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٢٠١٢نشرة التخطیط والتعاون الدولي ـ العدد التجریبي الثاني ـ تموز   

  فهرس العدد
       ............................................................................................. الفتتاحيةا

  ) ١(نشاطات وانجازات الهيئة بعد صدور القانون رقم 
 نشاطات:  

  ١  ....٢٠/٦/٢٠١٢-١٨)الرصد والتقييم لقضايا السكان والصحة اإلنجابية(بعنوان ورشة عمل  
  ٢  ...................... ٣٠/٤/٢٠١٢- ٢٩ملتقى المرأة السادس في إدارة األعمال االقتصادي 

 انجازات: 

 ٣  ................................................إعادة تشكيل إدارة المرصد الوطني للتنافسية 

  ٤  ...........................................  الهيئة لشؤون التخطيط رئيس معاون حوار العدد مع السيد 
  :أوراق عمل 
 ٨  ...................................................التخطيط عملية في ودورها النمذجة 

 ١١  ................................................................ أهمية اإلحصاء والتخطيط 

 ١٦  .............................................نجاحه شروط - وائده ف –أهدافه :  التدريب 

  :مقاالت

 ٢٣  ..........................................................طريقة سينفوني لصياغة اإلستراتيجية  
  

  ملخصات تقارير
  ٢٩  ...............................................٢٠١١االقتصاد األخضر في عالم عربي متغير 
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  ٣٣  ...............................................................بربرة انجهام: االقتصاد والتنمية
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  االفتتاحـية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  العددافتتاحية 
السوري بكافة أطيافه، ونشر المعرفة حول ما  والمجتمعرغبة منا في زيادة التواصل بين الهيئة والجهات األخرى 

 تجريبي ثاني عددتقوم به الهيئة في مجال التخطيط للتنمية االقتصادية واالجتماعية وإدارة عملية تمويلها، ارتأينا إصدار 
 تجريبية في البداية،أعداد فأهمية إصدار . ن مكملة لما جاء في العدد التجريبي األول، تكولنشرة التخطيط والتعاون الدولي

في سورية، تمهيدا إلصدار أعداد  والبيئيةالتخطيطية للقضايا االقتصادية واالجتماعية تسليط الضوء على أهم المفاهيم  هي 
عمل األعداد التجريبية على خلق البيئة المشجعة من جهة أخرى، ت. تخصصية في هذه القضايا من منظور التخطيط والتنمية

إضافة إلى ذلك، فهذا العدد من كونه تجريبي فهو يساهم  .مواضيع العددللعاملين الباحثين في الهيئة على زيادة مساهمتهم في 
     .ر األعداد القادمة والتي نأمل أن تكون دائما أفضليتطو ومن خالل المالحظات المتوقع ورودها إلينا، في

إلى توسيع دائرة المعرفة حول تطور العمل التخطيطي، وأهم األساليب واألدوات  هذا العددونسعى من خالل 
ودورهما في  والتدريب النمذجة واإلحصاءالمستخدمة لتحقيق التنمية الشاملة في سورية، فقدمنا أوراق عمل تناولت مفاهيم 

تقرير ، إضافة لعرض ملخص عن ن طرق التخطيط االستراتيجيإلى طريقة متطرقت مقاالت  وأيضا ،عملية التخطيط
مفاهيم االقتصاد ، كما عرضنا مراجعة لكتاب حديث ورد إلى مكتبة الهيئة يتناول االقتصاد األخضر في العالم العربي

  . مفهوم الرصد والتقييم كأحد أهم أدوات التخطيط الفعالموضوع هذا العدد  تناولكما التنمية ، و

  . لديكم ةنقدم هذا العدد، آملين أن تجدوا فيه ما يفيد، وأن تثري الموضوعات المتنوعة التي تناولها آفاق المعرفإننا إذ 

  
  الجهة المشرفة على النشرة االلكترونية

  مديرية الدراسات

  
  مالحظة هامة

  })وجهة نظر هيئة التخطيط والتعاون الدويل مجيع اآلراء الواردة يف املقاالت تعرب عن رأي الكاتب أو الباحث وال تعرب بالضرورة عن({
  



  ١        يئةـاهل نشــاطـات 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الرصد والتقييم لقضايا السكان والصحة اإلنجابية
"ورشة عمل تدريبية "   

٢٠/٦/٢٠١٢-١٨  

 

في إطار مشروع تعزيز القدرات الوطنية في دمج قضايا السكان والصحة اإلنجابية والنوع االجتماعي في الخطط     
ضمن برنامج التعاون  ،الذي ينفذ بالتعاون بين سورية وصندوق األمم المتحدة للسكان ،الوطنيةوالبرامج المحلية والقطاعية و

 ،بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة للسكان والتعاون الدولي تخطيطالهيئة أقامت  ،٢٠١١ – ٢٠٠٧القطري السابع لألعوام 
 ."د والتقييم لقضايا السكان والصحة اإلنجابيةالرص"ورشة عمل تدريبية حول ، ١٨/٦/٢٠١٢ لـ يوم االثنين الموافق

طرطوس، واستهدفت الدورة مديريات التخطيط والتربية وذلك في محافظة ، ٢٠/٦/٢٠١٢- ١٨واستمرت أعمال الورشة من 
  .والصحة والشؤون االجتماعية في محافظات طرطوس والالذقية وحمص

واألطراف الوطنية المعنية بإعداد خطة التنمية الوطنية  شاركينإكساب المإلى تنمية المهارات والقدرات، والورشة  تهدفو
والقطاعية بالمحافظات المذكورة، الخبرات الالزمة حول نظام رصد وتقييم القضايا السكانية في خطط التنمية المحلية، تعريفاً 

لعمل النظام لمتابعة وقياس  ةزموهدفاً، للوصول إلى كيفية إعداد وعمل نظام الرصد والتقييم، والتعرف على المؤشرات الال
  .النتائج لمعرفة أثر المشاريع التنموية على األهداف المخطط لها

  
 ---------------------------------



  ٢        يئةـاهل نشــاطـات 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  مخاطر إعاقة التنمية في العمل
  " ملتقى المرأة السادس في إدارة األعمال االقتصادي" 

٣٠/٤/٢٠١٢- ٢٩  

 
  

تخطيط والتعاون الدولي واالتحاد العام النسائي عقدت مجموعة الجودة للدراسات يومي بالتعاون والتنسيق مع هيئة ال    
مخاطر إعاقة « ملتقى المرأة السادس في إدارة األعمال االقتصادي تحت شعارفي فندق الشام بدمشق،  ٣٠/٤/٢٠١٢- ٢٩

وأهمية التربية والقيم في  ،عن اآلخرينحيث ناقش الملتقى األثر النفسي والمعنوي لضغط العمل الناتج  »التنمية في العمل
متميزات في وتم تكريم سيدات أعمال و. والمرأة في قانون العمل والواقع والطموح ،وتمويل مشروعات المرأة ،عمل المرأة

إلى  إضافة ،والمشروعات المتناهية الصغر ومتطلبات تأسيسها ،ناقش دور االتحاد النسائي العام في تنمية المرأةكما . األداء
  .قراءة تحليلية وتعريفية للدراسة البحثية الميدانية لواقع المرأة العاملة في سورية في مختلف مواقع العمل واإلنتاج

وأكد معاون رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محيي الدين حمزة أن هذا الملتقى يجسد التشاركية بين    
كافة مسؤولية تعتبر من  والتي ساسية في إدراك متطلبات تعزيز دور المرأةويمثل خطوة أ ،القطاعين العام والخاص

في المرحلة  هامةمن القضايا اليعتبر وأن تمكين المرأة  ،األطراف المعنية في العملية التنموية في إطار النهج التشاركي
ساهمتها مساهمة متساوية مع الرجل في الحالية التي تتطلب إزالة العوائق التي تعترض تمتع المرأة في الفرص والموارد وم

رسم أساسيا في  عامال دور هيئة التخطيط والتعاون الدولي في تبني جميع المبادرات األهلية والخاصة  عتبروي .عملية التنمية
  .األهداف المستقبلية والسياسات ضمن الخطط التنموية

تمكين المرأة في القطاعات كافة بهدف إدماج قضايا النوع  حمزة إلى أن الخطط الخمسية التنموية تضمنت الدكتور وأشار   
االجتماعي في عملية التنمية لتحقيق مجتمع عادل قائم على زيادة مساهمة المرأة وتوجيه برامج تنموية الستهداف النساء في 

  .الريف والمناطق األقل نمواً وبين الفئات االجتماعية األكثر احتياجاً
 ---------------------- -----------



  ٣        يئةـاهل انـجـازات 
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  إعادة تشكيل إدارة المرصد الوطني للتنافسية
  

من من أهمية تعزيز تنافسية االقتصاد السوري، تم إعادة تشكيل مجلس إدارة المرصد الوطني للتنافسية بقرار  انطالقاً   
حسني لطفي رئيساً  والذي تم بموجبه تعيين رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عامر  رئيس مجلس الوزراء،

  :كما يلي والذي أصبح تشكيله د الوطني للتنافسيةإدارة المرص لمجلس
  

  رئيسا  رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي
  عضواً  معاون وزير المالية

  عضواً  معاون وزير االقتصاد والتجارة
  عضواً  معاون وزير الصناعة

  عضواً  معاون وزير التعليم العالي
  عضواً  يئة التخطيط والتعاون الدوليمعاون رئيس ه
  عضواً  االستثمارمدير عام هيئة 

  عضواً  مدير المكتب المركزي لإلحصاء
  عضواً  ريةالسو رئيس اتحاد غرف التجارة

  عضواً  السورية رئيس اتحاد غرف الصناعة
  عضواً  )SEBC(رئيس المجلس التنفيذي لمركز األعمال والمؤسسات السوري 

  عضواً  ممثل عن وزارة الخارجية
  

وتأتي مهمة المجلس في اقتراح السياسات واالستراتيجيات الواجب تطبيقها لتحسين بيئة األعمال واالستثمار في سورية،    
. ويستعين المجلس بمن يراه مناسباً من الخبراء واالستشاريين والعاملين في إنجاز مهمته. وتعزيز تنافسية االقتصاد السوري

إلى دعم وتعزيز االقتصاد السوري، والسير جنباً إلى جنب مع قطاع األعمال  NCO يهدف المرصد الوطني للتنافسيةو
والحكومة، وبالتعاون مع منظمات دولية، من أجل رصد تطور تنافسية االقتصاد السوري وبالمقارنة مع دول العالم، من 

األعمال، للتعرف على كافة  خالل إجراء عدد من الدراسات واألبحاث والمسوحات السنوية لالقتصاد السوري ولقطاع
العقبات التي تواجهه، والمساعدة على معالجتها، وبالتالي ضمان مشاركة قطاع األعمال في صنع القرار ورسم السياسات 

  .االقتصادية ووضع الخطط الحكومية، بهدف تحسين بيئة األعمال، وبالتالي تعزيز تنافسية االقتصاد السوري
، والذي يتضمن مزيجاً متكامالً على أعلى المستويات من الحكومة NCOلوطني للتنافسية مجلس إدارة المرصد اإن     

  .على أرض الواقع NCOوقطاع األعمال، ما هو إال لتحقيق هذه الغاية، وبالتالي يترجم رؤية المرصد الوطني للتنافسية 
 ---------------------------------



  ٤        حــــوار الـعـــدد
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 اهليئة تقرتح

مج االقتصادية وتتابع تنفيذها مبا خيدم السياسات والربا 
  عملية التنمية املستدامة يف سورية

 
 

  معاون رئيس اهليئة لشؤون التخطيط
  فضل اهللا غرز الدين . أ

  
ً مع األستاذ فضل اهللا غرز الدين معاون " حوار العدد"ضمن فقرة  أجرت نشرة التخطيط والتعاون الدولي لقاءاً حواريا

  :مضمون اللقاء وفيما يلي.... تخطيط لشؤون الهيئة الرئيس 
  

  أهمية ودور التخطيط في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية في سورية؟ برأيكم هيكمقدمة ما. 

