 ة منظومة لتقي�م جد�د نظام إرساء�� ، قائم وال�حث والتدر�ب ال��  مرجع�ة ودالئل لتق��م، منتظمة آل�ات ع� العل��

وع  لهذا المستمرة أجل الموا��ة من دق�قة، .   اإلصال��  الم�� �  الوط��
 

��ة    51.17القانون اإلطار رقم  " )،  2020المصدر: الممل�ة المغ���ة (   ". وال�حث العل��   والتدر�ب المتعلق �منظومة ال��
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 ) 6(  رقم شكل
 ) 2030  – 2015(في المغرب محاور منظومة التربیة والتدریب والبحث العلمي 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) 2030  –  2015) منظومة التربیة والتدریب والبحث العلمي ( 2019المصدر: المغرب (

 

 والجھود المبذولة  التحدیات التي واجھت الخطط االستراتیجیة 

حصائیة وتفاصیلھا من أبرز التحدیات التي واجھت تجربة التخطیط االستراتیجي  تعتبر جودة المعطیات اإل 

  والتقییم   وانعدام المتابعةعند تنفیذ الخطط االستراتیجیة،    تداخل األدوارمشكلة    إلى االقتصادي في المغرب، باإلضافة  

 ، ومنھ باألساس تقییم األثر.  تم التغلب على ھذه التحدیات من خالل: في تنفیذ الخطة االستراتیجیة

 المخططات القطاعیة. النسجاملضمان أفضل مستوى   حوكمةجھة إداریة خاصة بال  إنشاء -

حصائي للدولة من خالل تكثیف المسوحات االحصائیة وضمان دوریة نشر المعطیات  الجھاز اإل  دعم -

 حصائیة. اإل 

 ةما العومؤشرات لتتبع السیاسات  آلیاتة الذي نص على وضع الییمي لقانون المإصالح القانون التنظ -

 اإلنفاق العام. ة ونجاعة الیولضمان فع

جراءات وتدابیر تعزز من مناعة المغرب في مواجھة تقلبات  إیقوم المغرب بتكییف خیاراتھ االستراتیجیة عبر 

تواجھھ من خالل تنویع مصادر النمو بتسریع حركة التصدیر واالستثمارات   التي الظرفیة الدولیة والتحدیات 

األجنبیة المباشرة، وتسریع برامج البنیات التحتیة والشبكات، والنھوض بالتنمیة البشریة واالستثمار في المجال  

توسیع وتنویع 
التدریبعرض 

.المھني

ربط عرض 
المھني التدریب

بالحاجیات 
االقتصادیة 
.واالجتماعیة

تعزیز الشراكة 
بین القطاعین العام 

والخاص

إرساء نظام قائم 
على تحسین جودة 

التعلیم



103

 

103 
 

ومنظمة   ،دولي وقد ثمن المستثمرون األجانب والعدید من المؤسسات الدولیة، مثل صندوق النقد ال .االجتماعي 

 .والبنك اإلفریقي للتنمیة، قدرة االقتصاد المغربي على التأقلم وامتصاص مختلف الصدمات ،التجارة العالمیة

 التوجھات المستقبلیة  

، غیر أن بعض الصعوبات  تقدمب، یتضح أن المغرب حققت بعض الالمغر  بھ ت قام الذي األداء تقییم  على  بناء

جالیة، وضعف خلق فرص العمل  االجتماعیة والم مستمرة منھا على سبیل المثال التفاوتات الھیكلیة التي الزالت 

وھو ما استدعى التفكیر    ،وارتفاع معدل البطالة لدى الشبابالتنافسیة،    القدرةوضعف    ،بالرغم من تحقیق نسب نمو

عن "تكلیف   2018في أكتوبر أعلن جاللة الملك في إعادة النظر في النموذج التنموي المغربي. في ھذا الصدد، 

لجنة خاصة، مھمتھا تجمیع المساھمات، وترتیبھا وھیكلتھا، وبلورة خالصاتھا، في إطار منظور استراتیجي شامل  

على أن ترفع إلى نظرنا السامي، مشروع النموذج التنموي الجدید، مع تحدید األھداف المرسومة لھ،   ،ومندمج

 ". طبیقھ على أرض الواقعت وروافد التغییر المقترحة، وكذا سبل

إن ھذا النموذج ینبغي أن یستفید من المكتسبات المحققة، ویحدد نقاط الضعف الموجودة، من أجل بناء نموذج  

بصورة صریحة  مغربي، لكن ذلك ال یمنعھ من االستفادة من التجارب األجنبیة. وھذا یتطلب، تشخیصھا للواقع

العمل من أجل تزكیة وتعضید اإلصالحات و وقوف على النقائص،، من خالل رصد المنجزات، والوموضوعیة

التي أطلقت من قبل، مع تسریع وتیرة اإلنجاز، ومحاولة ربح رھان الفعالیة. ومن جھة ثانیة، تقدیم اقتراحات جدیدة  

 ً  .  ومبتكرة من أجل تجاوز المشاكل المطروحة حالیا

  یة عنى بكل مجاالت التنمیة. ینظر في إنتاج الثروة، وإنتاجیُ   مالً یكون نموذجا شایجب أن  إن النموذج التنموي الجدید،  

، وإنتاج القیمة المضافة، عن طریق المبادرة واإلبداع. نموذج اجتماعي تجسده العنایة بالرأسمال الالمادي،  العمل

لتحقیق  من خدمات اجتماعیة، وتوزیع للثروة، وتربیة، وصحة، وتشغیل، ونقل، مع بحث آلیات توزیع الثروة، 

عدالة اجتماعیة. كما أنھ نموذج مستدام یفكر في التغییر المناخي، وقلة الماء، والطاقة، وصحة المواطنین، وتلوث  

الھواء، وجودة التغذیة. وقد اعتمدت اللجنة مقاربة تشاركیة، بمساھمة جمیع الفاعلین من مؤسسات وأحزاب  

  المواطنیین . وستسمح ھذه المقاربة ألكبر عدد من العام والخاص ینوجمعیات ونقابات وشخصیات من القطاع 

 باالنخراط فیھ. 

من خالل مكانتھ كمركز إقلیمي، یلعب المغرب دور المستقطب لالستثمارات المباشرة األجنبیة في مجال الصناعة  

على مستوى القارة تعمل على تعزیز موقع الجھة على  إنتاجیة إنشاء شبكة  نحو دول إفریقیة أخرى، مما یساھم في 

تسریع إنشاء سالسل قیم محلیة    إلى القصیر    في األجل  یسعى المغربفي ھذا السیاق،  مستوى سالسل القیم العالمیة.  
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وفرص  تنافسیة ومتنوعة، الشيء الذي من شأنھ تكوین شبكة محلیة حقیقیة للتورید قادرة على خلق القیمة المضافة 

مؤھلة. من أجل تحقیق ذلك، یعمل على تعمیم فرض نسبة دنیا من المحتوى المحلي على المستثمرین  الدائمة و  ملالع

 األجانب بالقطاع الصناعي الوطني. 

في إطار مواكبة التحوالت العمیقة التي یعرفھا االقتصاد الرقمي العالمي، یشھد قطاع االتصاالت بالمغرب تغیرات  

(الجیل الخامس، وإنترنت األشیاء، والذكاء االصطناعي، والحوسبة السحابیة،   قني الت من الجانب عمیقة سواءً 

أو من حیث االستعمال   إلخ)، ...الرابعة، والثورة الصناعیة )Blockchain(والبیانات الضخمة، وسلسلة الكتل 

). لذلك، توفر خارطة الطریق  الخ(األسواق البینیة، والمنصات الرقمیة، والتجارة اإللكترونیة عبر الھاتف النقال، ...

  ستجابة من قبل الوكالة الوطنیة لتقنین المواصالت، اال  تعتبر قید التفعیل، والتي 2022الجدیدة للقطاع في أفق 

 فرص حقیقیة لتطویر قطاع االتصاالت بالمغرب.  إلى المناسبة لھذه التحدیات المھمة وتحویلھا 

لتعبئة إمكانات االقتصاد في الطاقة   "استراتیجیة االنتقال الطاقي"ة تنفیذ  على مستوى التنمیة المستدامة، تتم مواصل

، وذلك  2030  عامالمائة بحلول    في   52لتصل نسبة    الكلیة للطاقاتوالرفع من حصة الطاقات المتجددة في التركیبة  

 ، خاصة فیما یرتبط بالطاقة الشمسیة الریحیة. ھیكلیة مخططھبفضل مشاریع 

 ً ً بعین االعتبار التحوالت   إلى  یسعى المغرب دائما تكییف اختیاراتھ على المدى القریب والمتوسط والطویل، أخذا

ة مع األخذ بعین  الیالعمیقة التي یعرفھا االقتصاد على المستوى اإلقلیمي والعالمي. ویتم إعداد مشاریع قوانین الم

التجاریین قتصادي للشركاء األداء اال وسعر الصرف، وأسعار المحروقات، التطورات الدولیة في االعتبار 

ة الیوالنتائج التي سجلھا االقتصاد الوطني من الناحیة االجم ،الطلب الخارجي الموجھ للمغربوالرئیسین، 

والقطاعیة. وتتم بلورة ھذه المشاریع بھدف تسلیط الضوء على التقدم الذي أحرزه المغرب في العدید من المجاالت  

 . والمستدامة  جب علیھ مواجھتھا من أجل خلق طفرة جدیدة في مسلسل التنمیة الشاملةوتحدید التحدیات الرئیسة التي ی
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 19ة موریتانیاإلسالمیة الجمھوریة ال
 "االستراتیجیة الوطنیة للنمو االقتصادي والرفاه المشترك"

 مقدمة 

على قیام مجتمع مزدھر تتساوى    المشتركاالستراتیجیة الوطنیة للنمو االقتصادي والرفاه  الرؤیة التي تحملھا  تقوم  

  ، المواطنین كالتعلیمساسیة لجمیع وقیام اقتصاد یتسم باالستدامة بما یستجیب للحاجات األ  ،فیھ الفرص أمام الجمیع

والحوكمة   ،وتشجیع النمو االقتصادي المتسارع والمتنوع  ،والتطلع للرفاه المشترك ، والكھرباء میاهوال ،والصحة

تقلیل نسبة الفقر وتحقیق العدالة  ،  "االستراتیجیة الوطنیة للنمو االقتصادي والرفاه المشترك"الرشیدة. من أھداف  

اء، وحفز  الخدمات األساسیة، وتحقیق االكتفاء الذاتي في مجال الغذ إلى االجتماعیة، وتقلیص نسبة البطالة، والنفاذ 

 النمو االقتصادي، ودعم التنویع االقتصادي، وتحقیق االستقرار والسلم والرفاه. 

