
 
 
 
 

 
 
 

 

 بيان صحفي

 ةنظماناإلساواا   اسايا لغرب  واالجتماعية االقتصاايةةواللجنة واإلحصاا     جهاز التخطيط

- 26الفترة  لخال قطر،تعزيز التخطيط التنماي املتوامل في يولة    بشأن  وطنيةعمل ورشة  

 أكتابر  72

الهايفة إلى بنا  القدرات الاطنية في مجال    واإلحصاا ،بذلها جهاز التخطيط ةالتي في إطار الجهاي 

-2023الاطنية الثالثة  التنمية    ةالتحضااااااااااااا ر إلساااااااااااااتراىيجيو التخطيط اإلساااااااااااااتراىياي املبجي ع ى النتا  ،  

2027.   
 
 التنماي، ةنظمفي مجال التخطيط   واملناهج  الطرق اساااااااااتخدا  أحد    ع ىجهازنا  من  وحرصاااااااااا

الفترة  وطنية خاللعمل   ورشااة  آساايا،لغرب   االقتصااايةة واالجتماعيةاملتحدة  لجنة األمم بالتعاون مع  

 الدوحة.   -يبليا ماريات، ستي سنتر فندق   في 2021أكتابر   26-27

: تعزيز  2030"نحا األفق العربي    هذه الارشااة ناامن إطار أ شااطة مشاارول حماااب التنمية وىندرج

كما ىأتي هذه الارشاااة نااامن ىاصااايات ىقرير  “.  العربية  التخطيط التنماي الاطجي املتوامل في املنطقة  

طر التشريعية لبيئة األعمال في البلدان العربية"، الذي أعدىه اإلسواا في
ُ
 .2021عا    "األ

مل ن في الازارات واألجهزة الحوامياااة،  وتهااادر ورشاااااااااااااااة العمااال هاااذه إلى بناااا  القااادرات الاطنياااة للعاااا

البحا  بااااالتطارات    ،والقطااااال ال اااااا، ومنظمااااات ا جتمع املااااد ي، والجااااامعااااات، ومراكز  وتعريفهم 

تطاير عملية ل  بهامكن األخذ ةأفضاااااااال   ، بغية الاصااااااااال إلى مناهجالحدةثة في مجال التخطيط للتنمية

ىحمااااااااااا ن بيئة األعمال واالساااااااااااتثمار في مرحلة التعافي بهدر  قطر، التخطيط التنماي املتوامل في يولة  

، حيااااب أصااااااااااااابل من الضاااااااااااااروري العماااال ع ى اساااااااااااااتعاااااية األعمااااال بطريقااااة أك ر 19من جااااا حااااة  افيااااد  

 .يةناميكية

املتواااماال التي التنماي  وساااااااااااااتتركز محاااور ورشاااااااااااااااة العماال ع ى األيوات واملااي املتعلقااة بااالتخطيط  

الاطجي في يولاااة قطر، التنماي  والتحااادةاااات في التخطيط  أعااادتهاااا منظماااة اإلساااااااااااااواا، وع ى النجااااحاااات  

ناااامان وبغية    .املباشااااروع ى المااااياسااااات العامة واإلصااااالحات التنظيمية، املتعلقة باالسااااتثمار األجن ي 

بنا   ع ى األهمية    محديةالحصااااااال ع ى أفضاااااال النتا   من ورشااااااة العمل هذه، ىم اختيار ماناااااااعات  

 ية.  والتأث ر في عملية التخطيط للتنم



 
 
 
 

 
 
 

 

 ع ى أيوات  التنماي   ع ى التخطيطورشاااااااااااااة العمل جلماااااااااااااات  وسااااااااااااايتم الترك   في 
 
الاطجي، وىحدةدا

خااصاااااااااااااة   ،التنماي التخطيط  مجاال  قطر في يولاة  في هاذا ا جاال، وع ى ىجرباة  أعادتهاا منظماة اإلساااااااااااااواا  

    كما ستتناول  الثانية.إستراىيجية التنمية الاطنية  
 
يولة  بتطلعات   ىتعلقالارشة ماانيع أك ر ىفصيال

اإلصااااااااااااالحات التنظيمية،   الترك   ع ىوال ساااااااااااايما  بنا  اقتصاااااااااااااي متنال، الهايفة إلى قطر اإلسااااااااااااتراىيجية  

اإلصااااااااالحات التنظيمية في المااااااااياسااااااااات العامة،  و األعمال واالسااااااااتثمار األجن ي املباشاااااااار.  ببيئة   املتعلقة

   ا حدية.  يذ األهداروكيفية إيخالها في ىخطيط وىنف

من  قطر، التخطيط التنماي بدولة  في مجال  ا  تصا ن  من عدي   هذه،وسايشاترف في ورشاة العمل 

الجاااااامعاااااات   املاااااد ي وممثل ن عن  ا جتمع  ال ااااااا ومنظماااااات  الحوامياااااة، والقطاااااال  الازرات واألجهزة 

الارشاااااااااااة  هذه  وسااااااااااايفتتل  منظمات األمم املتحدة العاملة في يولة قطر.    عن مندوب نو ومراكز البحا .  

وساااعاية الدكتارة    واإلحصاااا ، ل من ساااعاية الدكتار صاااالح بن محمد النابس، ر ي  جهاز التخطيط  

 ملنظمة اإلسواا.   وكيلة األم ن العا  لألمم املتحدة واألمينة التنفيذةةيشتي، روال  

  ، ر ي  جهاز التخطيط واإلحصااااا  النابسالدكتار صااااالح بن محمد  سااااعاية  وبهذه املناساااابة أعرب  

  ومع   قطر،يولااة  العاااملااة في    املتحاادةبااا ي منظمااات األمم  و ،  بااالعماال مع منظمااة اإلساااااااااااااواا  سااااااااااااارورهعن  

تنمية  الإلعداي اسااتراىيجية  وا جتمع املد ي في التحضاا ر  الازارات واألجهزة الحوامية والقطال ال اا  

 أن ،2027 -  2023الثالثة  اطنية  ال
 
إلى   هايفةو ،  طماح ا جتمع القطري بماا ر أطيافهتعبر عن  سااعيا

   للجميع.بنا  حياة أفضل 

 


