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ان كر م المعت كا
شــ د كر ــم المعت كــا

تداا اراات ال راس

تداــا اراـــات ال ــراس الوــاء لمصتــ

رح ُّ ال ؛ ل ُي ا ب الوغيرا

الوي ك َّر ء ا المصوم الم

البنية المعت كارية في ك

ر .ثا ان إنتا ت اس االر

سئيســة فــي كســيررم؛ ل ُيـ د دتسة مُ

الــ سا الم

ـــر

-كنــن نتــعرم اــا  –1985اـــد

ر  .ف د اخوص فـي كرلتوـم التلـ ( )1985-1999ءوطـ ير
اال

تركن ل جيا المعت كـا

اـا ( )1999ن طـة رحـ ُّ

ســة فكــر ( )Think Tankرــداا ج ـ د كُ واــن ال ــراس فــي شــو كصــاال

الونمية.

ً
َّ
رميما في كصـا داـا اراـات ال ـراس فـي قضـايا
يوبن المر م سؤية كفادها أن يك ن المر م ال ثر
تكنن تلك الحين،
الونمية التاكتة ،تإقاكة ل اس كصومعـي َّ
ءنـا  ،ترعميـم قنـ ا الو اعـا كـ المـ ارن الم ـر الـن يُعـدُّ غايـة
الونميـة تهــدف ا ال ـم ؛ الكــر الـن ي هتــم لر ـطرر ءــدتس أ بـر فــي عـن السيا ــة العاكـة ،ترعميــم فــا
ج

د الونمية تفعاليو ا ،ترر يخ كصوم المعرفة.

ــبيا رح يـ تلــك ،يحمــا كر ــم المعت كــا

تفــي

تداــا اراــات ال ــراس اتـ اار ــم ك مــة أن يكـ ن داامً ــا لكــا
ســـا

كواـــن ال ـــراس .تلوـــ يوســــن لـــم تلـــك ،فمنــــم يســـع ءا ـــومراس لن يكـــ ن ألــــد أفضـــا ك
( )Think Tankاتــ المســـو ح المحتــي تاوقتيمـــي تالـــدتلي .تقــد تا ـــب تلــك ااوـــرا و
ــي ءـــدتسة
إقتيمــي تدتلـ ر
ر
الصـ هر

م

ســة فكــر ،تهـ كـا ا ــر جت ايــا فــي فـ

المر ــم ءعــد جـ ائم

ـمن كســاء ة ك

الفكــــر

ســة " ــويفي

اتتسد " العالمية المو عتن ان ـا فـي أءريـا  ،2022تكـن ءـين رتـك الصـ ائم )1( :جـائم تهبيـة ،ت( )4ءرتنميـة كـن ءـين
أ ثر كن  700فري

كونافسين كن  17دتلة فـي التـرق الت ـش تشـما إفري يـا .مـا ا ـر فـي نوـائ "ءرنـاك

كرا ـم الفكـر تالمصومعـا

المدنيـة ) (Think Tanks and Civil Societies Program, TTCSPءصاكعـة ءنسـتفانيا

الكريكية" الوي را اوارن ان ا في فبراير 2021؛ ليث را اخوياس كر م المعت كا

▪
▪

ً
ـوصاءة لصائحـة "
ـمن أفضـا  20كر ـم فكـر اتـ كسـو ح العـالا ا

تداا اراات ال راس ليك ن:

فيـد "19-لعـا

( 2020ال ي جـد ررريـب كُ حــدد

لت ائمة).
في المرربة  21كن ءين  64كر م فكر ات كسو ح العالا
اا ً ،2020
أخنا ءعين االاوباس أنم ال ي جد أ كر م فكر ك

الب أفضا فكر أت نمـ ت جديـد قـا ءوطـ يرة خـر
ر آخر را ر نيفم تف ً ا ل نا المعياس.