ترقیة زراعة مستدامة ذات إنتاجیة وتنافسیة،   إلى تھدف الخطة االستراتیجیة االقتصادیة الوطنیة في موریتانیا 

دماج قطاع الثروة السمكیة في االقتصاد الوطني  إوالحفاظ على الثروة السمكیة وحمایة البیئة البحریة وزیادة 

من  والعالمي، وتعزیز وترقیة واستثمار المقدرات المعدنیة والنفطیة، وتحفیز القطاع الصناعي، وتعزیز التجارة 

تخذة لتحسین مناخ وممارسة األعمال،  ظروف متوازنة وشفافة لعمل األسواق، وتسریع اإلصالحات المُ   تھیئةخالل  

قوي وشامل، وتطویر االستثمار الخاص   الي وتعزیز الشراكة بین القطاعین العام والخاص، وتعزیز قطاع م

لمستدامة والحدیثة بأسعار  واالستثمار األجنبي المباشر، وضمان حصول الجمیع على خدمات الطاقة المؤمنة وا

التزوید بالماء الصالح والتحتیة في قطاعات التجھیز والنقل، وتطویر قطاع المیاه    ةودعم االستثمار في البنی  ،معقولة

 للشرب، وتطویر االبتكار وتقنیات اإلعالم واالتصال. 

ل سنوات الخطة مثل معدالت  تنطوي الرؤیة االستراتیجیة االقتصادیة على أھداف مرحلیة قابلة للقیاس خالكما 

  یاه الخدمات األساسیة كالصحة والتعلیم والم إلىالبطالة، ومعدل النمو االقتصادي، ومعدالت الفقر، ومعدل النفاذ 

 مثل: بشكل عام الي تتضمن الرؤیة االستراتیجیة االقتصادیة سیاسات واضحة لتطویر القطاع الموالكھرباء.  

  الصعبةزیادة احتیاطي العمالت.   

 خفض الدیون.  

 الي ة الجھاز الملیاستقال.  

  جنبي المحلي واأل  الي تعزیز سیاسة االنفتاح الم . 

 
 )، "استبیان التخطیط االستراتیجي االقتصادي في الدول العربیة"، الجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة، مارس.2020صندوق النقد العربي (  19
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 دعم االستثمارات المباشرة.   

  المتوسطة والصغیرة والمتناھیة في الصغر المشروعاتدعم. 

 المنھجیة، ومؤشرات قیاس األداء والتقییم

ً للسیاسات االقتصادیة التي تتبع تتضمن الرؤیة االستراتیجیة    ً واضحا الدولة خالل سنوات   ھااالقتصادیة إطارا

تواكب ھذه   ، حیث2030المستدامة  التنمیةألھداف ولویات وفقاً الخطة والذي یتسم بالشمولیة والتدرج حسب األ 

وإدماج االقتصاد الرقمي في مختلف القطاعات    ،ة الحدیثةالیمثل التقنیات الم  المستجدة،االستراتیجیة بعض القضایا  

 ً   التي تشملھا االستراتیجیة.  كما تتمیز االستراتیجیة بنوع من المرونة النسبیة للتعامل مع القضایا المتغیرة محلیا

 ً ً أ اترغم تقلب 2011 عامكتثبیت سعر المحروقات عالمیا ًو وإقلیمیا یا  في ھذا السیاق، تتبنى موریتان .سعارھا عالمیا

 المؤشرات اآلتیة في إطار تقییم ومتابعة الخطة االستراتیجیة.

 الخدمات األساسیة. إلى  نفاذال -

 خالل فترة معینة.  جدیدةعدد الوظائف ال -

 المنجزة خالل فترة محددة. امة المرافق الععدد  -

 معدالت التمدرس.  -

 معدالت الوفیات.   -

 سر الفقیرة.عدد األ  -

الرئیسة لقیاس التقدم الذي تحرزه الرؤیة االستراتیجیة االقتصادیة في موریتانیا معدل من أبرز مؤشرات األداء 

،  ضافي في السنة، ومعدل التضخم النمو الحقیقي للناتج المحلي الخام حسب أسعار السوق، ومتوسط التشغیل اإل 

 الناتج. إلى وعجز المیزانیة  الناتج، إلى الجاري میزان الحساب عجز و

بالنفع على  ومستدام یعود نمو قويتحقیق  على تحرص موریتانیا من خالل الخطط االستراتیجیة الوطنیة حیث 

من بعادھا  أبكافة    وكمةالخدمات االجتماعیة األساسیة وتعزیز الح  إلى برأس المال البشري والنفاذ    الجمیع والنھوض

  تي:على اآل  خالل التركیز

  :خلق الظروف المواتیة لنمو عبر  والمستدام والشامل ترقیة النمو القوي المرتكز االستراتیجي األول

ھیكلیة لالقتصاد والقطاعات المنتجة للثروة   إحداث تحوالتاقتصادي قوي ومستدام وشامل من خالل 
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 دعموالتشغیل تضمن التالحم االجتماعي وتلبي الطلب الداخلي وبوجھ خاص من خالل المبادرة الخاصة و

  .بیتھا لالستثمارات األجنبیة المباشرالقدرات التصدیریة للبالد وجاذ

  :یھدف     .للخدمات االجتماعیة األساسیة نفاذتطویر رأس المال البشري وال المرتكز االستراتیجي الثاني

النفاذ للخدمات  النوعیة و  زیادة وتحسینتطویر رأس المال البشري من خالل    إلى ھذا المرتكز بشكل خاص  

  .والخدمات االجتماعیة األساسیة األخرى وتعزیز الحمایة االجتماعیة والصحیة التعلیمیة

  :من خالل تعزیز دولة القانون والدیمقراطیة  أبعادھاة بكافة وكمتعزیز الح المرتكز االستراتیجي الثالث

بمختلف أبعادھا واألمن واحترام حقوق اإلنسان  وكمةالح والتركیز على واللحمة االجتماعیة والمساواة، 

  والبیئي وتعمیق الالمركزیة.  الي ونجاعة التسییر االقتصادي والم

السنوات الخمس األولى تعزیز المكتسبات    تجمع ھذه الرؤیة المستقبلیة بین الطموح والواقعیة حیث سیتم خالل

واستكمال المشاریع الجاریة ووضع أسس لقیام موریتانیا  ھادئ،وخلق بنیة تحتیة داعمة للنمو، في مناخ سیاسي 

سیتم في ھذا اإلطار تنفیذ اإلصالحات الضروریة لتحسین مناخ    جدیدة وظروف مالئمة الستغالل الموارد الطبیعیة.

المائة   في   5حدود  قتصادي خالل ھذه الفترة في  امعدل نمو    مع استھداف تحقیق  دور القطاع الخاص األعمال وترقیة

 ً  .مھمةً  رأس المال البشري نقلةً ، والعمل على أن یشھد  سنویا

فعلي في حدود  وسیشھد معدل نمو   ،یصبح االقتصاد أكثر تنوعا وأكثر تنافسیةمن المتوقع أن  خالل الخمسیة الثانیة  

ً   ،في المائة  10 . أما خالل الخمسیة الثالثة فستظھر موریتانیا في وجھھا  وستكون الموارد البشریة أكثر كفاءة وتحفیزا

  في المائة.  12حدود  إلى فیھا معدل النمو االقتصادي   ومن المتوقع أن یصلالجدید 

 االستراتیجیة تنفیذ متابعة الجھات المعنیة ب

  ، االقتصادیة   ستراتیجیةالرؤیة اال المشترك على اجتماعات    المتسارع والرفاهتُشرف مدیریة متابعة استراتیجیة النمو  

للتشاور،  القطاعیة، اللجنة الموسعة    االستراتیجیة، اللجانحیث یتم دعوة عدد من اللجان مثل (اللجنة الوزاریة لقیادة  

ة مشاركة  الیاالقتصادیة. في حین تعتبر الجھات الت  الرؤیة االستراتیجیةالجھویة للتنمیة) لحضور اجتماعات    واللجنة

، وزارة االقتصاد والصناعة،  )الوزراء(مجلس    (الوزارة األولى ومساعدة في وضع الرؤیة االستراتیجیة االقتصادیة  

نسان، الوزارة المكلفة باالتصال والعالقات مع المجتمع  ة، محافظ البنك المركزي، مفوضیة حقوق اإل الیوزارة الم

 ین، وممثل عن تكتالت المنظمات الوطنیة). الی مدني، وكالة التضامن، ممثل عن الشركاء الفنیین والمال
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 ) 8( رقم  جدول 
 في موریتانیا  االستراتیجیةالرؤیة الجھات المسؤولة عن مھام صیاغة وتنفیذ  

 المهــام  الجهة � الجهات المسؤولة 

ات�ج�ة النمو  ك  الم�سارع والرفاەمدي��ة متا�عة اس��  ص�اغة الخطة وتحد�د االهداف المش��

ات�ج�ة وزارة االقتصاد والصناعة    وضع الخطة للمشار�ــــع والم�ادرات االس��

ات�ج�ة جميع القطاعات الحكوم�ة (الوزارات)   تنف�ذ ومتا�عة المشار�ــــع والم�ادرات االس��

ات�ج�ة النمو  ك  الم�سارع والرفاەمدي��ة متا�عة اس�� ات�ج�ة وتحل�لها وعرضهاإ المش��  عداد تقار�ر االس��

ات�ج�ة  اللجان الفن�ة القطاع�ة  جمع الب�انات والق�اسات الالزمة لألهداف االس��

ات�ج�ة  اف ع� المشار�ــــع االس��  اإل��

ات�ج�ة النمو  ك  الم�سارع والرفاەمدي��ة متا�عة اس�� الت�سيق و�دارة األمور اللوجس��ة �ال�س�ة الجتماعات   المش��
ات�ج�ة   مراجعة االس��

 مسؤول�ات أخرى (ير�� تحد�دها)  

 الجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة. "،)، " استبیان التخطیط االستراتیجي االقتصادي في الدول العربیة2020المصدر: صندوق النقد العربي (

 

بتنفیذ الرؤیة االستراتیجیة االقتصادیة والتنسیق    تانالمعنی   تانولى ووزارة االقتصاد والصناعة الجھتعتبر الوزارة األ 

المتمثلة   الرؤیة االستراتیجیة االقتصادیةبھما متابعة تنفیذ مع الجھات المعنیة األخرى، ومن أبرز المھام المناطة 

وضع خطط المشاریع والمبادرات االستراتیجیة، وتنفیذ ومتابعة المشاریع  وصیاغة الخطط وتحدید األھداف، في 

لمبادرات، وإعداد التقاریر وتحلیلھا وعرضھا، وجمع البیانات والقیاسات الالزمة ألھداف االستراتیجیة،  وا

 .واإلشراف على المشاریع

  . یتم بشكل عام التنسیق ما بین كافة الجھات المعنیة على مستوى الدولة في تنفیذ الرؤیة االستراتیجیة االقتصادیة

وبالتنسیق مع بعض القطاعات الحیویة المھمة في تنفیذ الخطة ویعمل كل  توضع الخطة من قبل رئاسة الحكومة

 . تنفیذ ما یخصھ من االستراتیجیةعلى فیما یعنیھ  قطاع كلٌ 
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 تمویل الخطط االستراتیجیة 

یتم تمویل الخطط االستراتیجیة االقتصادیة من خالل الشراكة ما بین القطاعین العام والخاص والمجتمع المدني.   