بوصفها فعل إرادي يهدف إلى تحقيق مجموعة من األهداف المجتمعية، وبوصفها فعل مبني على ) التطوير(إن التنمية    
وعلى كافة المستويات، يلزمها كعملية مجتمعية متكاملة واعية وموجهة إليجاد تحوالت رئيسية  أوسع مشاركة ممكنة للجميع

تؤدي إلى تحقيق أهداف وغايات محددة، وجود إدارة تعتمد األسلوب المناسب لضمان الحد األدنى والضروري من مقومات 
ه من وظائف اإلدارة المختلفة، وإن اختلف من ال يخرج هذا األسلوب عما نعرف. النجاح وتحقيق هذه األهداف والغايات

ناحية تعدد المستويات والجهات والعالقات ومستوى التعقيد في عالقة المتغيرات وآثارها المتبادلة، حيث يندرج تحت هذا 
ظواهر التصنيف ما يعرف بوظيفة التخطيط أو المهام التخطيطية لإلدارة والتي يمكن إجمالها في دراسة مختلف القضايا وال

االقتصادية واالجتماعية ذات العالقة بشروط ومقومات تحقيق أهداف وغايات التنمية، وتحديد بدائل السياسات واإلجراءات 
والخطوات الممكنة لبلوغ األهداف، ووضع التصورات العقالنية للتحديات والفرص المتاحة في المستقبل واالستفادة منها، 

  .رصد والتقييميضاف إلى ذلك آليات المتابعة وال
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  ما هي أهم التطورات التي طرأت على المفاهيم المتعلقة بالتخطيط التنموي خالل الفترة السابقة وحالياً؟  وهل ساهم
   القانون الجديد للهيئة في تعميقها؟

لمعرفة في ارتبط التطور النظري للتخطيط التنموي بتطور الفكر التنموي بمجمله، والذي شكل بدوره انعكاساً لتطور ا   
إال أنه يمكن . وبناء على ذلك، ال يمكن صياغة إجابة محددة لمثل هذا السؤال. مختلف جوانب حياة المجتمعات البشرية

القول أن أي تغير يحدث في أي حقل من حقول المعرفة ينعكس على الفكر التنموي ومن ثم على المناهج واألساليب العملية 
وبالتالي فإن أي منهج تخطيطي تنموي يجب أن يعتمد على الجوانب العلمية والعقالنية في . التي تتبناها أي عملية تخطيطية

االستفادة القصوى من اإلمكانيات االقتصادية واالجتماعية والبشرية لتحقيق ازدهار ورفاه اإلنسان وهذا يتطلب العمل على 
التي تحكمه بغرض التأثير عليها بما يخدم مصلحة  ترسيخ المنهجيات العلمية في توصيف الواقع و محاولة كشف القوانين

األفراد والمجتمع ، وتشجيع التفكير العلمي بالمستقبل بغرض وضع التصورات العقالنية للتحديات والفرص المتاحة في 
  .المستقبل واالستفادة منها لتحقيق األهداف المبتغاة

  الهيئة في إعداد وتقييم خطط التنمية في سورية؟ما هي أهم األدوات واألساليب التخطيطية المعتمدة من قبل. 

تستوجب عملية إعداد الخطط استخدام أساليب متنوعة وأدوات متعددة تختلف باختالف القطاع أو الظاهرة موضوع    
كماً، البحث، ويرتبط استخدام هذه األدوات بمجموعة من المحددات تتعلق بمستوى أهمية الظاهرة، والبيانات المتوفرة نوعاً و

  .  وذلك في المراحل المختلفة إلعداد الخطط. الخ...وعامل الكفاءة المؤسسية في الجهات ذات العالقة، وعالقتها بغيرها

  ما هي ابرز مالمح إعادة الهيكلة التي تمت في الهيئة للمديريات التابعة لكم وفق القانون الجديد للهيئة ؟ وما األسس
  التي تم اعتمادها في تقسيمها؟

، مهاماً واضحة لهيئة التخطيط والتعاون الدولي، تركز على استشراف مستقبل قضايا ٢٠١١لعام ) ١(حدد القانون رقم    
التنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية، بمستوياتها الثالثة الوطني واإلقليمي والمحلي، وما يتطلبه هذا االستشراف من 

ح الرؤى واألهداف وأدوات تحقيقها من سياسات وبرامج ومشاريع، ومتابعة تنفيذها دراسات وأبحاث كلية وقطاعية، واقترا
كما تركز هذه المهام على تنسيق وتفعيل التعاون الدولي بما يخدم عملية . وتقييم أثرها على االقتصاد والمجتمع السوري

وير المؤسساتي تبعاً للمهام المنوطة بهيئة ة، ولذلك اندرجت عملية إعادة الهيكلة في إطار التطالتنمية بأبعادها المتعدد
تخص هذه المحاور الجانب . التخطيط والتعاون الدولي، واعتمدت ثالثة محاور رئيسية كأساس لوجود المديريات المختلفة

هيكلة والجدير بالذكر أن إعادة ال.  والجوانب القطاعية باإلضافة إلى جانب التعاون الدولي) االقتصادي واالجتماعي(الكلي 
وال يمكن  مسألة تفرضها ضرورة العمل والمهام أكثر من أي شيء آخر، وهي مسألة مستمرة وال يجب أن تكون إال كذلك،

 :الخوض في تفاصيل مهام كل مديرية على حده، إال انه يمكن تقسيم المهام وفق المحاور المشار إليه سابقاً على النحو اآلتي

 :هذا المحوريتضمن العمل في و المحور القطاعي

 .إعداد الدراسات القطاعية المتعلقة بتحليل الوضع الراهن، ودراسات تطور وتطوير القطاع - 

 .المشاركة في إعداد الخطط التنموية المختلفة، بما تتضمنه من أهداف وسياسات وبرامج ومشاريع - 
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 ).تجزء منها الرأي الفني للموازنا(المشاركة في إعداد البرامج السنوية التنفيذية،  - 

 .رصد تنفيذ السياسات والبرامج والمشاريع القطاعية، وتقييم أثرها على تحقيق أهداف القطاع - 

 .تلقي ودراسة مشاريع التمويل الخارجي للقطاع، وبيان مدى الحاجة إليها واتساقها مع أهداف القطاع - 

 .تلقي طلبات القروض، ودراستها، وبيان مدى الحاجة إليها - 

 .الجتماعات الفنية مع الدول والجهات المانحةالمشاركة في البعثات وا - 

 :يتضمن العمل في هذا المحورو )االقتصادي واالجتماعي(المحور الكلي 

إعداد الدراسات االقتصادية واالجتماعية على المستويات الكلية، بما فيها دراسات الوضع الراهن، ودراسات األثر  - 
. ات والتقارير حول اتجاه تطور االقتصاد الوطني واإلقليمي والدوليالمتبادل بين القطاعات المختلفة، وإعداد الدراس

والمشاركة في  ،وتوقعات النمو، واحتياجات سوق العمل والقوى البشرية، ودراسة التقارير الدولية وموقع سورية فيها
 .الدراسات المتخصصة في مجال التنمية البشرية

ماج األهداف التنموية في هذه الخطط وعدم تأثير سياسات قطاع المساهمة في وضع األولويات في الخطط، وضمان إد - 
 .سلباً على أهداف قطاع آخر

 .وضع منهجيات الخطط المختلفة - 

تلقي تقارير تتبع التنفيذ القطاعية وإصدار تقارير الرصد الكلية، وتقييم اثر السياسات والبرامج القطاعية على تحقق  - 
 .ةاألهداف الكلية االقتصادية واالجتماعي

نشرة االتجاهات االقتصادية، وتقارير األداء الكلي، تقارير التنمية ( إعداد التقارير االقتصادية واالجتماعية الكلية - 
 .....).البشرية، تقارير األلفية، تقرير التنافسية الوطني

قرض على دراسة اتفاقيات القروض الخارجية من حيث شروط القرض، وأهمية المشروع الذي سيمول منه، وأثر ال - 
 .المديونية الخارجية

 .تقديم المشورة الفنية فيما يتعلق بالموازنات السنوية المبنية على األولويات الوطنية والبرامج التنفيذية - 

ويتناول هذا المحور المهام التي ستضطلع بها هيئة التخطيط والتعاون الدولي فيما يتعلق : محور التنمية المتوازنة والبيئة
 :وهي المحلية واإلقليميةبخطط التنمية 

اقتراح الرؤى واألهداف العامة واالستراتيجيات والخطط الطويلة والمتوسطة والقصيرة للتنمية االقتصادية  - 
 .واالجتماعية على المستوى المحلي واإلقليمي

 .إعداد منهجيات خطط التنمية اإلقليمية والمحلية - 

 .جم مع السياسات القطاعية والكليةتنسيق سياسات التنمية المحلية واإلقليمية بما ينس - 

 .تلقي تقارير تتبع تنفيذ الخطط المحلية واإلقليمية وتقييم أثرها على األهداف - 
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  ما هي ابرز األنشطة التي تمت في الهيئة في إطار تعزيز وتطوير قدرات الكوادر التخطيطية وبما يتناسب مع النهج
 .الجديد في إعداد وتقييم الخطط؟

يتعلق األول . ولذلك كان هناك جانبان لضمان استمرارية هذه العملية. وير وتعزيز القدرات عملية مستمرةإن عملية تط   
على االحتياجات المحددة من قبل كل مديرية، والتي يتم ) ولو من الناحية النظرية(بخطة مديرية التدريب في الهيئة والمبنية

ويخص الثاني مجموعة المشاريع التدريبية في مجال بناء القدرات التي . تنسيقها على مستوى الهيئة من قبل مديرية التدريب
 ٢٠١٢وخالل السنوات السابقة لعام ). الخ..األمم المتحدة أو جايكا ( نفذت أو في طور التنفيذ مع جهات أو منظمات دولية 

في المجال االقتصادي الكلي ودراسات نفذ مشروع مع البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة كان من أهم مكوناته تعزيز القدرات 
 .ويجري حالياً تنفيذ مشروع لدعم القدرات في مجال بناء نماذج التوازن العام بالتعاون مع جايكا. الفقر والرصد والتقييم

  ما هي طبيعة العالقة بين أجهزة التخطيط والتعاون الدولي في الدولة والمديريات في الهيئة؟ وما هي مجاالت التنسيق
 .التعاون فيما بينها وبما يخدم تحقيق الخطط والبرامج التنموية؟و

ولذلك فإن جانب التنسيق بين مختلف . تتسم عملية التخطيط التنموي بأنها تشاركية وتحتوى جانباً تأشيرياً في الوقت نفسه   
إذ يتطلب . مكوناتها المختلفةالجهات ذات العالقة يلعب الدور الرئيسي في ذلك، على األقل خالل مرحلة إعداد الخطط ب