ك اال

الرأ

اوداس اال ــــــــوراريصية كــــــــن
كنظ س رطبي ي
ادية

رصرءة ت اس الواطيش تالونمية االقو

تعد وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية الوزارة الرائدة في إنشاء وحدة اإلدارة االستراتيجية ،وتختص الوحدة بتقديم الدعم الفنيي
لجميي الوحيداا المماة ية فييي الدولية فيميا يتع ييط بيالتخطيط االسيتراتيجي والمياسيياا ،والمتابعية والتقيييم وإدارة المشييروعاا
يمان
والبرامج واألداء ،كما تتضمن الوحدة تقميم تنظيمي فرعي إلدارة األزماا والكوارث والحيد مين المخياار اليهد يإيد إلي
استمرارية األعمال في حالة حدوث أية أحداث مؤةرة والتعامل م األزماا /الطوارئ بالتنميط م مركز المع وماا ودعم القرار.

فري

اوشرا

العما

أكنية ما ابد المحسن
م يروالتخطي واالستراتيجيو ال

عيد
لبن
مللللللللللللللللللل يروال

ياسلا

في إراس سؤيـة ت اس الواطـيش تالونميـة االقو
كنطتـ الهــدا
ت فا

الم

يا ـــا
الـــ اسا

ياسلللللللللللللللللللا

ـادية ل يـاد ج ـ د الدتلـة نحـ رح يـ ا ـوراريصية الونميـة المسـوداكة ،تكـن

الكميــة لتونميــة المســوداكة لتســر تالعــد تالم

ســا

رنفينيـــة نحـــ رح يـــ رتـــك الهـــدا

ـــالو الحك كيـــة تالص ـــا

تفااتيــة ،تالــن نــو انــم إعــداس سئــي

رنظيمية جديد في الص ا اوداس

كصت ـ

ت اس الواطـيش تالونميـة االقو

كصومعيــة ك

الونظيا تاوداس ؛ ء د

تهيكا الصداسا
ال لدا

ـــرية اتـــ رعميـــم دتس
ـــ س أ ثـــر فـــا
ــوة ر ســيما

الرقمي.

ـادية ءمنتـا تلـد " الواطـيش اال ـوراريصي تالسيا ـا

" كاوبــر الوطــ ير الم

ســي" فــي كــاس

تالمواءعـة" فـي أ وـ ءر

سـي ،ترــا إاـداد دليـا ا ورشـاد لعمــا
 ، 2019ليــث رنــات المتو ــ ا ــد كناقتــة

الــدليا ك ـ لفيــي كــن ال ــاديميين ،تالم نيــين تشــاغتي ال اــائي المماثتــة تخبــرا فــي كصــاال
ال ع

إل نساة ن ائية.

الرئيسة ،الو سـيما

تال دسا

الدتلـة كـن

رية تالوي روضمن :الواطيش اال وراريصي تالسيا ـيا  ،المواءعـة تالو يـيا،

أرت ــل ال ـ اس "دليــا اوداس اال ــوراريصية" تهـ دليــا رنظيمــي يســوعرا اورــاس الم
الم ا تالمارجا

ارسـاق ر ج ـا

ال ـ سا ال ــراس سقــا  1146لســنة  2018تالاــاب ءا ــوحداة

 ، 2018واـداد كن صيـة أت فتسـفة إرـرق الدلــة اال ورشـادية لتعمـا ءتـكا ك
ــعة ل ـ

كن الضرتس

ــر  2030لتتــفافية

اوداسيـــة تالادكيـــة ،اتـــ أدا ك اك ـــا نحـــ رح يـــ أهـــداف ا ء

لتدتلة الم

اوداس تكناقتــوم فــي إرــاس فعاليــا

يــة تأهــدا

سؤيــة ك

تكســـو دفار ا .تاتيـــم لرعـــل الدتلـــة الم

المراجعة الداختية ،الم اسد البترية ،الداا الوتريعي تنظا المعت كا  ،تالوح
تقد ءادس