الداعمة والمحفزة في حالة   اآللیاتون)، وتوفر الحكومة بعض  الیالفنیون والم  الدولیین) الشركاء الممولین    من خالل 

 :  من خاللالتمویل من خالل الشراكة بین القطاعین العام والخاص،  

 .ممارسة األعمالمن أجل تحسین مناخ   المنفذةتحسین اإلصالحات  -

   .والخاصتعزیز الشراكة بین القطاعین العام  -

 . قوي وشامل الي قطاع م العمل على تطویر -

 .تنمیة االستثمار الخاص واالستثمارات الخارجیة المباشرة  -

 .إنشاء الشركات الصغیرة والمتوسطة -

 الخطط واالستراتیجیات القطاعیة 

موریتانیا وھي خطط داعمة الستراتیجیة   في ھناك خطط استراتیجیة للمؤسسات االقتصادیة الرئیسة والقطاعیة 

،  "االستراتیجیة الوطنیة للحمایة االجتماعیة " اسم أُطلق علیھا، )SCAPP(  المشتركالنمو االقتصادي والرفاه 

ً  تھتم وكل مظاھر الغبن والتھمیش   ،فراد الشعب الموریتاني ومحاربة الفقر أبتحقیق العدالة االجتماعیة بین  أساسا

 والھشة. واإلقصاء في صفوف الطبقات الضعیفة  

االقتصاد والصناعة،   في  االقتصادیة المعتمدة  أھم عشرة قطاعات ذات أولویة بإطار الخطة االستراتیجیةتتمثل 

، النفط والطاقة والمعادن، والصید، والالمركزیةو نسان،اإل ، والتعلیم، والصحة، وحقوق الغذائي من األ ة، والیالمو

 .تعتبر ھذه القطاعات حیویة ولھا تأثیر مباشر وجوھري على تنفیذ الخطة وتحقیق أھدافھا  .التجھیز والنقل والمیاهو

 المبذولة التي واجھت الخطط االستراتیجیة والجھود التحدیات 

 ً ً ، انعكست التحدیات التي تواجھ االقتصادات العربیة سلبا ً  منھا ما كان دولیا ً  أو إقلیمیا على عملیة تخطیط   أو محلیا

أبرز التحدیات التي  تتمثل التنفیذ.  آلیاتبتعلق األمر بالموارد أو  موریتانیا سواءً  في وتنفیذ الخطط االستراتیجیة 

، وتغیر ھیكلة الحكومات،  في األوضاع الداخلیةفي موریتانیا  االقتصاديیجي واجھت تجربة التخطیط االسترات

التحتیة. تم التغلب على ھذه التحدیات من    األساسیة والبنى واالنكماش االقتصادي العالمي، وضعف توفیر الخدمات  

 خالل اآلتي:

 قواعد الدیمقراطیة وتحقیق العدالة االجتماعیة.   دعم -
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 االقتصادیة.استقرار ھیكلة الوزارات المعنیة بتنفیذ الخطط  -

   التحتیة والخدمات االساسیة المواتیة لتحقیق النمو.  یةتوفیر البن -
 

ً  بخالفاتھ غیر مواتٍ  الي یعتبر الوضع الدولي الح في دول العالم الثالث التي تعتمد   لتحقیق نمو متسارع خصوصا

 ً  . على الدول االقتصادیة الكبرى أساسا

 التوجھات المستقبلیة  

یتمیز النموذج المتبع في الخطة االستراتیجیة االقتصادیة في موریتانیا بشمولیة الرؤیة وتكامل قطاعات عدة في 

،  2030ھداف التنمیة المستدامة أبما یضمن تحقیق   ،متھء تناسقھ وموا  إلى مركزیة التطبیق، باإلضافة ال تحقیقھا، و

وذلك في ظل الشراكة الذكیة بین الجھات ذات الصلة، والتكامل بین القطاعات االقتصادیة واإلنتاجیة، فضالً عن  

یة تحفیز النمو  أھم مالمح برامج اإلصالح االقتصادي التي تضمنتھا الرؤیة االستراتیجیة االقتصاد   التعاون الدولي.

االقتصادي، وتحقیق االكتفاء الذاتي، وتقلیص البطالة، وتحقیق العدالة االجتماعیة، والحوكمة الرشیدة. ومن أھم 

تعدد موارد الدولة   تتمثل في ممكنات تحقیق األھداف المنشودة بإطار الرؤیة االستراتیجیة االقتصادیة في موریتانیا  

 ).راضي الزراعیةاأل ، والثروة الحیوانیة، والنفطو، الغاز، والمعادنو ،الصید مثل (
 

العام تتضمن الرؤیة االستراتیجیة االقتصادیة مقاربة حول كیفیة التصدي لمشكلة المدیونیة الخارجیة وإدارة الدین 

خالل تخفیض المدیونیة، وتفضیل القروض المیسرة، فضالً عن تشجیع االستثمار.  كما تتضمن الرؤیة  من

مع الدول العربیة، بما في ذلك  الي التكامل االقتصادي والنقدي والم آلیاتاالستراتیجیة االقتصادیة مقاربة حول 

یط االقلیمي العربي واالفریقي بما یخدم  خاصة مع المح، ودرجة تفاعلھا مع مؤسسات التمویل والتنمیة العربیة

 تحریر التجارة والمبادالت البینیة مع دول المغرب العربي. 

ً مقاربة حول كیفیة توظیف مخرجات الثورة الصناعیة الرابعة  تتضمن الرؤیة االستراتیجیة االقتصادیة أیضا

ة حوكمقتصادیة في الدولة. فیما یتعلق بالوالتحوالت الرقمیة الحاصلة في العالم لصالح تعزیز النمو والتنمیة اال 

االستفادة القصوى من التقنیات الجدیدة في ضبط وتسھیل الرقابة والتدقیق وسھولة تدفق  تتضمن الخطة  كما  الرشیدة  

 المعلومات وتسھیل التواصل وتعزیز فرص االستثمار.   

د المعرفة في عملیة التنمیة الشاملة في توجد إشارة خاصة في الرؤیة االستراتیجیة االقتصادیة حول دور اقتصا

 ة. المختص ةادر البشریوموریتانیا من خالل التركیز على تكوین الك
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 20 دولة فلسطین
 "2030"رؤیة فلسطین 

 

 مقدمة 

ام الدولة الفلسـطینیة المســتقلة وبســط الســیادة الفلســطینیة  ی الحریة واالستقالل وق تجسید إلى یھدف إطار الخطة 

بمـا فیھـا القـدس الشـرقیة كعاصمـة لدولـة فلسـطین    ،1967علــى كامــل أرض دولــة فلســطین علــى حــدود عــام  

ــتجابة المؤسســات المسـتقلة. تحرص الرؤیة على تحسیـن جــودة الخدمــات المقدمــة للمواطنـیـن، وتعزیــز اس

المواطــن مــع ضمــان المســاواة والعدالــة في الوصــول والحصــول علــى ھـذه الخدمـات.    احتیاجات   إلى العامــة  

مثـل للمـوارد ـة الحكومـة القائمـة علـى المسـاءلة والشـفافیة واالسـتثمار األ الیتعزیـز فع إلىكمـا تسـعى الخطة 

الخطة بتحقیق االســتقالل االقتصــادي وتوفیــر بیئــة اســتثماریة مالئمــة وتســاعد علــى المتاحـة. كما تھتم 

تحتــل ع. نتاجیـة الواعـدة بمـا یضمـن توفیـر فـرص عمـل للجمیـتطویــر الصناعــة الفلسـطینیة والقطاعـات اإل 

حیــث تلتــزم بالعمــل علــى الحـد مـن الفقـر  السیاســات الوطنیــة، برنامج عملالعدالــة االجتماعیــة جوھــر 

ـن، والعمـل علـى تعزیـز المسـاواة بـین  یوتوفیـر نظـم مالئمـة ومتكاملـة للحمایـة االجتماعیـة للفقـراء والمھمش

علــى توفیــر ـن مســتقبل أفضــل للشــباب الفلســطیني. كمــا تلتــزم الخطة بالعمــل  یالجنسـین وتمكیـن المـرأة وتأمـ

تعلیــم جیــد وشـامل للجمیـع، وخدمـات رعایـة صحیـة شـاملة وذات جـودة ومتاحـة للجمیـع. كذلك تسـعى الحكومة  

مـن توفیـر األ  لن في أراضیھـم، وذلـك مـن خـالیكافـة للمواطنـلن مقومـات الصمـود یمن خالل ھذه الخطة لتأمـ

القانــون، وتوفیــر االحتیاجــات االساســیة، والنھــوض بالزراعــة والمجتمعــات  مان وتعزیــز ســیادة واأل 

الریفیــة، وضمــان االســتدامة البیئیــة مــن خـالل إدارة المــوارد الطبیعیــة بصــورة مســتدامة، وحمایــة الھویــة 

  .والتــراث الفلســطیني 

 حدث الخطط والرؤى االستراتیجیة األ

بین توفیـر فـرص العمـل بشـكل فـوري، كضـرورة ملحـة، وبـین إرسـاء قواعـد   "2030"رؤیة فلسطین  ازن  تــو

اقتصـاد وطنـي مســتقل وقائــم علــى التنافــس في المرحلــة التــي تعقــب انتھــاء االســتعمار، وھمــا ھدفــان 

خـر. وذلك من خالل إطـالق حملـة وطنیـة لتعزیـز المنتجـات الوطنیـة وتوفیـر  مترابطـان ویعـزز كل منھمـا اآل 

فـرص عمـل وزیـادة حصـة المنتـج الوطنـي مـن االسـتھالك المحلي في الوقـت الحاضر، وفي الوقـت نفسـھ بنـاء  

 
 ن، مارس.)، "استبیان التخطیط االستراتیجي االقتصادي في الدول العربیة"، دولة فلسطی2020صندوق النقد العربي (  20
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اءات المرھقـة، وتأمـین الدعـم جـرالقاعـدة الالزمـة للصناعـات التصدیریـة في المسـتقبل. كمـا أن إزالـة عوائـق اإل 