منهج التخطيط المعتمد قيام عالقات عمل فعالة بين مختلف الجهات المعنية، والتنسيق التام بين هذه الجهات، وهذا يستدعي 
التعاون بين وزارة المالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي، لتحديد اإلنفاق الحكومي المتاح لتمويل خطة التنمية الطويلة 

والتعاون بين هيئة التخطيط والتعاون الدولي وهيئة التخطيط اإلقليمي، لوضع برامج تنموية وسياسات مناسبة . جلاأل
ومشاركة هيئة التخطيط والتعاون الدولي مع . لالستثمار األمثل لإلمكانيات والموارد الطبيعية والبشرية والمادية المكانية

والقطاعي والمحلي، في وضع خططها وبرامجها المختلفة وتحديد االستثمارات  مختلف الجهات العامة على المستوى الوطني
يضاف إلى ذلك بناء عالقات عمل موثوقة بين هيئة التخطيط والتعاون الدولي وكل من القطاع الخاص . الالزمة لها

 . ومنظمات المجتمع األهلي، بهدف ضمان مشاركتها في عملية التنمية الوطنية

، إال أن هذا األمر يندرج تحت بند اإلصالح المؤسساتي، ومن ٢٠١١لعام  ١ظرياً من خالل القانون رقم تم تحقيق ذلك ن
المعروف أن هذه المسالة طويلة األجل ومستمرة في الوقت ذاته، وعلى الرغم من ذلك تم الوصول إلى مستويات جيدة 

  .يم أعمال متعددة مشتركةومقبولة في عالقة الهيئة مع جميع الجهات ذات العالقة وتم تقد
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٢٠١٢نشرة التخطیط والتعاون الدولي ـ العدد التجریبي الثاني ـ تموز   

        
  ماهيتها، أهميتها، أنواعها:  النمذجة

  ١غزوة حسن الصرن: إعداد                

    
علم استخدام األدوات اإلحصائية والرياضية لقياس العالقة بين مجموعة من المتغيرات التي تمثل بأنها النمذجة تعرف 

وبهدف معرفة سلوكها تطورها عبر الزمن والتنبؤ بقيمها المستقبلية في . لخا...ظواهر معينة اقتصادية، اجتماعية، طبيعية
  .المدى القصير والطويل األجل

تأشيري بدالً من التخطيط عديدة إلى إتباع نهج التخطيط ال ازدادت الحاجة إلى علم النمذجة مع توجه اقتصاديات دول
 القطاعين من كل دور فيها موضح واجتماعية يةاقتصاد لخطة عامة مؤشرات وضع الضروري من أصبحو ،المركزي
 النمذجة دور جاء هنا ومن. ذلك من تمكن تخطيطية أدوات على االعتماد من البد المؤشرات هذه ولوضع. والعام الخاص

 التي التخطيط لمشكالت موضوعية حلول إلى الوصول أجل من التخطيطية بالدراسات والقيام التخطيط، عملية في كأداة
 لحلول الممثلة التخطيطية القرارات اتخاذ ضوئه في يتم المشكالت لتلك كمياً تحليالً تقدم حيث. الوطني االقتصاد تواجه

 األهداف وتحقيق الخطط بنجاح تقاس التي التخطيطية القرارات جودة من تحسن فهي. وتحليلها تشخيصها تم التي المشكالت
 االقتصادية للسياسات اآلثار لتقييم تستخدم تحليلية أداة فالنمذجة. لمؤشراتوا باألرقام عنها التعبير تم التي التخطيطية

 واختيار بينها فيما والمفاضلة السياسات تلك محاكاة خالل من وذلك الوطني االقتصاد مجاالت مختلف على واالجتماعية
  .الواقع تالءم التي المثلى البديلة السياسة

مختلفة، فهناك نماذج على المستوى اإلقليمي والمستوى القطاعي فعلى سبيل  تبنى النماذج االقتصادية على مستويات
ولكن ). الخ.....نمذجة سوق العمل، نمذجة قطاع التجارة الخارجية، نماذج االنتقال من قطاع التعليم إلى سوق العمل ( المثال

تشمل نماذج االقتصاد القياسي الكلي، نماذج  النماذج األكثر أهمية لتخطيط االقتصاد الوطني هي نماذج االقتصاد الكلي التي
  .التوازن العام، نماذج المدخالت والمخرجات

  :نماذج االقتصاد القياسي الكلي
تقيس كمياً العالقة بين المتغيرات االقتصادية الكلية مستخدمة النظرية االقتصادية واألساليب اإلحصائية والرياضية 

واقع، ومساعدة الحكومات في اتخاذ القرارات ووضع السياسات من خالل توفير بهدف التحقق من انطباق النظرية مع ال
ويعبر عن النظرية االقتصادية بمجموعة من المعادالت التي تتضمن كل واحدة منها . تنبؤات بقيم المتغيرات المستقبلية

ات إحصائية مثل تحليل االنحدار وطريقة تقدر بارامتراتها استناداً إلى تقني. متغيراً تابعاً ومتغير أو عدة متغيرات مستقلة
 ).  F، وفيشرtاختبار ستيودينت( المربعات الصغرى، السالسل الزمنية، االختبارات اإلحصائية 
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في حالة المتغيرات  F,tاالنحدار الزائف، وخطورة تفسير االختبارات التقليدية : تواجه هذه النماذج مشكالت منها 
وللتغلب عليها استندت هذه النماذج إلى نماذج . عدم دقة البيانات التاريخية وندرتها. املغير الساكنة أو المشتركة التك

 الخطة فيو نشير في هذا الصدد إلى أنه تم . وأصبحت تصاغ بصورة دينامية. الخطأ وخواص التكامل المشتركتصحيح 
 السياسات رسم أجل من لسورية الكلي لقياسيا االقتصاد نموذجبناء  التأشيري التخطيط أسلوب تبنت التي العاشرة الخمسية
 اإلجمالي المحلي الناتج نمو معدل حسب ثالثة لسيناريوهات وفقاً الوطني االقتصاد قطاعات بين االستثمارات وتوزيع

  .المستهدف

  :  نماذج التوازن العام 
ن األسواق تكون في حالة هي تمثيل مجرد لحالة اقتصادية لالقتصاد الوطني الذي ينظر إليه على أنه مجموعة م

فهي أداة تحليلية شاملة للمشكالت االقتصادية الحقيقية وتقويم إجراءات .  Walras والراستوازن وتوافق آني وإتباعاً لتقليد 
المنتجين ( بدائل السياسات، مستندة إلى نماذج المحاكاة المبرمجة ألوضاع اقتصادية تحتوي على كل الممثلين االقتصاديين 

فة القطاعات الذين يسعون لتعظيم أرباحهم، القطاع العائلي الذي يسعى لتعظيم منفعته، الحكومة، القطاع في كا
السياسة ( تستخدم هذه النماذج بشكل واسع في التحليل االقتصادي خاصة فيما يتعلق بتقييم السياسات العامة). الخ...الخارجي

وتقييم برامج اإلصالح االقتصادي، ) الخ...الزراعية، سياسة الدعم الضريبية، السياسة النقدية، سياسة إصالح األسعار
 .الخ...االتفاقيات والشراكات التجارية الدولية 

لكل نموذج توازن عام مصفوفة حسابات اقتصادية اجتماعية تحدد الممثلين االقتصاديين ودرجات التفصيل المطلوبة  
وتحتاج عملية بناء المصفوفة إلى بيانات سنة معينة تجمع . ات معينةللهدف الذي يبنى النموذج من أجله في ضوء افتراض

حسابات قومية، مسوحات إحصائية، جداول مدخالت ومخرجات، الموازنة العامة للدولة، ميزان (  من المصادر كافة
غيرات االقتصادية على عكس نماذج االقتصاد القياسي التي تتطلب عملية بنائها بيانات تاريخية  للمت ،)الخ...المدفوعات

  .ولفترة زمنية طويلة

  :نماذج المدخالت والمخرجات
تعد أداة مناسبة للكثير من أوجه التحليل االقتصادي الهامة مثل إسقاطات متطلبات المدخالت لمختلف قطاعات  

 ،الخ...شطة المختلفةاالقتصاد، قياس مدى قوة الترابط بين القطاعات، تحديد مصادر النمو، حساب المضاعفات المتعلقة باألن
التي تفترض أن القطاعات المختلفة تعمل حسب الطلب النهائي المتوقع وال أهمية للزمن الماضي  وتصنف إلى نماذج ساكنة 

بينما تهتم النماذج الديناميكية بالزمن وذلك بجعل التكوين الرأسمالي  ،إال من أجل تحديد المعامالت الفنية والمعامالت األخرى
ومن مجاالت استخدامها تحديد الحاجة . يادة الطاقة اإلنتاجية باإلضافة إلى أنه مكون من مكونات الطلب النهائيوسيلة لز

لالستيراد لمختلف القطاعات وبالتالي متطلبات العملة الصعبة، دراسة التغيرات الهيكلية في جانبي العرض والطلب، ومشكلة 
 .في التحليالت البيئية والتكامل اإلقليمي، تدفقات التجارة والتكامل االقتصادي و تستخدم هذه النماذج اليوم. التقدم التقني
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باإلضافة إلى ما سبق هناك نماذج أخرى يمكن استخدامها ألغراض التنبؤ وتقييم السياسات كنماذج سالسل ماركوف 
معينة ليعود سلوك هذه الظاهرة إلى  التي تساعد على تقدير الفترة الالزمة النتهاء تأثير صدمة معينة على ظاهرة اقتصادية

. حالته الطبيعية وتستقر من جديد، وتطبق لدراسة الظواهر التي تتميز بتقلباتها السريعة والكثيرة كظاهرة سعر الصرف
باإلضافة إلى أن مصفوفات احتماالت االنتقال الماركوفية هي بمثابة أدوات يمكن من خاللها إجراء تنبؤات طويلة األمد 

األمر الذي يجعل باإلمكان صياغة سياسات رد فعل تجاه تقلبات الظاهرة للحد من اآلثار السلبية .ات الظاهرة المدروسةبتغير
 وصلت التي فقط الحالية القيمة على النماذج هذه تعتمد. للصدمة، وبناء رؤية بعيدة المدى تجاه الظاهرة االقتصادية المدروسة

 أيضاً الهامة النماذج بين ومن األخرى النماذج بقية عن بها تتميز خاصة أهمية يمنحها ذيال األمر. المدروسة الظاهرة إليها
 بمختلف والموارد األصول بتوزيع يتعلق فيما المثلى اإلستراتيجية القرارات اتخاذ على تساعد التي الديناميكية البرمجة نماذج

 نجاح عوامل أهم من القرارات هذه تعد حيث الوطني، قتصاداال قطاعات بين لالستثمارات األمثل التوزيع كتحديد أنواعها،
 والتنبؤ التقدير طرائق من تعتبر التي العصبية الشبكات بنماذج األخيرة اآلونة في االهتمام زاد كما. التخطيطية العملية
 والمتغير العصبية، اتالشبك بلغة المدخالت المستقلة المتغيرات تمثل حيث مرنة، خطية غير دوال عن عبارة وهي. الحديثة
 التنبؤ استخدامها مجاالت ومن. معينة مخرجات دالة ولكل الخفية الطبقات تحفيز بدوال الدوال وتدعى. المخرجات التابع