ال

سا  ،ت نلك رم ح أجند إفري يا  2063لداا الحكا الرشيد ،ءا

تإجـــرا ا
تالم

 .خالـــــــــــــد ك ـــــــــــــطف
الوكيللللللللللوالللللللللل ا وللللللللللو ا و
التخطللللللللللللللي و الت يلللللللللللللل و
االقتصادي و ال شرفوعللىو
اإلدا واالستراتيجي

اكيتيا كحمد فاستق
م يروإدا وال تابع و التقيلي

لنان كحمد ابد هللا
م يروإدا وال شر عا و البرامللجو األداء

العا

الونظيميـة الفرايـة الااعـة ءـاوداس اال ـوراريصية ،تك شـرا

المطت ءة لتعاكتين ءاوداس  ،ترنات دتس العما تالعرقا

الخرح ءال اس تالص ا

تا

ال

ســي لعمــا اوداس اال ــوراريصية؛
الدا الاـاب ء ـا،

الونسي ية لـدداس اال ـور اريصية كـ

تة تالااسجية.

فتسفة اما اوداس

5

اـــــــــد الواطـــــــــيش هـــــــــ
راطيش لعد النصاح.

العمـــا الـــن ال يُوـــاء تال
ُي ـــيا ال يوطـــ س تال يــــ د
إل نويصة كصدية.

الوميم ال يحدة عـدفة ءـا
يوطتـــب الواطـــيش الصيـــد
تالعما الصاد المسومر.

ســا الناجح ـة
الفــاسق ءــين الم
تغيــــــر الناجحـــــــة هــــــ الواطـــــــيش
تالمواءعة ترحسين الدا .

آفــــــــاق إداسيــــــــة

جا قراس سئي
ء لــــدا

اخو

الص ا المر م

الص ــــا اوداس

لتونظيا تاوداس سقا  86لسنة  2019ءتعن ا وحداة ر سـيا رنظيمـي لـدداس اال ـوراريصية

لتدتلــــة ككت ًتــــا لص ــــ د اوداس اال ــــوراريصية ءــــ اس الواطــــيش تالونميــــة االقو

اعــار ا لوتــما تلــد إداس المتــرتاا

تالبــراك تالدا  ،تتلــد إداس ال كــا

ــــادية .تاكوــــد

تالك ـ اسة تالحــد كــن الماــارر مــا

ءالتكا الوالي:

01

02

الواطيش اال
تالسيا ا

04

وراريصي

إداس ال كــــــــــــــــــا
تالحد كن الماارر

كرالا اوداس
اال وراريصية

إداس المترتاا
تالبراك تالدا

03

ً
تانطرقا كن دتس ت اس الواطيش في ر ـديا الـداا الفنـي فيمـا ياـص كصـاال
لتدتلـــة الم

فـــي الص ـــا اوداس
تر ثي ً ــا لتمــاد العتميــة ،ءــدأ

المواءعـــــــــــــــــــــــة
تالو يــــــــــــــــــــــــيا

امـا اوداس اال ـوراريصية لت لـدا

المماثتـة

ـــرية ،تإيمان ـــا ءعهميـــة كع ســـة اوداس اال ـــوراريصية تر ســـيمار ا الونظيميـــة الفرايـــة،
ت اس الواطــيش ءمعــداس

الص ا الحك كي ان دتس اوداس اال وراريصية.