سیسـھم في دعـم القطـاع  ،المطلـوب لتأسـیس الشـركات والمشـاریع المتوسـطة والصغیـرة ومتناھیـة الصغـر

 على اآلتي: "2030"رؤیة فلسطین  في الوقت الحاضر أو في المستقبل. ركزت أھداف  الخاص سـواءً 

 سرائیلي. االحتالل اإل نھاء إتحقیق االستقالل السیاسي واالقتصادي و -

 .تعزیز المكانة الدولیة لفلسطین -

 .تعزیز جودة الخدمات المقدمة للمواطن الفلسطیني وصالح االقتصادي والسیاسي اإل  -

 .تحقیق تنمیة اقتصادیة مستدامة وخلق مجتمع قادر على الصمود والتنمیة -

 . تحقیق العدالة االجتماعیة وسیادة القانون -

 للجمیع. تعلیم جید وشامل  -

 .ة ومتاحة للجمیعالیتحقیق رعایة صحیة شاملة ذات جودة ع -

 المنھجیة، ومؤشرات قیاس أداء الرؤیة 

 المؤشرات اآلتیة: في تتمثل مؤشرات األداء التي یتم استخدامھا لتقییم تنفیذ سیر االستراتیجیة االقتصادیة 

 . میةرفع مستویات التحصیل العلمي والقضاء على األ  -

 . المواطن عن الخدمات الصحیة المقدمةرضا  -

 . توفیر فرص عمل الئقة وخفض مستویات البطالة -

 .تعزیز البیئة االستثماریة ورفع مستوى التصدیر وتقلیل االعتماد على المنتج غیر الوطني  -

 تحقیق معدالت نمو مستدامة.  -
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 ) 9(   رقمجدول 
 في فلسطین  االستراتیجیةالرؤیة الجھات المسؤولة عن مھام صیاغة وتنفیذ 

 المهــام  الجهة � الجهات المسؤولة 

 ص�اغة الخطة وتحد�د األهداف.   الوزراء مجلس  

ات�ج�ة   الوزارات والقطاع الخاص  وضع الخطة للمشار�ــــع والم�ادرات االس��

ات�ج�ةتنف�ذ ومتا�عة   الوزارات المعن�ة  المشار�ــــع والم�ادرات االس��

ات�ج�ة وتحل�لها وعرضها إ  �افة الجهات المعن�ة �ل حسب اختصاصه  عداد تقار�ر االس��

 � ات�ج�ة   مركز االحصاء الفلسطي��  جمع الب�انات والق�اسات الالزمة لألهداف االس��

ات�ج�ة   مجلس الوزراء  اف ع� المشار�ــــع االس��  اإل��

ع� المستوى    العام والوزاراتمجلس الوزراء ع� المستوى  
 الفردي

  الت�سيق و�دارة األمور اللوجس��ة �ال�س�ة الجتماعات مراجعة
ات�ج�ة  االس��

 ، فلسطین. "المستقبلیة في الدول العربیةاستبیـــــان التخطیط االستراتیجي والرؤى " )،  2020المصدر: صندوق النقد العربي (

 

 تمویل الخطط االستراتیجیة  

یتم تمویل الخطط االستراتیجیة االقتصادیة في فلسطین من خالل الموازنة العامة للدولة، وكذلك من خالل الشراكة  

ى المنح كما تعتمد الخطط االستراتیجیة في فلسطین عل .ما بین القطاعین العام والخاص والمجتمع المدني 

تبعة لحفز القطاع الخاص على تنفیذ المُ  اآللیاتحدى وسائل التمویل المتاحة. من أھم إ والمساعدات الخارجیة ك

الخطة االستراتیجیة توفیر المناخ االستثماري المناسب، وحفز البنوك على توفیر التمویل الالزم، وتطبیق سیادة  

في األطر التشریعیة والمؤسسیة التي تتطلبھا عملیة إشراك  القانون. من جانب آخر، تم إجراء بعض التعدیالت

  ، تعدیل قانون االستثمار الفلسطیني بھدف تشجیع االستثمار في ھذا الصدد القطاع الخاص في تنفیذ الخطة حیث تم 

 بما یتوافق مع مستھدفات الخطة االستراتیجیة االقتصادیة الوطنیة في فلسطین.  

 والجھود المبذولة االستراتیجیة التحدیات التي واجھت الخطط 

جراءات االحتالل تمثل في إأبرزھا تحدیات في فلسطین  االقتصادي واجھت تجربة التخطیط االستراتیجي 

كافة مقومات قیام الدولة الفلسطینیة   الفلسطیني وتدمیرزیادة تبعیة االقتصاد    على من خاللھا  سرائیلي الذي یعمل  اإل 

ً المستقلة، حیث ال یزال االحتالل عائق ً   ا دعم المنتج الوطني وتوفیر البیئة االستثماریة    اً على الی. تركز الحكومة حقائما
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رین ودعم المشاریع الصغیرة ومتناھیة الصغر التي من شأنھا توفیر وخلق فرص عمل مناسبة  ثمالمناسبة للمست

عزیز صمود المواطن الفلسطیني.  كما تبنت الحكومة خطط دعم المنتج الوطني المحلي ودعم المشاریع  للشباب وت 

في تشغیل العمالة  ي اإلسرائیلالصغیرة ومتناھیة الصغر بھدف خلق فرص عمل وتقلیل االعتماد على االقتصاد 

 الفلسطینیة. 
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 21 جیبوتي جمھوریة
 " 2035"رؤیة جیبوتي 

 مقدمة 

جل ھي استراتیجیة حكومیة طویلة األ و  "2035"رؤیة جیبوتي تسمى  األجل،طویلة  ویةجیبوتي خطة تنم تتبنى 

تم تطویرھا من خالل مشاركة جمیع شرائح المجتمع كاألحزاب السیاسیة والمجتمع المدني والمؤسسات التجاریة  

لألھداف االقتصادیة والسیاسیة واالجتماعیة لكل   انعكاس فھي تُعدوعلیھ  ،وشركاء التنمیة والمجتمع الدولي 

 Accelerated( وتسمى الخطة األولى  ة مدتھا خمس سنوات.الیأربع خطط متت  إلى الرؤیة تنقسم المجتمع. 

Growth and Employment Promotion Strategy ( ) حیث ترتكز على 2019- 2015تغطي الفترة ،(

محاور محددة تشمل تنویع االقتصاد الوطني، وتحسین الحوكمة، وتعزیز رأس المال البشري، والالمركزیة في  

في تعزیز البنیة التحتیة االقتصادیة للبالد وتعزیز ظھور قطاع خاص    أھداف الخطة األولىخدمات الدولة. وتتمثل  

 تعتمد الرؤیة على خمس ركائز أساسیة:  .الئقة عملدینامیكي وخلق فرص 

o  والسالم والتضامن بین أبناء الشعب إلنشاء أمة جیبوتیة. الوحدة زتعزی  الوطنیة: والوحدةالسالم 

o :إلى ما یدفع و لإلنسانما یعزز االستقرار والحریة بتعزیز الحکم الرشید والدیمقراطیة   الحوکمة الجیدة 

 في كل المجاالت.  واالبتكاراإلبداع 

o :تعزیز النمو االقتصادي مبنیاً على التنافس الحر والعادل. اقتصاد متنوع 

o  :بناء قوى عاملة جادة وماھرة قادرة على التنافس المحلي واإلقلیمي  االستثمار في القوى العاملة. 

o :البنیة التحتیة   اتخدم زیادة التبادل التجاري مع الشركاء اإلقلیمیین بوضع كل التکامل اإلقلیمي

 . اإلستراتیجیة المتطورة التي تملكھا الدولة في خدمة اإلقلیم والمنطقة

 

 

 

 

 

 
 )، "استبیان التخطیط االستراتیجي االقتصادي في الدول العربیة"، جمھوریة جیبوتي، مارس.2020صندوق النقد العربي (  21
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 المنھجیة، ومؤشرات قیاس أداء الرؤیة 

في مضاعفة دخل الفرد بمقدار ثالثة أضعاف بحلول   "2035رؤیة جیبوتي ل "یتمثل الھدف االقتصادي الرئیسي 

. تستند آفاق النمو  2035ألف وظیفة بحلول عام  200توقع من خالل الرؤیة خلق أكثر من . كما أنھ یُ 2035عام 

حد كبیر على تنویع االقتصاد. وسیتم تنفیذ نموذج نمو جدید لتسخیر الفرص الھامة الموجودة في القطاعات   إلى 

  ،ةالیوالخدمات الم   ،واالتصاالت  ،المعلومات  قنیةوت   ،والخدمات اللوجستیة  ،والسیاحة  ،والزراعة،  كالصید ( المختلفة  

 .  )المتجددة اتوالطاق ،والتصنیع

 الجھات المعنیة بتنفیذ الخطط ومتابعتھا 

ة بمسؤولیة اإلشراف على االستراتیجیة االقتصادیة، في حین یتم إعداد الرؤى الیاالقتصاد والم تُعنى وزارة

والتخطیط بمشاركة الوزارات القطاعیة. وتقوم وزارة االقتصاد والتخطیط االستراتیجیة بواسطة إدارة االقتصاد 

باالتصال بجمیع إدارات المراقبة والتقییم في الوزارات القطاعیة للحصول على نظرة عامة حول تطور  

لین عن ؤویتكون طاقم العمل من اإلحصائیین والمخططین والمدیرین المس. ات القطاعیة الخاصة بھااالستراتیجی

 مراقبة الرؤیة االقتصادیة للبالد.