 .االقتصادية المتغيرات من وغيرهاالصرف  وبأسعار والسندات، األسهم بأسعار

  
  : انظر االطالع من لمزيد

 .اإلسكندرية جامعة ،والتطبيق النظرية بين القياسي االقتصاد في الحديث ،٢٠٠٥- القادر عبد عطية، - 
 .سورية طالس، دار األولى ،الطبعةالقياسي االقتصاد،١٩٩٦-لطفي عامر. د ترجمة شي، ونيكول رينيه جيرود، - 
ي القـاهرة ،  ، بحوث ومناقشات ندوة عقدت فسس بناء نموذج قطري نمطي لتقويم السياسات االقتصاديةأ -١٩٩٦-عبد اهللا، عادل  - 

 .المعهد العربي للتخطيط بالكويت ، دار طالس، سورية
،  المعهد العربـي  مسح التطورات في منهجية بناء وقياس النماذج واستخدامها في تقويم السياسات والتنبؤ،اإلمام، عماد وآخرون - 

 .للتخطيط بالكويت ، دار طالس، سورية
 .، المعهد العربي للتخطيط بالكويت ، سورية ي في تقييم السياساتاستخدام االقتصاد القياس -٢٠٠٨-العباس، بلقاسم  - 
، المعهـد العربـي   مسح وتقييم بعض النماذج االقتصادية الكلية العربية ذات تطبيقات السياسة االقتصادية -١٩٩٦-الكواز، أحمد  - 

 .للتخطيط بالكويت ، دار طالس، سورية
، الجزأين األول والثاني، المعهد مل وديناميكية اليد العاملة في البلدان العربيةتنظيم ونمذجة أسواق الع -١٩٩٨-وديع، محمد عدنان - 

 .العربي للتخطيط بالكويت ، دار طالس، سورية
- Hosoe, nobuhiro-٢٠١٠- text book of computable general equilibrium modeling, programming and 

simulations, Palgrave, Macmillan, UK. 
- Chiang, Alpha C. & wave land-٢٠٠٠- elements of dynamic optimization, press INC., USA. 
- Berg, bernd A.  (٢٠٠٤):"Markov chain Monte Carlo simulation and their statistical analysis: with 

web-based Fortran code", Florida.  
- Freeman ,James A & David M. Skapura(١٩٩١): Neural Networks Algorithms, Applications, and 

Programming Techniques, Addison-Wesley Publishing Company, Inc. 
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  ٢خطيط ـاء والتـأهمية اإلحص

        
  أحمد كيالني : إعداد                                             

 
  :مقدمة

يتزايد الطلب على البيانات اإلحصائية في الوقت الراهن أكثر من أي وقت مضى، وتتنوع البيانات اإلحصائية بشكل 
. لمية والتكنولوجية التي شهدها العالم خالل العقدين المنصرمينوتزامن ذلك من الثورة الع. لم يسبق له مثيل من قبل

وأصبحت المعلومات بمفهومها العام جزءاً ال يتجزأ من التطورات االقتصادية واالجتماعية التي يشهدها العالم اآلن، وأصبح 
اإلحصائية جزءاً أساسياً التهافت والسعي الدول والمؤسسات على حد سواء للحصول على المعلومات التي تشكل البيانات 

  .منها، سمة من سمات بداية األلفية الثالثة وسيستمر هذا الطلب بازدياد إلى عقود عديدة قادمة
  :تعريف اإلحصاء : أوالً

ذلك الحقل من المعرفة الذي يختص باألساليب التي تقدم قواعد من البيانات وفق مقاييس كمية  هبأن اإلحصاءيعرف 
كما . جميع البيانات وتنظيمها وتبويبها وعرضها وتحليلها لظواهر التي استقيت منها هذه البيانات وتشمتساعد على دراسة ال

   .أنها تشمل اشتقاق ووضع النماذج الرياضية
 :كاآلتي مختصرة بصورة اإلحصاء فهم ويمكننا

 الواقع نم وقرباً وضوحاً وأكثر دقيقاً كمياً رقمياً توصيفا الظواهر توصيف على قادر اإلحصاء. 

 بالمعنى بالمستقبل ؤالتنب يمكنه كما المفترضة، العوامل تأثير مدى يحدد نأو الظواهر، يفسر أن اإلحصاء يستطيع 
 .ةللكلم العلمي

 عليها مبرهن رياضية علمية أسس على ويرتكز االحتماالت، وحساب الرياضية المعادالت اإلحصاء يعتمد. 

 سوى علمية بمادة محدد غير فهو. قراءة ونمط تأمل وآلية وتفكير وعقل هجمن هو وإنما فحسب، علماً ليس اإلحصاء 
 .العينات نظام تحتوي التي بتلك

 في مسألة وهذه التقييم، تحديد في دورا تؤدي أخرى علوم من متلقاة فرضيات على التحليلي اإلحصاء عملية ترتكز 
 .األهمية غاية

                                                             
مؤتمر التغیرات السكانیة في سوریة وأبعادھا التنمویة مدیریة التنمیة السكانیة في الھیئة وذلك ضمن فعالیات  ورقة من قبل السید احمد كیالني مدیردمت ھذه الق ٢

   ٢٠١١/ ١١/  ٢٣-٢١والذي أقیم خالل أسبوع العلم الواحد والخمسین بتاریخ 
  
العمل المشار إلیھا أعاله وتم تضمینھا األفكار األساسیة التي تم عرضھا في الورقة واھم االستنتاجات التي تم التوصل إلیھا  تعتبر ھذه المقالة ملخصا عن ورقة :تنویھ 

 .وأخیرا مجموعة التوصیات التي  تقدمت بھا الورقة
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  :ماهية المؤشرات 
يقاس بها التقدم نحو تحقيق هدف معين محدد، ونظراً ألهمية المؤشرات كمقاييس هي األدوات األساسية التي 

تستخدم للقياس والتقييم إلى جانب المتابعة، كما أنها تفيد المخططين ومتخذي القرار في تحسين أداء العمليات التنفيذية، فقد 
  . ا كل مؤشرأصبح من الضروري االتفاق على تعاريف للمؤشرات وللظروف التي يستخدم فيه

  :تعريف التخطيط: ثانياً
لقد قيل في تعريف التخطيط أراء كثيرة جميعها تتفق على انه المسار الذي يحدد مسبقا من اجل تحقيق أهداف معينة 

ن التخطيط هو عملية رسم األهداف أوإذا أردنا التوسع في التعريف السابق يمكن أن نقول ب .تلتزم اإلدارة به وتعمل بموجبه 
ي يراد التوصل إليها خالل فترة زمنية معينة وحشد اإلمكانيات الالزمة لتحقيق تلك األهداف وفق أساليب كفوءة تختصر الت

  .الكلف و تعظم النتائج 

 يراد التي األهداف أن حيث وتقلبات مفاجآت من يحمله قد وما للمستقبل توقعاته في أيضا التخطيط أهمية وتبرز
 رجل على يفرض مما تقصر، وقد تطول قد محددة زمنية فترة خالل يتم تحقيقها أن أي مستقبلية أهداف هي إليها الوصول
 عند الوضع عليه سيكون ما عن فكرة وتكوين المستقبل هذا عليه يكون قد لما الالزمة االفتراضات األخذ بالحسبان اإلدارة

 بين واالختيار بالمستقبل، ؤالتنب على أساسا يعتمد خطيطالت إذاً .المختلفة التنفيذ مراحل وخالل األهداف تنفيذ في البدء
  .تنفيذه يتم وكيف ومتى لتنفيذه، الالزمة واإلجراءات عمله، يجب لما مقدماً والتحديد ،البدائل
  :التالية ألسبابل التخطيط إلى الحاجة وتعود

  . لبدائ عدةبين  من الهدف هذا قلتحقي المناسبة الطريقة اختيار يعني والتخطيط معين هدف لتحقيق طرق عدة هناك .١
  .رالحاض قعاو من المستقبل يتناول التخطيط إن .٢
  .الفوائد أفضل تحقق والتي البدائل أحسن اختيار في الدقة توخي عليها تفرض للمنظمة المتاحة الموارد ندرة .٣
  .وطارئ جديد كل ندع وسياساتها أهدافها تعديل في مرونة وأكثر أفضل موقع في المنظمة يجعل للمستقبل التخطيط .٤

   :النامية الدول فيوخاصة  القرار دعم في اإلحصاء أهمية:ثالثا
 أساساً تضع، ووالمكانية الزمنية المقارنات إجراء من تُمكنو ،لحالةل موضوعية صورة الجيدة الرسمية اإلحصاءات تقدم
 .التنموي القرار صنع لعملية الحركة ناقالت دور تلعب، والعامة والسياسات القرارات تدعم، كما المستقبل في التقدم لحساب

  :يلي وبالتالي تظهر أهميتها من خالل ما
 القومية التنموية السياسات وبناء لتصميم اإلحصاءات استخدام. 

 المختلفة والسياسات البرامج تنفيذ لمراحل والتصحيح المتابعة نظم تكوين.   
 العامة للسياسات الصائبة غير القرارات اهتج المانحة الدولية والجهات المنظمات حساسية تزايد .  
 ش والمؤشرات اإلحصاءات عن اإلفصاح إلى الحكومات تلجأالضغط جماعات لمواجهة واإلجراءات للسياسات كلةالم 

.اإلعالمي
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 ن ينتجه وما اإلحصائي النظام جودةومؤشرات، إحصاءات م دعكمالً جزءاً يالحوكمة إصالح في أساسية بصورة م 
(Good Governance). 

 صنع مراحل جميعفي  بشفافية للمشاركة باإلحصائيين واالستعانة اإلحصاء دور تفعيل القرار صانعي على لزاماً أصبح لذا
 بمختلف السياسات ومردود التنموية البرامج تنفيذ لجودة والتقييم المتابعة نُظم تصميم في خبراتهم من لالستفادة ،القرار

  .وأشكالها صورها
   :أهمية المعلومات اإلحصائية في التخطيط للتنمية : رابعا

  :تكمن أهمية المعلومات اإلحصائية للتخطيط في أهم النقاط التالية
  الفقر  :تبين المعلومات اإلحصائية الموثقة حقيقة الوضع المعيشي للمجتمع ، وارتباط ذلك بظواهر تنموية هامة مثل.   
 نات المطلوبة لوضع ومراقبة السياسات التنموية الفاعلةتوفر المعلومات اإلحصائية البيا. 

 معلومات إحصائية صادرة عن نظام إحصائي وطني قوي وموثوق به كعنصر أساسي  ىاعتماد المؤشرات التنموية عل
 .لقياس مدي إمكانية وصول الدولة إلي تحقيق األهداف اإلنمائية الخاصة بها

  :لجيدة عند التخطيط للتنمية متطلبات المعلومات اإلحصائية ا: خامسا

إن الهدف الرئيسي الذي يجب أن تتبناه الهيئات واألجهزة اإلحصائية هو تطوير وتوفير مجموعة من البيانات المتسقة 
والمترابطة والموثقة ، سواء علي المستوي المحلي أو الدولي ، وهو ما يتطلب القيام بتطوير وتوثيق أفضل للمعايير 

لألرقام  والتجميع والمقارنة القياس تخدمة في جمع وتحليل بيانات الدولة، والتغلب علي مشكالتوالمنهجيات المس
جودة البيانات والمعلومات اإلحصائية في إطار  )معايير( ويمكن تحديد أهم متطلبات. واإلحصاءات التي تمثل الوضع المحلي

   :التخطيط للتنمية ، في النقاط التالية 
 لبيانات اإلحصائية المتاحة فعلياًاالستغالل األمثل ل . 