تســتة كــن اوعــداسا

الم مــة؛ ء ــد

يــاد تاــي العــاكتين ف ـي

6

الرأ

تانو الًا كن كرلتة الدليا اوراس
ك اال

الونظيمي إل اوجرا ا
أاـــــد

العمتية

اوداس اال ـــــوراريصية ءـــــ اس الواطـــــيش "الـــــدليا اوجرائـــــي
الص ــا اوداس  .تالــن يُعــد

لتواطــيش اال ــوراريصي" لصمي ـ تلــدا
المرجعية الرئيسة لعما تلدا

الواطيش اال ـوراريصي فـي الص ـا

اوداس .
ي

ءســــيطة تكباشــــر المرالــــا

ــــو الــــدليا كــــن خــــر خطــــ ا

الماوتفــة لعمتيــة الواطــيش ،تالدتا
ا كرلتـة ،ت ـنلك المارجـا

خر

اتـــ سءـــش خطـــة الص ـــا

ا ــواداك ا

تالنمــات الــر

المو قعـة ءاو ـافة إلـ الور يـم

كـــ ءرنـــاك الحك كـــة ،تالجنـــد ال رنيـــة

لتونمية المسوداكة "سؤية ك

ر  ،"2030تأهـدا

الونميـة المسـوداكة

الكمية.
مـــــا أرت ـــــل الـــــ اس فـــــي اـــــا  2022دليـــــا امـــــا إداس البـــــراك
ليــــنظا امــــا تلــــدا

تالمتــــرتاا

تالدا في الص ا اوداس  ،ليث ي

تالبــــراك

إداس المتــــرتاا

و الم ـا الرئيسـة تالمارجـا

المو قعــــة ل لــــد إداس المتــــرتاا

تالبــــراك تالدا تالمرالــــا

الماوتفة لدتس اما إداس المترتاا  ،تاوراس المكني المحـدد ل ـا
تالدتا

تالنمات الر

الور يم اتـ ل

ا واداك ا خر

مـة امتيـة إداس المتـرتاا

ا كرلتة .ءاو ـافة إلـ
تت ـ أهـا ك شـرا

الدا .
اهومل تلد اوداس اال وراريصية اند ت

كن صية تآليا

ءضــمان الــرءش تاالرســاق اال ــوراريصي ءــين الو ج ــا

العمـا

تالسيا ــا

العاكة لتدتلـة (ا ـوراريصية الونميـة المسـوداكة  ،)2030ثـا الاطـش
كو

ـــطة المـــدح (ءرنـــاك الحك كـــة  )2022-2018تق

(خطش تك ا نا
ءـين كن صيــا

البـراك تالدا السـن ية) ،ءاو ـافة إلـ الونسـي
تأدتا

اوداس اال ـوراريصية كــن ج ـة ،تر جــم الدتلـة

نحـــــــ خطـــــــش تك ا نـــــــا
المتــــرتاا
تلدا

ـــير المـــدح

البـــــــراك تالدا  ،نمتلًـــــــا إلـــــــ كســـــــو ح

تالنتــــطة تإداس الدا الم

الص ا اوداس

ســــي اتــــ كســــو ح

لتدتلة.

سااــــل اوداس اال ــــوراريصية فتســــفة العناعــــر الموكاكتــــة لــــدداس
الواطــــيش

اال ــــوراريصية كــــن ليــــث اــــد الو قــــي انــــد امتيــــا
اال ــــوراريصي ،ءــــا تسءط ــــا ءــــالواطيش المــــالي (ك ا نــــا
تالدا ) تت
تت ـــ آليـــا

كن صية اتمية تامتية وداس البراك تالمتـرتاا
المواءعـــة تالو يـــيا تيوكاكـــا تلـــك كـــ أدتا

ترحتيا إداس الماارر لو ال ر
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البــــراك

ا إل كرلتة ال كا

سعـــد

تالك اسة.

الواءعــة ل ــا فــي نس ـ ا ــوراريصي كوــراءش يح ـ الغايــا  ،تاالهومــا
الهدا

تالغايا

كســـ تليا

ــنلك ،ءم

ــف فا

رستســا

الااعة ءالونمية المسوداكة  /الكمية تاال وراريصية ال رنية تالوستسا ء ـا إلـ

لعـــغر ال لـــدا

الونظيميـــة ءمـــا يحـــ

رتـــك الغايـــا

لتوح ي ـ  ،تفــي التــكا الوــالي رمثيــا لوستســا ال ع ـ
تالرءش ءين تلك تءين البراك تالمترتاا

تالعمتيا

لت ــد

إلـــ أنتـــطة تكتـــرتاا

قاءتـــة

اال ــوراريصي ات ـ كس ـو ح الص ــة

الونفينية في اوراس المنط ي الموكاكا.