 التي واجھت الخطة االستراتیجیة والجھود المبذولة  التحدیات 

في جیبوتي تحدیات تمثلت في عدم وجود تمویل لبعض المشاریع،    االقتصاديواجھت تجربة التخطیط االستراتیجي  

في ھذا   بالكامل.ھداف االستراتیجیة أعدم تطبیق  إلى وضعف التنسیق ما بین القطاعین العام والخاص، باإلضافة 

ة الرئ�سة " 8اإلطار رقم (  �    ) األهداف الع��
 "  2035لـرؤ�ة جيبو��

 ���ــــع النمو االقتصادي.  -
 الحد من ال�طالة.  -
 الحد من الفقر المدقع.  -
ق إف��ق�ا)تهيئة الظروف لمركز إقل��� (ع�  -  . مستوى ��
 تثق�ف وتدر�ب أفضل.  -
 ضمان تغط�ة الرعا�ة الصح�ة ع� نطاق واسع.  -
-  . � � الج�س��  الحد من عدم المساواة ب��
� إمدادات الم�اە.  -

 معالجة مسألة العجز المزمن ��
 محار�ة السكن غ�� المستقر.  -
 االستعداد لتغ�� المناخ.  -

 
 ) �
�  )، "رؤ�ة  2020المصدر: جمهور�ة جيبو��

" 2035جيبو��  
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ة عدد من الندوات والدورات  الیوزارة االقتصاد والم نظمت التغلب على التحدیات سابقة الذكر،   سبیل في والصدد، 

 ھداف الخطة. أتطبیق لتزوید الفنیین ومتخذي القرار بالمھارات الالزمة ل الوسائل  كإحدىالتدریبیة 

 المستقبلیة  وجھات تال

تعزیز السالم والوحدة والتضامن   2035تتوقع الحكومة الجیبوتیة من خالل تنفیذ إستراتیجیات ھذه الرؤیة في أفق 

التماسك   إلى ما یؤدي ، ب لدولة جیبوتي  ةبین أطیاف المجتمع، وأن تساھم الرؤیة في تطویر البنیة المؤسساتی

ة أي صراع الیحتما ة باستخدام جمیع التدابیر المؤسساتیة لمنع التضامن الوطني. تلتزم الحكوم دعمو االجتماعي 

 على السلطة أو على الموارد من خالل تعزیز الحوار وبناء التوافق في اآلراء في الشأن العام وإرساء ثقافة السالم.  

 إلى نشاء مشروع سكة حدیدیة بین جیبوتي وإثیوبیا، باإلضافة  إ  إلى تتجھ جیبوتي في إطار رؤیتھا االستراتیجیة  كما  

 .الموانئ  وتطویربناء 
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 22المتحدة  القُمرجمھوریة 
 "2030الناشئة  القُمر"رؤیة جزر 

 مقدمة 

محاورھا  تنحصر    القُمرأول خطة استراتیجیة وطنیة في جزر    "2030  –  2010الناشئة    القُمر"رؤیة جزر  تعتبر  

تسریع التحول الھیكلي لالقتصاد واإلدارة المستدامة للبیئة، وتسریع تنمیة رأس المال البشري وتعزیز الرفاه  في 

أھمیة   "2030الناشئة  القُمرخطة جزر تُولي "تعزیز الحكم وتعزیز سیادة القانون.  إلى االجتماعي، باإلضافة 

مع التغیرات المناخیة.   مءال تی التنمیة االقتصادیة بما  لقضایا التغیر المناخي، والكوارث الطبیعیة من خالل تكییف

تتیح خطة جزر  حیث  كما تركز الحكومة على اإلدارة البیئیة المستدامة واإلدارة الفعالة للحد من مخاطر الكوارث. 

خاللھا تطویر   التي یتم من القُمرالتي تمثل األساس الرئیس لبناء نمو جزر  إمكانیة تطویر البرامج الناشئة ،القُمر

والخدمات   واالقتصاد األخضر ستقود السیاحة ،ذلك إلى مشاریع رئیسة وھیكلیة وقطاعیة ذات أولویة. باإلضافة 

 .  القُمرالتحول االقتصادي العمیق والمتسارع في جزر  ة والزراعة والصناعةالیالم

، من خالل تنفیذ  2030بحلول عام  ناشئةً  دولةً  القُمرالمستقبلیة، جعل جزر  القُمرمح رؤیة جزر من أبرز مال 

سیاسات واستراتیجیات مبتكرة ومتماسكة لتسریع تقدم البالد نحو الرفاھیة المجتمعیة وتحسین مستوى المعیشة،  

برامج اإلصالح االقتصادي التي أما وتحقیق أھداف التنمیة المستدامة وغیرھا من طموحات التنمیة في الدولة. 

فتتمثل أھم مالمحھا في إطار سیاسي ومؤسساتي خاضع لإلصالح وأكثر    ،تضمنتھا الرؤیة االستراتیجیة االقتصادیة

رأس مال بشري واعد للمستقبل.  ینصب تركیز الدولة في  إلى باإلضافة  الي استقراراً، وبنى تحتیة ذات مستوى ع

 -اآلتي: قطاعات البنیة التحتیة والقطاعات ذات األولویة، في 

 اإلنتاج الزراعي والرعوي والسمكي.التنمیة المستدامة لقطاع  -

 ة وخلق فرص عمل الئقة.الیتطویر القطاع الصناعي والحرفي التنافسي، مع قیمة مضافة ع -

 تنمیة السیاحة المستدامة بیئیاً والمولدة للدخل. -

 تشجیع التجارة والخدمات ذات القیمة المضافة.  -

 اإلدارة المستدامة للموارد الطبیعیة والبیئیة.  -

 السكان وتسریع التحول الدیموغرافي. تعزیز صحة -

 والتدریب المھني.  الي تحسین نوعیة التعلیم والتعلیم الع -

 
 . 2019)، "استبیان التخطیط االستراتیجي االقتصادي في الدول العربیة"، جمھوریة جزر القُمر، مارس 2020صندوق النقد العربي (  22
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 تعزیز العمل الالئق والحمایة االجتماعیة والشباب والریاضة والثقافة. -

خدمات الطاقة  توفیر والعنایة بالصرف الصحي و ، المیاه إلى الوصول من خالل تعزیز البیئة المعیشیة،  -

 المستدامة. 
مرحلة البلدان متوسطة الدخل التي سیتم فیھا توزیع العمالة والدخل بشكل   إلى الوصول  القُمر یتعین على جزر 

تطویر البنیة التحتیة، وتحسین  إلى أفضل. من الواضح أن الجھد المبذول لتسریع االقتصاد وتنویعھ یجب أن یستند 

 ة بالكامل. الیالذي یتولى مھمة الوساطة الم ي الف، والنظام المالی تكالمناخ األعمال، وخفض 

لتعزیز بیئة األعمال ومناخ االستثمار تسعى الدولة بإطار الرؤیة االستراتیجیة االقتصادیة، بما في ذلك دعم 

توفیر األدوات المؤسسیة من أجل تحسین مناخ األعمال،  إلى  ،المشاریع متناھیة الصغر والصغیرة والمتوسطة

صالحات القانونیة والتنظیمیة، وإنشاء شراكة متمیزة بین القطاعین العام والخاص، وتسریع اإلصالحات وتفعیل اإل 

 الخاصة بإجراءات التجارة الخارجیة لتسھیل األعمال. 

والسیاسات المقترحة بإطار الرؤیة   بعض الحلولھناك  ،  2030من ناحیة أخرى، ولتحقیق أھداف التنمیة المستدامة  

التي تعتبر من أھم   ،تتمثل في االستفادة من السیاحة والصناعات الحرفیة ،القُمراالستراتیجیة االقتصادیة لجزر 

ً مركز ھافي المحیط الھندي، وتأكید أھمیة االقتصاد األزرق، وجعل القُمرنقاط القوة لجزر  ة  الیللخدمات الم  ا

نشاء مراكز  إاألمن الغذائي، و  إلى تحدیث الزراعة من أجل الوصول    إلى لوجستیة في المحیط الھندي، باإلضافة  وال

 صناعیة متخصصة لتنویع االقتصاد.  

 الرؤیة تنفیذ  متابعة الجھة المعنیة ب 

مھمتھ اقتراح  ، للحكومةمانة العامة نشاء مكتب للمتابعة یتبع مباشرة لألإلمتابعة أداء تنفیذ االستراتیجیة، تم  

ً  اقتصادیة مستدامة، یكون مسؤوالً  تحقیق تنمیة استراتیجیات تستھدف التقییم السنوي إلنجازات خطة عن أیضا

ذلك، یشارك مكتب المتابعة في وضع السیاسات واالستراتیجیات القطاعیة مع مختلف    إلى التنمیة الوطنیة. باإلضافة  

عمل على تطویر ومراقبة برنامج  والمتھا مع األھداف العامة التي تعتمدھا الحكومة،  ءموا ة لضمان  الوزارات المعنی

ً مسؤولیات أخرى یقوم بھا مكتب المتابعة الرؤیة االستراتیجیة   ابعةفي مت تتمثل  ،االستثمار العام. ھناك أیضا

شراف وتنسیق األنشطة ومراقبة سیاسات التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة التي تعتمدھا  االقتصادیة، وتصمیم واإل 

 الحكومة في جمیع القطاعات. 

نمیة  من أبرز المھام المناطة بالجھة المعنیة بتنفیذ الرؤیة االستراتیجیة االقتصادیة اقتراح استراتیجیات لضمان ت

اقتصادیة متماسكة ومستدامة، وتقییم سنوي إلنجازات خطة التنمیة الوطنیة، وتحدید إطار االقتصاد الكلي وفقاً  
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لإلطار المؤسسي الجدید، والمشاركة في وضع السیاسات واالستراتیجیات القطاعیة مع مختلف الوزارات المعنیة  

 إلى وتطویر ومراقبة برنامج االستثمار العام، باإلضافة ومواءمتھا مع األھداف العامة التي تعتمدھا الحكومة، 

الحفاظ على عالقات وثیقة مع مؤسسات التعاون الثنائیة المتعددة األطراف وتطویرھا، وضمان االمتثال لاللتزامات  

 التي تم التعھد بھا.

 ) 10( رمق  �دول  

 الُقمر اجلهات املسؤو� عن �ام صیا�ة وتنف�ذ الرؤیة �سرتاتیجیة يف جزر  

 امله�ام  اجلهات املسؤو�   ٔ�و اجلهة  

 . صیا�ة اخلطة وحتدید أ�هداف  والوزارات ذات الص�.  ،اخلطةمفوضیة 

 .واملبادرات �سرتاتیجیةوضع خطط �لمشاریع  . مركز التخطیط العام –  مفوضیة اخلطة – الوزارات – احلكومة

مركز التخطیط   – مفوضیة اخلطة –الص�  ذات الوزارات – و�دات ٕادارة املشاریع
 . العام

 .تنف�ذ وم�ابعة املشاریع واملبادرات �سرتاتیجیة

 . وعرضها�داد تقار�ر �سرتاتیجیة وحتلیلها  إ  . مركز التخطیط العام – مفوضیة اخلطة – و�دات ٕادارة املشاریع

 . مجع البیا�ت والق�اسات الالزمة لٔ�هداف �سرتاتیجیة . مركز التخطیط العام – مفوضیة اخلطة – املعهد الوطين لٕالحصاء - الوزارات

   .إالرشاف �ىل املشاریع �سرتاتیجیة مفوضیة اخلطة.  - وزارة �ق�صاد واملال - أ�مانة العامة �لحكومة 

الت�س�یق وٕادارة أ�مور ا�لوجس��ة �ل�س�بة الج��ات مراجعة   �لحكومة، ومفوضیة اخلطة. أ�مانة العامة 
 .�سرتاتیجیة