  توثيق البيانات اإلحصائية. 

  اتساق المنهجيات المتبعة مع المفاهيم المستخدمة.   

 التكرار الدوري للمسوح ومراجعة البيانات اإلحصائيـة بصفة مستمرة. 

  اختبار وتقييم بيانات المسوح. 

 تقوية الجهاز اإلحصائي الرسمي للدولة  .  

 اإلحصائية األجهزةالتنمية وأهمية دور  في اإلحصاء أهميةوهو ما يؤكد  إحصاءال تنمية بدون  إنيتضح مما سبق   و
.متطورة تلبى احتياجات متخذ القرار إحصائيةأنظمة  وإيجادوتقوية الحوار  اإلحصائيةالعملية التنموية وتعزيز القدرات  في



  ١٤        أوراق عـمـل
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٠١٢نشرة التخطیط والتعاون الدولي ـ العدد التجریبي الثاني ـ تموز   

  :االستنتاجات: سادسا
لعملة واحدة، فال قيمة لما تنتجه مكاتب اإلحصاء من بيانات ومؤشرات إذا لم إذاً اإلحصاء والتخطيط وجهان 

تستخدم ويستفيد منها الجميع، كما أن عملية التخطيط لن تبنى على أسس سليمة إذا لم تستخدم البيانات والمؤشرات، فأجهزة 
 .التخطيط الزبون الرئيس لمنتجات أجهزة اإلحصاء

 : أهمهاالستنتاجات بمجموعة من اخرجت الورقة لقد 

نه يدعو لرسم صورة المستقبل بكل ما فيه من حيث أضرورة للجميع سواء كانوا أفراد أو منظمات  التخطيطإن  .١
   .احتماالت

بشتى أنواعه يحتاج إلى مزيد من الدراسات واألبحاث التي من شأنها تحليل الواقع الذي عليه المنظمة وهذا  التخطيطأن  .٢
من قواعد بيانات تبنى عليها الدراسات واألبحاث  هاسية وهامة من علم اإلحصاء وما يقدمال يتم إال بمعونة أس

 .المذكورة

وإن  ،ن من مكونات التخطيط الهامة هو رسم صورة المستقبل والمتمثلة في الرؤية والرسالة واألهداف اإلستراتيجيةإ .٣
وهذا ما  النشاط اإلحصائيالتي تقع في صلب  ؤرسم مالمح لصورة هذه المكونات يتطلب استخدام أساليب وطرق التنب

اإلحصائية وضرورة تطويرها لكي تساعد على رسم مالمح  ؤحاجة ماسة ودائمة للمخططين لطرق وأساليب التنبجد يو
 .المستقبل بشكل فعال ومفيد 

ذا كانت البيانات مهما كان دورها في رسم صورة المستقبل لدى المخطط تبقى قاصرة وربما ضارة إ ؤأساليب التنبن إ .٤
   .غير دقيقة ؤوالمعلومات اإلحصائية الموظفة في عملية التنب

وحيث إن عملية التنفيذ تتطلب متابعة وتقييم  بتنفيذهاكما يرى المخططون إن العبرة ليست بوضع الخطط بل العبرة  .٥
العون  "ات بأمس الحاجة إلى وتقدم العمل وإن مثل هذه األدو معايير لقياس األداءمستمرة، لهذا البد من استخدام 

  .مسائل المتابعة والتقييم معا   التي يقدمها لمعالجة "وأساليب القياس والتحليل الكمي " اإلحصائي

 التوصيات:سابعا

  :هذه الورقة بما يلي أوصت    
ق ونتائج االهتمام بالمدخالت اإلحصائية والتعامل بكل حيادية وشفافية معها من خالل وضع المخططين أمام حقائ .١

 .المسوح كما هي فعالً، ألن من شأن ذلك التأثير المباشر على المخرجات التي ستستخدم في الخطط

يجب التركيز على العالقة الوثيقة بين المخطط للتنمية والباحث اإلحصائي وبالتالي يجب أن تكون خطة عملهما  .٢
ع خطة موثوق بها تمكنها من بلوغ األهداف مشتركة ومتواصلة من اجل ضمان بيانات صحيحة وسليمة تؤدي إلى وض

.المطلوبة التنموية
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االبتعاد عن الطرق اإلحصائية التقليدية في جمع البيانات واالتجاه نحو االستفادة من اإلمكانات العلمية التي يتيحها كل  .٣
طي أنشطة متعددة من علم اإلحصاء واالقتصاد القياسي وتكنولوجيا المعلومات في إجراء مسوح وإحصاءات حديثة تغ

في ذات الوقت مثل المسوح المتعددة والمسوح االقتصادية واالجتماعية لميزانية األسرة ومسوح استطالع الرأي 
  .والبطالة ومسوح استغالل الوقت والمعارف والمهارات 

قة على مفهوم إعادة النظر في مناهج الجامعات والكليات التي تخص علم اإلحصاء أو مادة التخطيط وعدم جعلها مغل .٤
 .تجريدي لكل منهما بحيث يتخرج كل من اإلحصائي والتخطيطي وكالهما ملم بطبيعة واختصاص األخر

 .التأكيد على أهمية التخطيط أسلوباً لبناء المستقبل .٥

تطوير قواعد البيانات والمعلومات اإلحصائية لكي تخدم عملية التخطيط بشكل مرض وبالرغم من أن الوسائل الوصفية  .٦
ولكنها تبقى هامشية والسبق للمعلومات اإلحصائية التي توفرها  الستكشاف الحاضر ورؤية مالمح المستقبلتخدم تس

 .قاعدة بيانات متطورة

كفاءة  ارتفعتتطوير أساليب وطرق التنبؤ ألنها الوسيلة التي يستعين بها المخطط في رسم صورة المستقبل وكلما  .٧
 .ة قريبة عن الواقع المنشود الذي تطلبه المنظمةالعمليات التنبؤية كلما كانت الصور

عندما ينشأ الخطأ في الميدان يصبح تفادي أضراره في العمليات ألنه العناية بأساليب جمع البيانات اإلحصائية وتبويبها  .٨
 .اإلحصائية الالحقة صعباً ومرهقاً وقد يمر ويكون توظيف البيانات غير سليم آنذاك

إلحصائية والتخطيطية ومنهجية إعداد الخطط لكي تتواكب مع التطورات الحديثة في العلوم تطوير أساليب التدريب ا .٩
، وال بأس من إكساب اإلحصائي بعض المهارات التخطيطية الن الباحث اإلحصائي اإلدارية واالقتصادية واالجتماعية

 .قي عندما يمتلك معلومات عن التخطيط يستطيع أن يتعامل مع البيانات ببعدها الحقي
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 التدريب

  جناحه شروط -فوائده –أهدافه 
  

                                                                                      ٣محمد أيمن طرابيشي                 
  

  :مقدمة
 المنظمة، فاالهتمام بالعنصر البشري وتنميةالتدريب والدور الذي يلعبه في تطوير  لم يعد هناك مجال للشك بأهمية     

في تطور التحقيق ف. أعلى درجات الكفاية هذا االهتمام المكانة المرموقة بين اهتمامات اإلدارة، يمهد السبيل لتحقيق وإعطاء
 يجابيةأية نتائج إإلى  ةبالضرورقد ال يؤدي  مستلزماتالو موادال الجودة فيوتوفر اآلالت والتجهيزات  تجدد فيالو األنظمة

وأكثر من ذلك فإن . الالزمة والخبراتبالمعرفة  األدوات،واستخدام هذه تزويد األفراد القائمين على إدارة لم يرافقها  إن
السلوكية  تنحصر في تطوير المعلومات والخبرات التخصصية بل تعدتها إلى االهتمام باالتجاهات جهود التدريب، لم تعد

  .ضمن المنظمة أواصر التكامل والتضامن بين أفراد الوحداتلألفراد والجماعات بهدف توثيق 

  أهداف التدريب وأهميته: أوال

إلكساب العاملين فيها، على اختالف مواقعهم،  المنظمة بصورة رسمية بهاعملية تعليم منهجية تقوم "بأنه  ف التدريبيعر   
يستهدف التدريب خلق إذ  ." دافها وأغراضهازيادة مساهمتهم في تحقيق أه معارف، مهارات، واتجاهات جديدة، بقصد

باتجاه األفضل، سواء في المعارف أو المهارات أو السلوك واالتجاهات،  الفرص المناسبة إلحداث تغيير لدى المتدربين
ما حصلوا عليه بعد  قادرين على إنجاز شيء لم يكونوا قادرين على إنجازه قبل التدريب ويتمكنوا من تطبيق بحيث يكونوا

  .ا نهجاً يتوافق مع أهداف منظمتهمعودتهم إلى العمل ويسلكو
رفع والتي أهمها  هامن ةالمتوخااألهداف لتحقيق  مفصليةيجب أن ترتكز عملية التدريب على أسس ومبادئ من جهة أخرى، 
  :ويمكن إيجاز هذه المبادئ بما يلي الكفاية اإلنتاجية،

 ج التدريبية موجهة لتحقيق أغراض محددةأن تكون المناه أن يكون التدريب هادفاً، أي. 

 القائمينأن تكون العملية التدريبية مستمرة عبرة حياة المنظمة، ال طفرة من طفرات  أن يكون التدريب مستمراً، أي 

 .على إدارة المنظمة
 ن سواه أو على مستوى دو مقتصرةالمنظمة وغير  أن تكون العملية التدريبية شاملة لجميع المستويات والتخصصات في

 .غيره تخصص دون

 بشكل دائم المعاصرةوالتكنولوجيا والظروف  أن تكون العملية التدريبية متطورة غير جامدة تواكب تطور العلم. 
  تنفيذها إحداث التغيير ال مجرد نظريات ال يمكن قبولها أو أن يكون واقعياً، يساهم في. 

                                                             
  .بشریةماجستیر في تخطیط وتنمیة الموارد ال  -والتعاون الدولي طمدیر التأھیل والتدریب في ھیئة التخطی ٣
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عكاساتها اإليجابية ليس فقط على مستوى الفرد وإنما على مستوى عملية لها اناألفراد في كونها  أهمية تدريبوتكمن 
المصاريف على العمالة نتيجة لرفع مستوى األداء  فتخفيض .المنظمة ككل وحتى مع المتعاملين معها من جهات أخرى

  المترتبةن أهم اآلثار اإليجابية ، هي مخفض معدل دوران العمل وخفض الغياب، إضافة إلى إنجاز األعمال وخفض زمن
الترقية ) ٢، زيادة األجر وزيادة الحوافز) ١ :تكمن الفوائد في النقاط التاليةبالنسبة للعاملين أنفسهم ف أما .على عملية التدريب

حب العمل ) ٥، بالرضا تحسين مناخ العمل واإلحساس) ٤، النقل إلى الوظيفة المرغوب بها)  ٣، المرغوب بها إلى الوظيفة
  .المنظمة العائد المادي اإلضافي نتيجة لممارسة العمل خارج نطاق)  ٧، للمتدرب تطوير الحياة العملية )٦، واالعتزاز به

  شروط إنجاح التدريب: ثانيا

ومنها يتعلق  ،األساسية منها ما يتعلق باإلدارةبد لضمان نجاح عملية التدريب من توفر عدد من الشروط والعوامل ال     
فمثال، يعتبر إيمان اإلدارة بالتدريب واالقتناع بأهميته . منها ما يرتبط أساسا بالبرامج التدريبيةو ،أو المتدرب/بالمدرب و

وتبني  ،التدريب المستمر لمختلف عناصر المنظمة عنصر أساسي في عملية إنجاح التدريب وذلك من خالل إتباع سياسة
أطراف العملية  بين الفعالالتعاون من جهة ثانية، يعد . لهاالالزمة ومتابعتها وتوفير اإلمكانيات  برامج التدريب المختلفة

من أهم محددات إنجاح عملية التدريب واالستفادة من   )لها المتدرب والمدرب، والمتدرب نفسه التي يتبعاإلدارة (التدريبية 
إنجاح التدريب حسب  ، وفيما يلي نورد أهم شروطحيث يقوم كل طرف بااللتزامات المترتبة عليه بكل أمانة . نتائجها

 .المكونات التي تتضمنها العملية التدريبية بشكل عام

 :يلي يترتب على اإلدارة التابع لها المتدرب أن تقوم بما :اإلدارة  - أ

  آخر اختيار المتدرب في ضوء احتياجاتها دون أي اعتبار. 