آفــــــــاق إداسيــــــــة

مــا اهومـــل ءاورــاس المنط ـــي تاوداس اال ــوراريصية فـــي رنســي الص ـــ د ءــين الـــ اسا

تالص ـــا

تســـتة اوجـــرا ا الم ديـــة
لت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
مؤشراا األداء

سؤيـــــــــة

كاتا ن د أن نك ن

كــــــا هــــــ
تج د الم

كــا الــن يصــب
اتينا رح ي م

ــــــبب
سة

س
هد

الـــــة
ا

وراريصي

الثــــــــــــــر ( :) Impactاألهييييييييييدا
االسيييتراتيجية ل جإييية المتميييقة
مي أهييدا الدوليية االسييتراتيجية
( أهيييييدا التنميييييية المميييييتدامة
األممييييييييية ور ييييييييية مصيييييييير 2030
وأجنييييدة أفريقيييييا  2063وبرنييييامج
الحكومة)

ءراك سئيسة
نوائ كحدد رسااد
ات رح ي الهدا
اال وراريصية

النوائــــــــــــــــــــ
()outcomes

ءراك فراية

خطـــــــــــــــــــ ا
رنفينيــــــــــــــــــــة
لوح يــــــــــــــــــــ
البـــــــــــــــــــــراك
الرئيسة

كترتاا

 /أنتطة
المارجا
()outputs

امتيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
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وراريصية ءعض الوحديا

الرأ

تاجم إررق تكع

سة اوداس اال

رومثا في:

ك اال

جن ح كفاهيا اال وراريصية ،تالواطيش ،تإداس الماارر لـدح الـبعض نحـ إرـاس المفـاهيا
العاكــة تالوح ـ ال

الكبــرح ك ـ اولصــا اــن النــمت إل ـ الوفاعــيا العمتيــة.

تالسيا ــا
ً
أيضا هناك افو اد الراءش ءين السيا ا

العاكة ترفاعيا العما الونفين .

ت ع رغيير ان الءد كن ك اج ة المعواد تالم ستة كن كيا تلدا
– خاعــة المســو يا

الونفينيــة -لتعمــا ءنــا اتـ الابــر الســاء ة تالور يــم اتـ النتــطة

الي كية الوي أعبحل ر دح ء

س دتسية سترينيـة ،تاال وفـا ءـالواطيش المـالي (الم ا نـا )

لنم كح س ر فير الم اسد تالدا  ،تأن يوا تلك ءنا ات الء اب (فئا

اديـــد تكنف

ـــتة اـــن أدا ك ـــا العمـــا الي كيـــة ،فكعن ـــا ج ـــد تكوطتبـــا

إ ـــــافية ،ءاو ـــــافة إلـــــ رـــــداخا ك ـــــا تاخو
ر ســيما

الدخا أت اونفاق).

ً
تقوــــا
امت ــــا رســــوغرق

تقــــد يبــــدت لتــــبعض أن ك ــــا اوداس اال ــــوراريصية تكوطتبــــا

تإجـــرا ا

الص ـا اوداس

لتدتلـة

تلـــــد اوداس اال ـــــوراريصية كـــــ

اعـــــا

رنظيميــة أخــرح قائمــة ،فكــان الءــد كــن العمــا كــن خــر ءــراك ردسيبيــة تتس

امـــا اديـــد اتـــ رعميـــ ف ـــا تكماس ـــة ك ـــا العمـــا كـــن راطـــيش ت إداس لتبـــراك
تكواءعة تر ليد ررق الو اعا ءين الرابـين الرئيسـين فـي امتيـة اوداس اال ـوراريصية كـا
ءـــين قيـــادا
كســاسا

ترنفيـــنيين تكـــاليين تغيـــرها ،تت ـــ آليـــا

تإجــرا ا

العمــا ءتــكا ربيعــي ت ــت

روكاكـــا ء ـــا رتـــك الم ـــا كـــ

 ،تر

ــيو العائــد اويصــاءي تال يمــة

المضافة الكبير لوتك الم ا .