 . القُمر)، استبیـــــان التخطیط االستراتیجي والرؤى المستقبلیة في الدول العربیة، جمھوریة جزر  2020المصدر: صندوق النقد العربي (

 

كافة الجھات المعنیة على مستوى الدولة في تنفیذ الرؤیة االستراتیجیة االقتصادیة من  بشكل عام یتم التنسیق ما بین  

المؤسسیة المستخدمة في مراقبة وتقییم الرؤیة االستراتیجیة على نحو یشمل مجلس توجیھ التنمیة   لیةخالل اآل 

ة ورصدھا وتقییمھا، عالوة على لجان تخطیط التنمیواألمانة الفنیة للجھاز، و اللجنة التوجیھیة الفنیة،والوطني، 

مركز التخطیط العام، واألمانة العامة للحكومة، والمعھد الوطني لإلحصاء والدراسات االقتصادیة والدیمغرافیة،  

 وحدات التخطیط القطاعي داخل الوزارات. إلى  باإلضافة
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 تمویل الخطط االستراتیجیة  

في تمویل خططھا االستراتیجیة على موارد الموازنة العامة، ومشاركة القطاع الخاص، باإلضافة    القُمرتعتمد جزر  

المنح والقروض من المجتمع الدولي. حیث تتطلب عملیة اشراك القطاع الخاص في تمویل الخطة االستراتیجیة    إلى 

طار التشغیلي المنصوص علیھ في بعض التعدیالت في األطر التشریعیة والمؤسسیة، تشمل ھذ التعدیالت وضع اإل 

وفتح   تم اتخاذھا خالل التنظیم المؤسسي لتأطیر المبادرات التي  والخاص منقانون الشراكة بین القطاعین العام 

آفاق جدیدة، وتطویر أشكال جدیدة من الشراكة بین القطاعین العام والخاص وذلك بإشراك الشركات الخاصة  

والمنظمات غیر الحكومیة في عملیة   ،والمجتمع المدني   ، والمجتمعات المحلیة  ،الصغیرة والمتوسطة  المشروعاتو

رؤیة مشتركة لمجتمع عادل    إلى بناء میثاق اجتماعي جدید، یستند    إلى وضع وتنفیذ الخطط االستراتیجیة. باإلضافة  

 . مرالقُ ودیمقراطي وموحد كأحد أبرز مالمح عملیة تطویر التخطیط االستراتیجي االقتصادي في جزر 

 الخطط واالستراتیجیات القطاعیة 

االستراتیجیات القطاعیة للوزارات، وخطط العمل   إلى  باإلضافةیعتبر التنظیم المؤسسي والھیكلي للدولة 

تحرص الدولة على إقامة حوار مثمر ودائم بین  حیث  االستراتیجیة من أھم مرجعیات التخطیط االستراتیجي.

حیث تعتزم الحكومة ضمان ریادتھا في عملیة تنسیق وإدارة المساعدة اإلنمائیة الرسمیة من أجل   ،شركاء التنمیة

فضل في تحقیق األھداف واألولویات اإلنمائیة. كما تعتزم تنشیط وتكثیف التعاون الثنائي في جمیع  تقدیم مساھمة أ

 المجاالت وحشد جمیع مصادر التمویل مع الشركاء التقلیدیین.

  تطبق  ةالیوزارة الم مثالً في ، على المستوى المؤسسي، توجد خطط استراتیجیة للمؤسسات االقتصادیة الرئیسة

وھو  ) PFMS (Public Finance Management System( ( ة العامةالیاالستراتیجیة على نظام اإلدارة الم

عبارة عن مجموعة من المؤسسات والقواعد واللوائح واإلجراءات تسمح للسلطات العامة بتعبئة الموارد واستخدامھا  

 بطریقة شفافة وفعالة لتحقیق أھداف المجتمع. 

القانوني والمؤسساتي، وتعزیز  على ترسیخ اإلطار    "2028  لعام  القُمراالستراتیجیة الرقمیة لجزر  "تنّص  قطاعیاً،  

التحتیة واالستفادة من االستثمارات،    في البنى استخدام تقنیات المعلومات واالتصاالت ونشرھا من خالل المشاركة  

"مجتمع    إلى ،  2030، بحلول عام  القُمرل جزر  وتنویع االقتصاد فیما یتعدى قطاع االتصاالت. تقوم الرؤیة على تحوی

معلومات، وجھة فاعلة في الثورة الرقمیة". ویتمثل ھدف الرؤیة في جعل العالم الرقمي قطاعاً مساھماً في االقتصاد 

ً الوطني بطریقة متّسقة، ومحّرك ً أساسی   ا القطاعات األخرى، وعامالً إیجابیاً في التحّول االجتماعي.   إلى للنمّو بالنسبة    ا

من خالل   وأسواق المال  اليسیاسات لتطویر القطاع الممن ناحیة أخرى، تتضمن الرؤیة االستراتیجیة االقتصادیة  
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  المعلومات نظم  وإنشاء  ة العامة من خالل تعزیز القواعد التحوطیة،  الیأوسع نطاقاً وتحسین إدارة الم  الي إنشاء حیز م

منتجات   تعزیزوة،  الیالرقابة على المؤسسات الم آلیاتوتعزیز  االئتمانیة لدى البنوك التجاریة (مراكز اإلقراض)،

ة حدیثة الیة أو البرامج المحددة لجذب مدخرات المغتربین وإنشاء منطقة مالیالقروض طویلة األجل، واألدوات الم

 اً إقلیمیاً لشرق وجنوب أفریقیا والمحیط الھندي. الیمركزاً م  القُمربھدف جعل جزر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التي واجھت التخطیط االستراتیجي والجھود المبذولة  التحدیات 

  القُمر بالبیئة االقتصادیة والسیاسیة الدولیة واإلقلیمیة، حیث تتلقى جزر   ةاالقتصادی ةاالستراتیجییتأثر تنفیذ الخطط 

مما یجعلھا أكثر اعتماداً على المجتمع الدولي. من   ،من الدول العربیة الي العدید من المساعدات والدعم الفني والم

، عدم وجود موارد تمویل  القُمرفي جزر  االقتصاديأبرز التحدیات التي واجھت تجربة التخطیط االستراتیجي 

مما زاد من مستوى الدین   ،االعتماد على القروض األجنبیة إلى  باإلضافةظروف األوضاع الداخلیة، و مستقرة، 

عدم القناعة والخوف من التغییر ووغیاب القادة االستراتیجیین،  ،عدم وجود كوادر متخصصة إلى  العام، إضافة

داریین والمواطنین. بذلت الدولة جھوداً مقدرة للتغلب على ھذه التحدیات من خالل تنمیة مصادر التمویل، من قبل اإل 

 متخصصة.الكوادر الأھیل واالعتماد على الموارد الذاتیة في تمویل عجز الموازنة العامة، وت 

   2030الناشئة    الُقمر ) أهداف رؤ�ة جزر  9اإلطار رقم ( 
 تع��ز أسس التحول اله���� لالقتصاد بهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.  -
� نوع�ة ح�اة الس�ان وضمان الوصول العادل  -  الخدمات االجتماع�ة األساس�ة.  إ�تحس��
 تع��ز الح�م الرش�د والمرونة.   -
-   .  تع��ز س�ادة القانون والتماسك االجتما��
ام م�ادئ التنم�ة المستدامة.   -  ضمان االستغالل الرش�د للموارد الطب�ع�ة، واح��
الحفاظ ع� الب�ئة والموارد الطب�ع�ة وتحس�نها وتع��زها ع� المدى الط��ل، من خالل الحفاظ ع�   -

 آلثار الب�ئ�ة. من المخاطر ومنع ا  د الرئ�سة. والحالتوازنات الب�ئ�ة 
�ة وتحقيق هدف العدالة االجتماع�ة، من خالل �شجيع مشاركة جميع الفئات  - تلب�ة االحت�اجات ال���

� قضا�ا الصحة والسكن واالستهالك والتعل�م والعمالة والثقافة. 
 االجتماع�ة ��

 تط��ر النمو وال�فاءة االقتصاد�ة، من خالل أنماط اإلنتاج واالستهالك المستدامة.  -
 2030الناشئة    ُقمر ال محاور رؤ�ة جزر  

-  . � والمؤس��
 مراجعة اإلطار القانو��

 تط��ر برنامج بناء القدرات المؤسس�ة والتنظ�م�ة.  -
ات�ج�ة إلدارة االس�ثمارات العامة.  -  تنف�ذ اس��
� تنف�ذ س�اسات التنم�ة والرصد والتقي�م.  -

� و�� ات���  تدر�ب المدي��ن ع� التخط�ط االس��
-  �

 التخط�ط. تط��ر المساعدة الفن�ة ��
ات�ج�ة.  -  العثور ع� مجاالت الدعم للدول األعضاء لتنف�ذ وتنف�ذ الخطط االس��
-  

 "  2030الناشئة    الُقمر )، "رؤ�ة جزر  2020المتحدة (   الُقمر   المصدر: جمهور�ة 
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 التوجھات المستقبلیة  

  ھا إلیالتي تحتاج    ،تتمثل أبرز األولویات على صعید عملیة بناء القدرات في مجال التخطیط االستراتیجي االقتصادي 

في تعزیز اإلطار القانوني والمؤسسي، وإیجاد متخصصین في مجال التخطیط االستراتیجي، وتأھیل   ،القُمرجزر 

تنمیة مھارات المدیرین في  إلى وتدریب الكوادر وبناء روح الثقة والتعاون حول التفكیر االستراتیجي، باإلضافة 

توفیر االتصال المفتوح  إلى  الحاجةجانب  إلىتحسین العالقات داخل المنظمات بین الرؤساء والمرؤوسین، ذلك 

 الشفافیة والوضوح.  إلى بین اإلدارات بما یؤدي 

جھود أساسیة من أجل   خالل بذللدعم رأس المال البشري من أھمیة  القُمرمن ناحیة أخرى، تولي حكومة جزر 

ستنصّب االستثمارات في ھذا المجال، بشكل   الي تطویر الكفاءة والخبرات المتقدمة والمتنامیة بشكل خاص، وبالت

أولي، على التربیة، والصحة، والشباب، والحمایة االجتماعیة، والتوظیف، والریاضة، والثقافة، والتراث. باإلضافة  

 إلى تراتیجیة واضحة خاصة بالتحول الھیكلي لالقتصاد ورفع معدالت نموه وضع اس إلى ھناك ضرورة ، ذلك إلى 

 بما یحد من الفقر.  ،مجال العمالة الماھرة أكثر كثافة في جعل سوق العمل و أعلى 
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 ) المدى الزمني للخطط االستراتیجیة في الدول العربیة 1ملحق (