 تحديد نوعية التدريب الالزم للمتدرب. 
 التدريبية المساهمة في تصميم البرامج. 

 إلنجاحها رصد االعتمادات الالزمة لعملية التدريب وتهيئة كافة المستلزمات. 
 الضامنة لذلك تحفيز المتدربين بكافة السبل المادية والمعنوية وإعداد النظم. 

  التدريب ولفترات مختلفة متابعة المتدربين أثناء وبعد التدريب وتقويم أدائهم وتحصيلهم بعد.  
  :المتدربين  -  ب
  تحيط به كأن يشعر أن ترقيته مرتبطة بتدريبه  بحاجته إلى التدريب ، بسبب الظروف الموضوعية التيشعور الفرد

واء ضمن المنظمة أو كفاءته المهنية ويهيئ له فرصاً في زيادة الدخل س على أعمال جديدة أو أن تدريبه يزيد من
 .خارجها

  ضمن المنظمة أو المجتمع كما هو الحال عند بعض  نتهتحقيق رغبات الفرد الشخصية، بزيادة المعرفة لديه لرفع مكا
 .االختصاصي خارج الوطن األفراد الذين يذهبون للتدرب

 يكون  وقد) حاجة اجتماعية(فقد تكون للفرد رغبة في تمتين صداقة أو إنشاء صداقة : النفسية تلبية حاجات ودوافع الفرد
المجتمع لتحقيق سمعة طيبة أو تقدير  خاصة ضمن المنظمة أولدى الفرد رغبة شخصية بزيادة المعرفة لتحقيق مكانة 
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بإنجاز شيء مستقبل بعد إتباعه للبرنامج التدريبي يمكنه من تحقيق ذاته  وقد تكون للفرد رغبة) حاجة التقدير( اآلخرين
 ).تحقيق الذات الحاجة إلى( 
 المدربين:  

المتدرب إلى البرنامج التدريبي الذي ينفذه، مما يجعل ويسلك من التصرفات ما يشد  على المدرب أن يتخذ من المواقف
إثارة األلفة ، والمشاركة اإليجابية،  والمتدرب إثارة وتشويق  :البرامج أكثر فائدة وأكثر نجاحاً ومن هذه التصرفات هذه

  .للمتدربين مراعاة الظروف الشخصية، إضافة إلى للتدريب اختيار األسلوب المناسب، ووالمحبة
 الخاصة بالبرامج التدريبية العوامل:   

، إضافة إلى المقدمة للتدرج في نوعية المعلومات، والمشاركين مراعاة البرنامج لنوعية ومستوىومن هذه العوامل ، 
 .مالئمة البرنامج للحياة الوظيفيةمراعاته لمدى 

  :مراحل تخطيط االحتياجات التدريبية : ثالثا

التدريبية، وتحديد  جهد إرادي منظم يستند إلى دراسة عملية للكشف عن االحتياجات نعالتدريبية  تخطيط االحتياجات" يعبر
  ".األهداف وذلك بمراعاة اإلمكانيات المتاحة األهداف بوضوح، واختيار السبل والوسائل المناسبة لتحقيق تلك

الذي  م عليه عملية التدريب والمؤشرالتدريبية ذات فوائد كثيرة ألنها ، األساس الذي تقو وتعتبر عملية تحديد االحتياجات
  .ونوع التدريب المطلوب لهم ومداه يوجه عمليات التدريب في االتجاه الصحيح، كما أنها توضح من هم المطلوب تدريبهم

  :من خالل ما يلياالحتياجات التدريبية  تخطيطتبرز أهمية  و
  وذلك من خالل العملية التدريبيةالحاجة إلى عالج بعض مشكالت العمل أو الرغبة في تطوير األداء. 
  العصا السحرية الكفيلة بحل جميع مشكالت العمل، فالتدريب يمثل فقط جزءاً من العالج - ولم يكن –التدريب لم يكن. 
  العالج بالتدريب يتضح عندما يصبح مجال أو الموقف اإلداري الحالي موضوعاً للتدريب، تماما كأي نوع من الدواء

 .الذي يقتصر فائدته على مجال المرض الذي يعالجه فقط) يةالمضادات الحيو(
  نجاح البرنامج التدريبي ال يرتبط بمدي تحقيق الفائدة العلمية أو المهارية للمشاركين من خالل إضافة معلومات جديدة أو

المؤسسة أو وحدات  إكسابهم مهارات خاصة، وإنما يكمن نجاح البرنامج في مدي تلبيته لالحتياجات التدريبية التي تسعي
 .التنمية إلى الوفاء بها

  نجاح العالج بالتدريب يجب أن يحظى بنفس القدر واالهتمام في التشخيص حيث أن عدم التشخيص الدقيق لالحتياجات
التدريبية يمكن أن يترتب عليه عقد العديد من الدورات التدريبية والندوات لعالج مشكالت وقد ال يتحقق العالج المطلوب 

 .كون السبب الرئيسي النخفاض الكفاءة مثال ال عالقة له بالتدريب وبالتالي يكون العالج بعيداً عن موطن األلمل
 

يقوم البحث بدراستها  ثمانية مراحلوبناءا على ذلك يمكن إتباع ما يسمى بتخطيط االحتياجات التدريبية والتي تندرج ضمن  
  : في اآلتي
  :ت المؤسسةتحليل احتياجا: األولى المرحلة

 تحديد ما إذا كان البرنامج المقرر تنفيذه سوف يتناسب مع االحتياجات المحددة مسبقا لتطوير وتنمية العمل بالمؤسسة.  
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  يجب على مصمم المنهج التدريبي أن يتعرف على طبيعة العالقة بين تطوير وتنمية المعارف والمهارات واالتجاهات
تداخل وتضارب مثل  اك العديد من المشكالت التي قد ال يجدي معها التدريبوبين المشكلة محل التدريب حيث أن هن

اللوائح واإلجراءات المطبقة ومدى وأساليب التقييم، و عدم وضوح مستويات األداء، و الصالحيات والمسئوليات
  .الخ...متهامالء
  :تحليل المهام الوظيفية: الثانية المرحلة

دراسـة اآلراء واالتجاهـات    لوظيفية إلى عناصرها أو مكوناتها األساسية مثلا  ويقصد بها تحليل كل مهمة من المهام
      ،المختلفـة  التقارير ومشاريع الخطـط   )والمتعاملين  شكاوي الجمهور -مقترحات العاملين أنفسهم  -رأي المدير المباشر(
  :تشمل ويمكن أن .دراسة العملو
  الخ.. وعالقات وظروف يات واختصاصات وصالحياتوصف الوظائف، وما تتضمنه من واجبات ومسؤول. 

 طرق وأساليب -لوائح التنظيم الهيكلي - التدريب القوانين التي لها عالقة بالمنظمة أو( ويتضمن  التنظيم بالمعنى الشامل 

 ).معدالت األداء  -األنظمة واللوائح الداخلية - العمل
 تحليل المعارف والمعلومات. 

  أو المقابلة/و المذكرات و المالحظةمثل  تخدام عدة مهارات للقيام بهذا التحليلويمكن اس.المهاراتتحليل . 

  تحليل احتياجات المتدربين: الثالثة المرحلة
، موقع أو مواقع عمـل المتـدربين  ، العدد المتوقع للمتدربين، بيانات عن المتدربين أنفسهم مثل وتتضمن هذه الخطوة تجميع

  . الخ.. الصفات السلوكية للمتدربين، ساليب تحفيز المتدربين، أمتطلبات أداء العمل، برةسنوات الخالمؤهالت العلمية، 
  :تحديد أهداف البرنامج التدريبي: الرابعة المرحلة

فاألولى تركز على الغايات الرئيسية التي يسـعى  . ويتم في هذه المرحلة تحديد األهداف العامة والتفصيلية للبرنامج التدريبي
تحقيقها، أما الثانية التفصيلية فتتضمن المهام والظروف التي يتم فيها العمل إضافة إلى معـايير األداء المطلـوب   البرنامج ل

  . تحقيقها
  بناء المنهج التدريبي: الخامسة المرحلة

م أي بناء المنهج التدريبي والموضـوعات التـي سـتقد    ،المعارف والمهارات والقيم الالزمة لكل هدف سلوكي وفيها تحدد
 وفى هذا الحال يلجأ المصمم إلى أساليب عديـدة مثـل   .للمتدربين خالل أيام البرنامج التدريبي والتسلسل المنطقي للمحتوى

  .حسب المشكالت المطلوب التركيز عليهاالمنطقية أو أو  رتيب حسب تسلسل أداء الوظيفةت
  اختيار األساليب والمواد التدريبية: السادسةالمرحلة 

طبيعـة  ) ٢ .التوازن بين األهداف التدريبية واحتياجات المتدرب) ١: أهمهاوة يجب مراعاة عدد من العوامل وفى هذه الخط
 .التسهيالت الالزمة وتصميم قاعة التـدريب ) ٤ .لمتدربون وخلفياتهم الوظيفية والتعليميةا) ٣ .المحتوى أو المنهج التدريبي

  .تكاليف المواد التدريبية) ٧ .لوقت المخصص للمادة التدريبيةا) ٦ .المدربون ومهاراتهم في التقديم والعرض) ٥
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  التدريبيةالحصول على اإلمكانيات : السابعة المرحلة
التسـهيالت  ، الوسائل السمعية والبصرية، لمساعدات التدريبية، اهيئة التدريب أمثلة هذه اإلمكانيات التدريبية ويعتبر من أهم

  .لميزانية الالزمة لألنفاق على التدريبا، والالزمة لألنفاق على التدريب
  تنفيذ البرنامج التدريبي: الثامنة المرحلة

تستمر مهمة مصمم المنهج التدريبي كذلك في عملية تنفيذ البرنامج وذلك بهدف التأكد من أن التنفيذ جاء مطابقا لما وصفه  
  .ر تصميم البرامج التاليةوملبيا لالحتياجات التي عقد البرنامج من أجلها بما يساعده على تطوي
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األحداث الحرجةاألحداث الحرجة

 
  واقع التدريب في هيئة التخطيط والتعاون الدولي : رابعا

  :ناظمة لعملية التدريب والتأهيل في الجهات العامة ومن أهمها يوجد في سوريا عدة قوانين وتعاميم 
  قواعد وأسس نظام التدريب (٢٠٠٤لعام / ٥٠/انون رقم وفق الق ٢٠٠٥لعام / ٩٠٣القرار / النظام الداخلي النموذجي

  ).والتأهيل
  ٢٠٠٤لعام / ٢٠/قانون البعثات العلمية رقم. 

