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ة  طط التنمو عة وتقييم ا   القومية آليات متا
نامج  داف ال   أ

نامج إ   :  دف ال
ـد   - ن بـاملعـارفتزو ـد    املتـدر ي ل ـا ــــ واملنتج ال ـــ ـ ــ ـ ـ ـــــا ــ رج األســــــ ـا ا ـة بـاعتبـار طط التنمو وم ا ـارات الالزمـة حول مف وامل

ات الفعلية للدولة. قيقية واألولو ات ا اس امللموس للتوج ع  التخطيطي واال
ف   - ن بأنواععر ن  املتدر عة والتقييم كركن ــــتعراض وتحليل جان عملي املتا ة مع اسـ طط التنمو ان    ا ن من أر ــاســـــي أســـ

ة،  طط التنمو  ا
ــــــت - ــ ــ عض التجــارب الـدوليــة  مجــال اســ عــة والتقييم، وعرض  عراض املكونـات واملتطلبــات واآلليــات األســـــــــــــاســــــــــــيــة ألنظمــة املتــا

ا. عة والتقييم والدروس املستفادة م  املتا
عض املؤســــســــات الدولية ذا - ناة من  م املعاي الدولية املطبقة أو املت طط  اســــتعراض أ عة وتقييم ا ــلة بقضــــايا متا ت الصــ

ية.  ة  الدول العر طط التنمو عة ا نامج آليات متا عرض ال كومي  دول العالم. و ة واألداء ا   التنمو
دفة    الفئات املس

: ن  نامج العامل دف ال   س
افة   - عة  وزارات التخطيط واملالية و عة  إدارات التخطيط واملتا عمليات التخطيط واملتا كومية ال تقوم  ــــات ا ــســــ ــ ـــ املؤسـ

. ن الك والقطا   ع املستو
ـــــــتقبل) والفئة   - افية العليا (فئة قيادات املسـ ــر ــ ـــ ــــــاند الفئة اإلشـ ــــراف املســ ـــ ــــــتوى العمليات واإلشـ مجال الفئة التنفيذية ع مســ

افية الوسطى.    اإلشر
، ومجال اإلعالم االقتصادي.مجال التخطيط  املؤسسات ذات النفع العاملة  -    االقتصاد ا

سية نامج الرئ ات ال   مكونات ومحتو
ور األول    دور التخطيط التنموي  الدول املتقدمة والدول النامية.  ا

ي ور الثا ة واآلليات   ا طط التنمو طط  ماألساسية لنظا ذه ا عة تنفيذ  ا.متا   وتقييم
ور الثالث كومي.  ا ة واألداء ا طط التنمو عة والتقييم ل ة  عمليات املتا   نماذج دولية نا
ع ور الرا ة الوطنية.  ا طط التنمو عة وتقييم ا ا  مجال تدعيم آليات متا   دور املؤسسات الدولية ومعاي

امس ور ا عة    ا   والتقييم.تطبيقات حول مؤشرات قياس األداء خالل عمليات املتا
  معلومات أخرى 

طط االقتصـــادية واالجتماعية ضـــمن جلســـات نقاشـــية  اليوم  عة وتقييم ا م  مجال متا عرض تجارب دول يقوم املشـــاركون 
نامج.     األخ من ال

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  