 العربیة ) مستوى تنفیذ الخطط االستراتیجیة في الدول 2ملحق (

  
 مح��  قو�� 

 إمارات  وال�ات   محافظات   فدرا��   مركزي

      الممل�ة األردن�ة الهاشم�ة 
 × × × ×  الجمهور�ة الجزائ��ة الد�مقراط�ة الشعب�ة

 × × ×   جمهور�ة السودان 

      الجمهور�ة الع���ة السور�ة
 �  × × ×   دولة فلسط��

      المتحدة  الُقمر جمهور�ة 
 × × ×   دولة ال���ت 

 × × × ×  الجمهور�ة اللبنان�ة

 × × ×   دولة لي��ا 

 × × ×   جمهور�ة م� الع���ة

 × × ×   الممل�ة المغ���ة

      الجمهور�ة اإلسالم�ة المور�تان�ة

 خطط أخرى  خطط عشریة  خطط خمسیة  خطط سنویة  
 × ×  × الممل�ة األردن�ة الهاشم�ة 

 × ×  × الجمهور�ة الجزائ��ة الد�مقراط�ة الشعب�ة

 �
 × ×  × جمهور�ة جيبو��

  × × × الممل�ة الع���ة السعود�ة
 × ×  × جمهور�ة السودان 

 ×    الجمهور�ة الع���ة السور�ة

 �  × ×  × دولة فلسط��
 × × × × دولة قطر 

  ×  × المتحدة  الُقمر جمهور�ة 
 × ×  × دولة ال���ت 

  × × × الجمهور�ة اللبنان�ة
  × × × دولة لي��ا 

 × × ×  جمهور�ة م� الع���ة

 ×  × × الممل�ة المغ���ة

  × × × الجمهور�ة اإلسالم�ة المور�تان�ة
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 االستراتیجیة في الدول العربیة ) الوسائل المستخدمة لتنفیذ الخطط 3ملحق (
امج  الس�اسات     اإلقناع  اإلجراءات   القواعد ال��

 ×   ×  الممل�ة األردن�ة الهاشم�ة 

 ×   ×  الجمهور�ة الجزائ��ة الد�مقراط�ة الشعب�ة

 �
 × × × ×  جمهور�ة جيبو��

 × × × × × الممل�ة الع���ة السعود�ة

 × × × ×  جمهور�ة السودان 

 ×   ×  الجمهور�ة الع���ة السور�ة

 �  ×   ×  دولة فلسط��

 × × ×   المتحدة  الُقمر جمهور�ة 

 × ×    دولة ال���ت 

 × × ×   الجمهور�ة اللبنان�ة

 × × ×   جمهور�ة م� الع���ة

 × × ×   الممل�ة المغ���ة

 × × ×   الجمهور�ة اإلسالم�ة المور�تان�ة
 

 ) المنھجیة المستخدمة لمتابعة الخطط االستراتیجیة في الدول العربیة 4( ملحق

  
المتا�عة  
 الالحقة  

المتا�عة  
امنة   �  الم��

المتا�عة  
 الق�ل�ة  

 ×  × الممل�ة األردن�ة الهاشم�ة 

 ×  × الجمهور�ة الجزائ��ة الد�مقراط�ة الشعب�ة

 �
 ×  × جمهور�ة جيبو��

 × ×  جمهور�ة السودان 

 ×   الجمهور�ة الع���ة السور�ة

 �  ×  × دولة فلسط��

 ×  × المتحدة  الُقمر جمهور�ة 

 ×   دولة ال���ت 

  × × الجمهور�ة اللبنان�ة
 × ×  جمهور�ة م� الع���ة

 ×   الممل�ة المغ���ة

 × ×  الجمهور�ة اإلسالم�ة المور�تان�ة
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 االستراتیجیة في الدول العربیة ) دوریة متابعة الخطط 5ملحق (

 شهري   
ر�ــع  

 أخري   سنوي   سنوي  

 ×  × × الممل�ة األردن�ة الهاشم�ة 

 ×  × × الجمهور�ة الجزائ��ة الد�مقراط�ة الشعب�ة

 �
  × × × جمهور�ة جيبو��

    × الجمهور�ة الع���ة السور�ة
 �  ×  × × دولة فلسط��

 ×  × × المتحدة  الُقمر جمهور�ة 

 ×   × دولة ال���ت 

 × × ×  جمهور�ة م� الع���ة

 ×  × × الممل�ة المغ���ة

 ×  × × الجمهور�ة اإلسالم�ة المور�تان�ة
 

 ) دوریة مراجعة الخطط االستراتیجیة في الدول العربیة 6ملحق (

�  سنوي    �ل س�ت��
�ل ثالث  
 أخرى  سنوات 

 × × ×  الممل�ة األردن�ة الهاشم�ة 

 × × ×  الجمهور�ة الجزائ��ة الد�مقراط�ة الشعب�ة

 × × ×  جمهور�ة السودان 

 × ×  × الجمهور�ة الع���ة السور�ة

 �  × × ×  دولة فلسط��

 × × ×  المتحدة  الُقمر جمهور�ة 

 ×  × × دولة ال���ت 

 ×  × × دولة لي��ا 

  10 × × × الممل�ة المغ���ة
 سنوات 

    5 × × × اإلسالم�ة المور�تان�ةالجمهور�ة 
 سنوات 
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 ) الخطط القطاعیة والمؤسسیة في المملكة المغربیة 7ملحق (
 

 المنهج�ة المعتمدة لق�اس األداء 
ات المستخدمة لق�اس األداء    المؤ��

 المستهدفات 
 المؤسس�ة  أو اسم الخطة القطاع�ة  

 
�
 . تقي�م حص�لة أداء المشار�ــــع سن��ا

 
 
 
 

 المستحدثة.  العمل فرص عدد  -
 . ا�� اإلجم  المح��  الناتج إ�  الصنا��  الناتج �س�ة -

 �م  التصدير  مؤهالت تع��ز  -
�
.  ا

�
 وك�فا

�  الصناعة �س�ة ز�ادة -
 . الخام  الداخ��   الناتج ��

-  �  . الجد�دة الطاقات اس��عاب  ع� القدرة تحس��
 . الصنا��  لل�سيج مستهدف �دعم اإلنتاج�ة تط��ر  -
 . المس�ثم��ن استق�ال قدرات ع��ز ت -

   مخطط ���ــــع التنم�ة الصناع�ة
)2014 -2020 ( 

 
   التعاون مع الوزارات  وزارة الصناعة�

  ذات الصلة. 
  المشار�ــــع أداء حص�لة تقي�م

�
 . سن��ا

 
�  42  تحقيق -

�  المتجددة الطاقة حصة المائة  ��
  الطاقة ا�� إجم ��

�  المث�تة ال�ه��ائ�ة
�   52و  2020 عام أفق ��

�  المائة ��
  عام أفق ��

2030 . 
�   82 إ� الطاق�ة  الت�ع�ة معدل خفض -

 . المائة ��
�  5  تحقيق -

�  20و 2020 سنة  الطاقة اقتصاد   من المائة ��
�   المائة  ��

��  
 . 2030 أفق

-  

�   م��ــــج إ�شاء -
 موثوقة تقن�ة  خ�ارات حول أمثل كه��ا��

 تنافس�ة. و 
 الطاقة استخدام تط��ر  خالل من المحل�ة الموارد  تعبئة -

 المتجددة. 
 وطن�ة.  أول��ة �اعت�ارها  الطاق�ة النجاعة تع��ز  -
 .الجهوي الت�امل -

 

  ات�ج�ة الطاق�ة الوطن�ة - 2009(االس��
2030 ( 

 
 � التعاون  وزارة الطاقة والمعادن والب�ئة

  العموم�ة) والمكتبالمؤسسات  مع 
� لل�ه��اء  الوطن�ة    والو�الة والماءالوط��

 .) الطاق�ةللنجاعة 
  المشار�ــــع أداء حص�لة تقي�م

�
 سن��ا

 
�  العجز  من التقل�ص    . السك��
   . مدينة  85 أصل من صفيح �دون مدينة 59 عن االعالن

، العجز  امتصاص - �  والرفع ،االجتما��  السكن  و�نعاش السك��
ته من    سكن�ة  وحدة ألف 170 إ�  وت��

�
 . سن��ا

  ات�ج�ة  ) 2020-2003السكن�ة (االس��
  وس�اسة والتعم��  اإلس�انوزارة  

 . العمران ومؤسسة ،المدينة
  المشار�ــــع أداء حص�لة تقي�م -

�
 سن��ا

ات�ج�ة األهداف حص�لة تقي�م -  سن�  االس��
�
  �ا

 للفالحة)  السن��ة المناظرة (خالل
 

�   x 2( للقطاع المضافة الق�مة نمو  -
 . )2020 أفق ��

�  دخل نمو  - �   3 إ� x 2( الفالح��
  )2020 أفق ��

 عمل.  فرصة ونصف مليون خلق -
 . الصادرات نمو  -
   . للقطاع المقارنة  االمت�ازات نمو  -

 . الع��ة الفالحة -
 . التضامن�ة الفالحة -
، (االصالح األفق�ة االجراءات - �

  التحت�ة  الب��ات المؤسسا��
 . ...)وفالح�ةر اله�د

  ��2008( مخطط المغرب األخ -
2020 ( 

 
   وزارة الفالحة والص�د ال�حري والتنم�ة

 القرو�ة والم�اە والغا�ات 
  المشار�ــــع أداء حص�لة تقي�م

�
 سن��ا

ات�ج�ة األهداف حص�لة تقي�م  سن�  االس��
�
 (خالل  �ا

 وت�س) الي  السنوي المعرض
 

  �س�ة (تحقيق مستدامة  �ط��قة  المدبرة المصا�د  �س�ة من الرفع -
95  �

 المائة)  ��
�  x 2.6( للقطاع المضافة الق�مة نمو  -

  )2020 أفق ��
�    1.8x( القطاع شغ�لة من الرفع -

 ) 2020 أفق ��
�   2.6x( الصادرات نمو  -

 ) 2020 أفق ��
   للقطاع المقارنة  االمت�ازات نمو  -

وات استغالل استدامة -  السمك�ة  ال��
 القطاع أداء -
 القطاع  تنافس�ة -

 

  وت�س للص�د ال�حريالي مخطط  
)2009-2020 ( 

   وزارة الفالحة والص�د ال�حري والتنم�ة
 القرو�ة والم�اە والغا�ات 

ات�ج�ة أداء لحص�لة دوري تقي�م  طرف  من االس��
 . والمناخ للماء األع�  المجلس

 
 
 
 