  مع ( االعتمادات االستثمارية يفيما يتعلق بخطة التدريب الداخلي فبالغات وزارة المالية السنوية بشأن الموازنة العامة
جراء مناقلة لصالح مشاريع أخرى وفق توجيهات رئاسة مجلس العلم بأن االعتماد المخصص للتدريب ال يمكن إ

وكذلك خطة الطلب على الخبراء وخطة التدريب الخارجي إن وجدت وأن ال تعتمد قبل موافقة رئاسة مجلس  )الوزراء 
 . الوزراء عليها

  ار الخطة بمناقشة وإقرمن التوصيات العامة بمحضر اجتماعات المجلس األعلى للتخطيط الخاص / ٢/الفقرة
/ ٤٤٤/على للتخطيط رقم األ سوالمصدق بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رئيس المجل ٢٠٠٦االستثمارية لعام 



  ٢١        أوراق عـمـل
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  ٢٠١٢ي ـ العدد التجریبي الثاني ـ تموز نشرة التخطیط والتعاون الدول

من كتلة االعتمادات االستثمارية % ٣والمتضمنة إدراج بند للتأهيل والتدريب ورصد مبلغ  ٢٦/١٠/٢٠٠٥تاريخ 
 .ل برامج تدريبية متكاملة تقدم من قبل الجهاتالملحوظة في الموازنة االستثمارية لمختلف الجهات من خال

  من إجمالي االعتماد % ٢بحيث ال تتجاوز نسبتهااالعتمادات الجارية المخصصة لبند التأهيل والتدريب في الموازنة
 .  المخصص للباب الثاني

  للحصول على  الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بشأن تأهيل العاملين  ٧/٦/٢٠١٠و تاريخ .م/ ٣٦/القرار رقم
 . شهادات التأهيل والتخصص

  ١٦/٨/٢٠٠٧تاريخ  ٦٢٩١/١تعليمات  رئاسة مجلس الوزراء بشأن المنح االطالعية والتدريبية  رقم .  
 بشأن التعليمات التنفيذية المتعلقة بآلية صرف االعتمادات المخصصة لبند  ٣١/٨/٢٠٠٩تاريخ  ٧٥١٥/١رقم  التعميم

 .التأهيل والتدريب 

  :تدريب العاملين لديها منها في  عدة طرقتعتمد في على  ، فهي ا يخص هيئة التخطيط والتعاون الدوليأما فيم
مركز تطوير اإلدارة واإلنتاجية ومراكز التدريب المهني ( تستعين الهيئة بمراكز التدريب العامة  :التدريب الداخلي -أ

والخاصة المتوفرة وعلى مركز ....) معهد التنمية اإلدارية  - ةالمعهد الوطني لإلدارة العام –التابعين لوزارة الصناعة 
التدريب على اللغة االنكليزية والفرنسية  التابعين للهيئة ومعهد التخطيط االقتصادي واالجتماعي في تنفيذ خطتها التدريبية 

  :آليات معينة منها بإتباعإعداد خطة التدريب الداخلي ويتم  .الداخلية 
 أهيل بتجميع االحتياجات التدريبية من كافة المديريات في الهيئة ومديريات التخطيط في المحافظات تقوم مديرية الت

  .ووضعها بالشكل المناسب
     يتم الحصول على موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء على خطة التدريب الداخلي والخارجي وخطـة الخبـراء بعـد

 .الحصول على موافقة السيد رئيس الهيئة 

 شة الخطة في وزارة المالية من أجل الحصول على االعتمادات  الجارية واالستثمارية لتنفيذهايتم مناق. 

  تكلفـة  ( يتم مخاطبة كافة الجهات العامة والخاصة لتنفيذ البرامج التدريبية بعد دراسة كافة العروض المقدمة من حيـث
  .....)مدة الدورة  -ات المقدمةالخدم –العلمي الذي سوف يقدم  المستوى –كفاءة المدربين  –الدورة 

عن طريق المنح والجوالت االطالعية التدريبية التي ترد من المديريات المختصة بالتعاون الدولي  :التدريب الخارجي -ب
وتشارك مديرية التدريب في تحديد عدد من المواضيع والبرامج التي تهم عمل الهيئة والعاملين فيها مع مديريات التعاون .

  .لمناقشتها مع المنظمات والسفارات المعتمدة الدولي
وذلك عن طريق الدعوات التي تصل إلى الهيئة مـن الـوزارات    :الندوات وورشات العمل والمؤتمرات والمحاضرات -ج

  .والهيئات والمؤسسات إلى كافة المديريات في الهيئة 
  



  ٢٢        أوراق عـمـل
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  ٢٠١٢ي ـ العدد التجریبي الثاني ـ تموز نشرة التخطیط والتعاون الدول

  :الخاتمة
وأصبح الجميع يدرك أن رفع " وهاما" ضروريا" بح مطلباال شك أن رفع سوية تأهيل وتدريب الكوادر العاملة أص    

إن رفع الكفاءات وزيادة سوية التأهيل هما حجر الزاوية في أي عملية تطوير أو نهوض بأي قطاع من القطاعات الدولة، 
في كافة  كفاءة التدريب وتحسين فعاليته في الهيئة يتحقق من خالل التطبيق العملي والفعلي لكافة الدورات التي تنفذ
  . نواحي العمل وعدم االكتفاء بالجانب النظري فقط والمتابعة المستمرة لكافة المتدربين من قبل المدراء  المعنيين 

  
  املراجع

  
  المراسيم التعاميم والقوانين الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء .١
  لإلدارة العامة المعهد الوطني ٢٠٠٩عبد الحميد خليل . د: دورة تحديد االحتياجات التدريبية  .٢
 .المعهد الوطني لإلدارة العامة ٢٠٠٩كمال يونس . د: تحديد االحتياجات التدريبية .٣

 .، وضع السياسات التدريبية وإعداد خطط التدريب، المعهد الوطني لإلدارة العامة٢٠١٠أيمن العقاد .د .٤

   .، محاضرة حول التدريب ، المعهد الوطني لإلدارة العامة٢٠١٠حمدي الخشان . أ .٥
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٢٠١٢نشرة التخطیط والتعاون الدولي ـ العدد التجریبي الثاني ـ تموز   

  طريقة سينفوني لصياغة اإلسرتاتيجية
  

   ٤نور الدين محمود بركات .م:  بقلم
  :مقدمة 

يعرف التخطيط االستراتيجي بأنه منهج نظامي يستشرف آفاق المستقبل ويستعد لمواجهتها بتشخيص اإلمكانات المتاحة     
" تالي فهو منهج ديناميكي وأسلوب علمي يجري وفقاوالمتوقعة وتصميم االستراتيجيات البديلة واتخاذ القرارات بعقالنية وبال

  .ما عن الصياغات اللغوية الرنانة" نوعا" لتفكير منتظم تحكمه القوانين العلمية بعيدا
ويعتبر التخطيط االستراتيجي أحد األدوات األساسية  المستخدمة من قبل مستويات اإلدارة العليا من أجل رسم األهداف      

يتم من خاللها تحديد وصياغة االستراتيجيات العامة ولعل أهمها ) مناهج (وتوجد هناك عدة طرق , الكبرى والسياسات العامة
، وبالرغم من أن هذه الطريقة تعتبر منطقية وواقعية في صياغة االستراتيجيات ) SWOT(وأشهرها طريقة التحليل الرباعي 

  .االفتراضات التي تقوم عليها عملية  التحليل الرباعي إال أن هناك بعض القصور الذي يشوب هذه الطريقة  وخاصة
طريقة سنفوني ( لصياغة اإلستراتيجية  تسمى ) منهج آخر (نطرح في مقالتنا هذه طريقة أخرى , من هذا األمر" انطالقا    

ستراتيجيات والهدف الرئيسي منها دعم وتطوير األساليب والطرائق المعتمدة في صياغة اال)  ٥لصياغة اإلستراتيجية
على سلسلة من التحليالت والخطوات التخطيطية الفكرية الرياضية والتي تعتمد على النهج " والسيناريوهات العامة اعتمادا

  ).التخطيط  –التفسير  –التصور  –االتصال  –اإلدراك (التشاركي  وتستند إلى العناصر التالية 

   :جيةمفهوم وأهداف طريقة سينفوني لصياغة اإلستراتي   

  .على سير عمل نظام ماهي كلمة ملخصة تعني التحليل النظامي لطبيعة العوامل التي تؤثر  سينفوني إن كلمة      
وبالتالي فان النتائج المستخلصة بواسطة سينفوني تكون قريبة إلى الواقع وذلك بحسب وجهات نظر المشاركين في إعدادها 

ن مسالة التقييمات الذاتية تلعب دورا أساسيا في ذلك، فأسلوب نجاحها يعتمد على رغم أنها تتم بالحسابات واألرقام، إال أ
إلى ) النظام (الواقع المعقد  لتوازن وتكامل تفسير األفراد للواقع لكي يخرجوا بنظرة موحدة للنظام، فهي تعتمد على تحوي

أن المستخدم يحدد درجة التعقيد بنفسه رونة أي وتتصف بالم نموذج فكري مبسط يسهل لنا التحليالت والقدرات اإلستراتيجية،
  "). تماما" إلى حد ما أفضل من أن تكون مخطئا" من األفضل أن تكون محقا"كالمثل القائل (احتياجاته  عويعدلها لتتوافق م

مبدأ إن هدف طريقة سينفوني هو إيجاد أرضية مشتركة للتفكير المنطقي عن طريق الرؤية العمومية المشتركة، فال    
الرئيسي هو توفير نظرة شاملة للنظام وتقليص خطر تجاهل العوامل الهامة، حيث أن التركيز على مشكلة محددة بطريقة 

من تحليل " وبدال ،"زائدة سيجعلنا ننظر إلى المشكلة من خالل ثقب ضيق يجعل أي نوع من التفكير والعمل النظامي مستحيال

                                                             
  ھیئة التخطیط والتعاون الدولي -مدیریة تخطیط الموارد المائیة ٤
) إدارة التطویر وعملیات التغییر في قطاع المیاه في منطقة الشرق األوسط  وشمال إفریقیا (تم التعرف على ھذه الطریقة في سیاق البرنامج العلمي التدریبي بعنوان  ٥

  .عد من قبل مؤسسة انفنت األلمانیة لبناء القدرات والمھارات  اإلداریة  حیث  كنت احد المشاركین في ھذا البرنامجوالذي أقیم في ألمانیا لمدة عام والم
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٢٠١٢نشرة التخطیط والتعاون الدولي ـ العدد التجریبي الثاني ـ تموز   

الهرمي والجامد فان العوامل تحلل بنمط ديناميكي تبادلي، وفي النهاية سوف نتمكن من المشكالت والمعالجات بنمط التسلسل 
  .تحديد االستراتيجيات وتحركات الخطة والتأثيرات المتبادلة بين العوامل

  :خطوات طريقة سينفوني لصياغة اإلستراتيجية 

كل موجز بحيث سيتم عرض الفكرة األساسية من تتألف هذه الطريقة من اثنتا عشر خطوة متتالية سوف نتطرق إليها بش     
  .مع ترك تفاصيل هذه الخطوات إلى األمثلة العملية التطبيقية كل خطوة  ومن ثم االنتقال إلى اإلجراء العملي لهذه الخطوة، 