تات الرغا كن الوحديا

الساء ة ،فمنم انل هناك ءعض الع اكـا المسـااد

تالداامة لوفعيا اوداس اال
اهوما الحك كة ءالوح

وراريصية ،تكن ا ات

بيا المثا :

نح خطش تك ا نة البراك تالدا تالن

ان ااكر كسـاادا فـي

رفعيا ث افة إداس الدا الحك كي ،تكن ثا لفم االهوما ءالواطيش اال وراريصي تأدتارم.
ً
أيضا رر يم ال يـاد السيا ـية اتـ الدا تاونصـا تت ـ
الوصاتب كع ا أت رح ي
ت

يا ـا

ااكـة رمـ ح ال يمكـن

ا كن خر أ اليب العما الو تيدية ،تهـنا كمـا لـم أءتـث الثـر فـي

الو جم العا لتعاكتين نح كسو يا

أات كن الدا تأدتا

تآليـا

أ ثـر رطـ سًا كـن

ال اليب المعواد .
ما أن ل

اوداس

العديد كن العناعـر التـاءة ت ـ ادس اوداس ال

لتدتلة ات دسجا

ـط كـن العـاكتين ءالص ـا

جاكعية اتيا تءـراك ردسيبيـة كو دكـة؛ رعر ـ ا خرل ـا لمفـاهيا

اوداس اال ــوراريصية تاوداس الحديثــة ،تإن ــان تلــك قــد اقو
الدسا ة النظرية دتن كماس ة أت رطبي
تأخيـــرًا ،فـــمن إرـــرق الدتلـــة لصـــائم ك

ــر فــي كعظــا الليــان اتــ

رتك المفاهيا.
ـــر لتوميـــم الحكـــ كي تالوـــي رضـــ

ـــمن كعاييرهـــا

اوداس اال ـــوراريصية

ســـي" تفــي ال تـــب كنـــم رطبيــ آليـــا
ال ا ــية "إداس الدا الم
ً
ً
لوح يـ الرؤيــة المســو بتية لتدتلــة ،ــان ااكتــا كحفــما ء ـ تكسـ ً
ـتطا لتضـ

اتـ أهميــة

ســــي ،ت ــــرتس ا وتــــرا

المســــو با

ال ــــاليب العتميــــة تل
تالواطيش تاواداد لم.
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مــــة إداس الدا الم

اال

ــــوراريصية تاالاوبــــاسا

العمتيــــة وس

آفــــــــاق إداسيــــــــة

يُعـــــد كـــــا ر ـــــد تعـ ً
ــــفا لـــــدتس تك ـــــا اوداس
ــــا

داائا هنة الث افة في العما تالدا الحك كي،
تكـ أهميــة ترتــعب كـا رمــل كناقتــوم ،فــمن
ــــا تلــــك يمثــــا إرــــاس العمــــا تلــــي

آليارــــم

تأدتارم .فت افور نا أننـا ءـدأنا الم ـا ءـبعض
اال

ـــوف اكا

اـــن اوداس اال

ـــوراريصية كثـــا

لماتا؟ تكاتا؟ ت يي؟ تكو ؟ تكن؟
فرءما نك ن قد أجبنـا اتـ
أكــــا الكيفيــــة تالمســــ تليا

ـ الي لمـاتا تكـاتا،
تالدتا  ....الــــخ

فت نا لديث آخر.
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