�   العجز  امتصاص -
  مل�ار  5 س��لغ (والذي والطلب العرض موازنة ��

�  مكعب م��  16.2 س�ناهز   الذي  الطلب من مكعب م�� 
  أفق ��

2030( . 
  الخصاص عت�ة فوق الماء من الفرد  حصة استقرار  ع� الحفاض -

 �
�  الما��   مكعب م��  500 ا�� �حو  . تقدر  ال��

�
   الواحد  للفرد  سن��ا

 . الم�اە جودة من الرفع -

وات استغالل استدامة -  المائ�ة  ال��
ات عن الناتجة الم�اە ندرة مواجهة -   وتزا�د  المناخ�ة  التغ��

 الطلب 
 

 ات�ج�ة الوطن�ة للماء - 2009( االس��
2030 ( 

 
 

  قطاع الماء 

 
 
 

  المشار�ــــع أداء حص�لة تقي�م
�
 سن��ا

 

�  الرقم�ة التنم�ة و�الة إ�شاء -
  . 2017 غشت ��

وع إطالق - �  المسار   تح��ل أجل من الرقم�ة األ�اد�م�ة م��   ل المه��
  وشاب شا�ة 3000

�
�   التدر�ب إعادة قصد  سن��ا

 الرقم�ة.  المهن ��
 رقم�ة مشار�ــــع إلنتاج �معمل Lab Digital الرق��  المخت��  إحداث -

�  متنوعة
 المجاالت.  مختلف ��

 الناشئة.  المقاوالت وت�بع مسايرة أجل من منصة إعداد  -

�  50 ب الرقم�ة  الفجوة قل�صت  -
 .المائة ��

  اإلدار�ة اإلجراءات نصف رقمنه  -
�  20 ر�ط -

  والمتوسطة الصغرى المقاوالت من المائة  ��
نت.   �ش�كة المغ���ة  األن��

  ��2016( خطة المغرب الرق –  
2020 ( 

   و�الة التنم�ة الرقم�ة، وزارة الصناعة
 والرق�� األخ��  واالقتصاد  والتجارة

 

�  م�ا��  شغل  منصب 69.932 القطاع خلق -   . 2018و 2014 ب��
 . 2018 سنة  درهم مل�ار  11 القطاع صادرات عائدات سجلت -
 )ITO( المنقولة المعلومات تقن�ة خدمات عائدات حصة ش�لت -

30  �
 . 2018 سنة القطاع عائدات مجم�ع من المائة ��

.  معامالت كرقم  درهم  مل�ار  18  تحقيق  - �
 إضا��

�  شغل منصب 60.000 خلق -
.  إضا��  م�ا��

 ة قطاع ترح�ل الخدماتال� مخطط فع  
)2016 – 2020 ( 
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�   80 من �قرب ما  جذب -
�ات من المائة ��   من  المصنفة العالم�ة  ال��

�  األوائل الع�� 
 المعلومات�ة.   الهندسة خدمات ��

�  االس�ثمار  مجم�ع �لغ -
 . 2018  نها�ة درهم مل�ار  القطاع  ��

  واالقتصاد  والتجارةوزارة الصناعة 
 والرق�� األخ�� 

-  x 100السنة  نها�ة عند  األشغال تقدم �س�ة  
 المعن�ة 

  السنة نها�ة عند  األشغال لتقدم المتوقعة ال�س�ة  -
 المعن�ة 

�   انجاز  انطالق �س�ة -     الجد�دة الموا��
�  توسعة مشار�ــــع ا�شاء �س�ة -    الموا��

�  الجهوي الت�امل تك��س -   ستة إحداث خالل من للموا��
 �  إضاف�ة  موا��

�  بناء - ة  توس�عات  و�نجاز  جد�دة فعالة موا�� �  كب��   للموا��
 ة ال� الح  الرئ�سة

   � ات�ج�ة الوطن�ة للموا��  االس��
 )2010 – 2030 ( 

 
  والملك العمو�� ال�حري �  مدي��ة الموا��

  الناتج مع  مقارنة �المغرب اللوجس��ة فال�الت� وزن تقل�ص -  
�   15 لتصبح الخام الداخ�� 

�  المائة ��
 عوض 2015 أفق ��

20  �
 .اال�ح  المائة ��

  مدة ع� نقط 5 ب��ــح الخام الداخ��  الناتج نمو  من الرفع -
  عن الناجمة المضافة الق�مة ز�ادة ط��ق  عن سنوات 10

 .فعال لوجس����  قطاع و�روز  اللوجس��ة ال�لفة  انخفاض
�   المساهمة -

 تقل�ص ع��  للمغرب المستدامــــة  التنم�ة ��
�  ان�عاث

�   النقل عن الصادر   ال�ار�ون أ�س�د  ثا��
 الطر��

ــــــــع �   35 ا�� �حو  لل�ضائــــ
 المائة.  ��

   ات�ج�ة الوطن�ة لتنم�ة التنافس�ة االس��
   ة�اللوجس�

 )2010 – 2030 ( 
 

   الو�الة المغ���ة لتنم�ة األ�شطة
 ة �اللوجس�

�  القرو�ة  السا�نة  مجم�ع -   �الطرق ر�طها  تم ال��
 الطرق�ة  والمسالك المع�دة

�  �اإلقل�م القرو�ة  السا�نة  مجم�ع -  . المع��

 . القرو�ة   السا�نة  من �سمة مليون 3 عن العزلة فك - الطرق�ة  للش�كة القرو�ة  السا�نة ول�ج �س�ة -
�  54 من الطرق�ة  للش�كة القرو�ة السا�نة ول�ج �س�ة رفع -

��  
�   80 إ� 2005 سنة المائة

نامج نها�ة   المائة ��  . ال��
�  الفوارق تقل�ص  -   للش�كة ول�ج �خص  ف�ما  مال�االق ب��

  الطرق�ة. 

   للطرق القرو�ة �
� الثا�� نامج الوط�� ال��

)2005 – 2015 ( 
  مدي��ة الطرق 

ف�� تتم ع� أر�ــع  ،األداء  وق�اس�ال�س�ة لعمل�ة الت�بع 
مست��ات تكون ما �سم�ه بنظام ت�ب�ه �سمح �ال�شف 

 ال��ــــع للمعوقات 
ات�ج�ة من طرف وحدة   .1 ت�بع فص�� للمشار�ــــع االس��

� عن   " �التعاون"إدارة المشار�ــــع مع المسؤول��
 المشار�ــــع 

تنظ�م «مراجعة ال�سي�� السنوي حسب المجال   .2
ي المجاالت   اف مس�� »، تحث إ�� � ات��� االس��

� عن اإلدارات المعن�ة؛ خالل  و�مشاركة المسؤول��
  �

هذە االجتماعات يتم ت�احث التقدم الحاصل ��
خطط العمل الخاصة �المجال وكذلك تقي�م  

 أهداف المجال  
� بواسطةمراجعة ال�سي��  .3 ات��� لجنة   االس��

أسها المدير العام � ي�� ات�ج�ة ال�� عقد  يتم   ،االس��
دراسة وتقي�م   إ�االجتماع �ش�ل سنوي و�ــهدف 

 . أهداف البنكجميع 
  إ�إعداد الحص�لة السن��ة لإلنجازات و��الغها   .4

 . مجلس البنك
 

�عتمد البنك ع� نظام ت�ب�ه �سمح �ال�شف ال��ــــع للمعوقات   -
 تجاوزها: مما �مكن من اتخاذ قرارات تمكن من  

ات�ج�ِة،   الت�بعأثناء  - الفص�� للمشار�ــــع المن�ثقة من األهداف االس��
ات الت  ة: ال�يتم اعتماد المؤ��

-  . � ام الجدول الزم��  مدى اح��
ان�ة المحددة.  - � ام الم��  مدى اح��
وع.  - ام نطاق الم��  اح��
 المالزمة للمشار�ــــع.  . المخاطر  وتقي�ممراق�ة  تحد�د، -

� نها�ة السنة يتم عقد اجتماعات سن��ة لتقي�م األهداف   -
��

ات�ج�ة وذلك اعتمادا من جهة ع� مدى تطور المشار�ــــع ق�د   االس��
امالتنف�ذ  ام نطاق   (اح�� ان�ة، اح�� � ام الم�� ، اح�� � الجدول الزم��

وع، تقي�م مخاطر المشار�ــــع) ومن جهة أخرى ع� تحل�ل  الم��
ات�ج�ة المرت�طة � للبنك  المخاطر االس�� � �المح�ط الخار�� قد   وال��

 تحول دون �ل�غ االهداف  
 

  �شمل مستق�ل�ة رؤ�ة  ع� للبنك الخما��  المخطط يرتكز  -
 �
:  االبت�ار   عامل مكوناتها  ��   مرك��ا  بن�ا  نكون  أن «هدفنا  و��

  الرؤ�ة هذە تضم ال�الد».   تخدم للتغي��  وقوة وُمجّددا  فعاال 
 � �  توجه�� ات�ج�ة:  أهداف 10 إ� تقس�مهما  تم رئ�سي��  اس��

  �خدم  �ما  ا�� والم النقدي االستقرار  ع� الحفاظ . 1 -
 والشامل  المستدام والنمو  ال�شغ�ل

�  االبت�ار  وثقافة لإل�داع دعما  البنك تط��ر  مواصلة . 2 -
��  

 الرق��  الع� 
 بنك مهام تطور  ع� يركز  فهو  األول، للتوجه �ال�س�ة -

�  أول��اته ع� الضوء �سلط إذ  المغرب
  الس�اسة  مجال ��

 أنظمة �خص ف�ما  وكذلك البنك�ة والرقا�ة ةال�والم النقد�ة
 مستوى ع� البنك عمل �ستوج�ه وما  األداء  ووسائل
ورة ع� خاصة التوجه هذا   نصي . ا�� الم الشمول   تط��ر  ��

ة قطب   انفتاحه وتحقيق للبنك ةال� والم االقتصاد�ة الخ��
  مهامه.  ةال�فع من �حسن  أن شأنه من ما  مح�طه ع�

�  للتوجه �ال�س�ة أما  - ات��� �   االس��
  حتم�ة ع� يركز  فهو  الثا��

ةتو  ���ــــع �   البنك تطور  ��
،  التحول زمن ��   جوانب �ل  الرق��

  ف�ما  خاصة وتجد�دا  تحديثا  ستعرف  �مؤسسة  البنك عمل
�ة، الموارد  س�اسة والتنظ�م، الح�امة نموذج يهم   ال���

�  النظام
�  التواصل.  وس�اسة المعلوما��

  رسمت الس�اق  هذا  ��
ات�جيتها  تهم المعالم محددة ط��ق خارطة البنك   اس��

�  األمن  متانة بتع��ز  مرت�طةال الرقم�ة
و��  اإلل���

 سنوات   5 البنك المركزي 
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