  ) الخيال (الرؤية :  الخطوة األولى 
 –غزارة في المعلومة  –غنية باالستعارة اللفظية ( اقع مع الو" هي لغة حسية تعبيرية كتابية تتناسب تماما: الفكرة األساسية 
نظام معقد يؤثر في أفعالنا  محيث أن البدء بالرؤية في نظام سينفوني له ميزة هامة وهو أننا نريد تحليل وفه) مليئة بالحيوية 

  .وخططنا
   سؤال البحث:   الخطوة الثانية

ويعتبر هذا ) الرؤية ( طريق عزل الجزء الخاص من الواقع المعقد  ، وذلك عن"تحديد ما نريده تماما: الفكرة األساسية 
  . الجزء أساس عملنا، إذ يمكننا من خالل كتابة سؤال البحث تحديد اتجاه ومنهج عملنا

  )هي مشكلتنا؟  هو هدفنا؟  ما أي العوامل تؤثر على  رؤيتنا؟ ما( بإحدى هذه الكلمات " يبدأ سؤال البحث دوما: اإلجراء  
   منظر النظام :طوة الثالثةالخ

يتمثل الهدف من هذه الخطوة بتحديد اكبر قدر ممكن من العوامل المؤثرة الهامة على سير عمل النظام، :الفكرة األساسية 
، أي أن الغاية هنا هو الحصول على اشمل )غير مباشر –متوسط  –مباشر (وذلك بصرف النظر عن مستوى حدوثها 

  .أي عامل مؤثر قدر اإلمكان صورة  للنظام وعدم نسيان
ثم تحديد العوامل المؤثرة   سؤال البحثيتم تحديد منظر النظام برسم الخريطة الذهنية، وذلك عن طريق وضع  : اإلجراء  

 الكبرى المباشرة، ثم االنطالق للخارج نحو العوامل غير المباشرة، ويعتمد هذا األمر على تدفقات األفكار والمعلومات، وال
  ). سبب وأثر ( إلى نهاية روابط منطقية" ترتيبها قطعيايرمز 

    انتقاء العوامل :الخطوة الرابعة
  .  انتقاء العوامل ذي العالقات المتبادلة التي نقترح دراستها في تحليالتنا الالحقة :الفكرة األساسية 

  :امليوجد مجموعة من القواعد التي يمكن أن تساعدنا عند  اختيارنا  العو: اإلجراء 
   الن الهدف هنا بناء ) العوامل القوية ذات التأثير القوي (التركيز على العقد الرئيسية في منظر النظام ومجاالت القوة

 .نموذج فكري تحليلي 

  يستثني إمكانية البحث عن عوامل هامة على مستوى أعلى أو  وهذا ال) ليس مباشرا (التركيز على مستوى متوسط
 . أدنى

 فعالة (تكون مصادر قوة  عوامل استخدام ( 
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٢٠١٢نشرة التخطیط والتعاون الدولي ـ العدد التجریبي الثاني ـ تموز   

     تعريف العوامل:  الخطوة الخامسة 
  : هي توصيف العوامل بصورة توافقية بحيث يعتمد الوصف على أمرين  :الفكرة األساسية 

  المدى الممكن  - ٢)     التحديد (المظهر  -١
  :اآلتيحسب ما " يتم من خالل الجدول التالي تعريف العوامل ووصفها بشكل دقيق نوعا :اإلجراء 

  
رمز 

  العامل
المظھر   العامل 

  )المحدد(
  مالحظات   المدى الممكن 

    غیر مالئم  –مالئم   النوع  –العدد   أولعامل   أ
    ضعیف   –قوي   المرونة  عامل ثاني  ب

٠٠٠          
    )منخفض –مرتفع )(سيء –جید (    آخر عامل تم اختیاره  ه

   مصفوفة التأثير :الخطوة السادسة
  )ترابط العوامل الديناميكي (هي إظهار قوة تأثير كل عامل على اآلخر  :ساسية الفكرة األ
 :كالتالييتم بناء مصفوفة رياضية تعتمد على تأثير كل عامل على العوامل األخرى ومدى تأثره بها، وذلك : اإلجراء

وذلك ) الشكل الالحق (إلى المصفوفة )  ٠(، ادخل رقم )ال (مباشرة؟ إذا كان الجواب ) ب(على العامل ) أ(هل يؤثر العامل 
 –" متوسطا –" قويا( فالسؤال هل يميل هذا التأثير ليكون) نعم (في المربع المناسب من المصفوفة، إذا كانت اإلجابة 

  ،")ضعيفا
  إلى المربع المناسب من المصفوفة )  ٣(ادخل الرقم " إذا كان قويا -
 إلى المربع المناسب من المصفوفة) ٢(ادخل الرقم " إذا كان متوسطا -

 إلى المربع المناسب من المصفوفة)  ١(ادخل الرقم " إذا كان ضعيفا -

  )شكل توضيحي (مصفوفة التأثير 
                                                              

  افقي ∑   ح  ز  و  ھـ  د  ج  ب  أ    
  ٩  ٠  ٢  ٢  ٢  ٠  ١  ٢    لالعامل االو  أ

  ٨  ٠  ٢  ١  ١  ٠  ١    ٣  العامل الثاني   ب
  ١٢  ١  ٢  ١  ١  ١    ٣  ٣  العامل الثالث  ج
  ١٠  ١  ٣  ٢  ١    ١  ١  ١  العامل الرابع  د

  ١٠  ٠  ٢  ٠    ٠  ٢  ٣  ٣  الى نھایة العوامل  ھـ
  ٦  ٠  ١    ٣  ٠  ٠  ١  ١    و
  ١٠  ٣    ٠  ١  ٠  ٢  ٢  ٢    ز
  ٤    ١  ٠  ١  ٠  ٠  ٠  ٢    ح
    ٥  ١٣  ٦  ١٠  ١  ٧  ١٢  ١٥  عمودي ∑   )أك(

    ٢٠  ١٣٠  ٣٦  ١٠٠  ١٠  ٨٤  ٩٦  ١٣٥  افقي * عمودي   

)أف(  



  ٢٦        مقاالت
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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    الرسم الشبكي لألثر :الخطوة السابعة
تجعل بناء النظام مرئيا  ، ولكنها ال"إن المصفوفة العددية التي وفرتها مصفوفة التأثير قد تكون مؤثرة جدا :الفكرة األساسية 

ضروريا تصوره لكي نتمكن من مناقشته وفهمه، حيث أن الرسم الشبكي  لنا، ولكن كلما كان نظام العالقات معقدا كلما كان
  .الطريقة وقوة االتجاهات المنفردة" لألثر يعتبر نموذجا للتمثيل ويرينا مبدئيا

، ومن ثم يتم تحديد هذا العامل على المخطط، ثم يتم تحديد )أك(و ) أف(يتم اختيار العامل الذي لديه أعلى حاصل : اإلجراء 
مواضع العوامل األخرى، بعد ذلك يتم رسم العالقات بين هذه العوامل اعتمادا على مصفوفة التأثير وحسب قوتها بقية 

  )نستخدم نوعية أسهم وسماكتها للمساعدة على فهم قوة العالقات بين العوامل(واتجاهها
  )رسم توضيحي (المخطط الشبكي لألثر     

     
     اني للمحاورالرسم البي  :الخطوة الثامنة 

  .كل عامل معطى بالنسبة لآلخر ) حساسية (إن الرسم البياني للمحاور يحدد لنا  :الفكرة األساسية 
أوال تقسيم  يمكننا إعداد الرسم البياني للمحاور عن طريق اإلجمالي الفعال واإلجمالي الكسول وبشكل رياضي، يتم: اإلجراء

 :حسب الشكل الالحق والتي تمكننا من تصنيف العوامل  كما يلي  الرسم البياني إلى أربعة أرباع متساوية

 )حساسية اقل  –تأثير قوي ( الفعال  – ١

  )حساسية عالية  –تأثير ضعيف ( الكسول  -٢
  )حساسية عالية  –تأثير قوي ( الحرج  -٣
  )حساسية اقل  –تأثير ضعيف ( الهامد  -٤

١ 
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      تفسير النظام  :الخطوة التاسعة 

يساعدنا هذا النموذج الفكري في التفكير في عالقات النظام، حيث أن التحليالت المستخرجة من الرسم  :رة األساسية الفك
  . على أمور أخرى عرفناها أو توقعناها" تحتوي فقط على المفاجآت وإنما أيضا الشبكي والرسم البياني للمحاور ال

 :تالية تفسير النظام نسأل األسئلة ال من اجل  :اإلجراء 

  أين تتجمع غالبية العوامل  في الرسم البياني للمحاور؟(هل هذا النظام فعال أم انه هامد (  
 هل تبدو أوضاع العوامل واقعية أو منطقية بالنسبة لنا؟  
  هل توجد مفاجآت ولماذا ؟  
 هل تم إغفال أي عامل هام ؟ 

       السيناريو:  الخطوة العاشرة 
، ونستطيع عمل ذلك بانتظام )ماذا سيحدث لو ( ا المخطط الشبكي لألثر استخدمنا سؤالعند رسمن :الفكرة األساسية 

يؤدي في مراحل بواسطة إجراء تغييرات مدروسة لمدى بعض العوامل وتتبع انتشار التأثيرات في النظام وهذا يمكن أن 
    .مليات التغيير الالزمة في النظاممتقدمة إلى ابتكار نظام إنذار مبكر، وبالتالي يعطينا القدرة على النظر إلى ع

أفضل طريقة لرسم السيناريو هي اخذ عامل من المربع الفعال كنقطة بداية والعودة لمناقشة سؤال البحث األساسي   :اإلجراء 
  . على المخطط الشبكي لألثر" اعتمادا

  استراتيجيات في مجال القوة الموجودة :الخطوة الحادية عشر
وفي الخطوة التالية . قد تم تقييم القوة المؤثرة لكل عامل على عامل أخر بمساعدة مصفوفة التأثيراتل :فكرة األساسيةال

كأساس لتطوير إستراتيجية األداء ونحن نبحث عن فرصة للتدخل في توجيه النظام نحو ) تحليل مجال القوة (سوف نتخذ 
  . أهدافنا وتصوراتنا
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احد العوامل في المربع الفعال، فإننا سنتمكن من إدخال عدة تأثيرات قوية في  إذا نجحنا في التأثير على مدى :اإلجراء 
ولهذا األمر نقوم بتطوير استراتيجيات ) بعيدا عن حصول تأثيرات عكسية كما هو الحال في حالة العوامل الحرجة (النظام 

  لعوامل تقع في المنطقة الفعالة ويمكننا التأثير عليها بشكل مباشر 
  جية في مجال القوةاإلستراتي

  التأثیرات الھامة على النظام   األنشطة المالئمة  التغییر المطلوب   العامل 
        

يكفي من العوامل على اإلطالق في المربع الفعال أو تلك التي نستطيع التأثير عليها بالوسائل التي  وإذا لم نتمكن من إيجاد ما
  :لية التفكير هماتحت تصرفنا نستخدم  إحدى طريقتين الستمرار عم

مع ضرورة األخذ بعين االعتبار بأننا سوف ندفع ثمن  –النظر إلى العوامل في المربع الحرج كنقاط تدخل ممكنة  .١
  . عدم التنبؤ بالتأثيرات العكسية

 .االستفادة من الروابط المقدمة من النظام ومحاولة التأثير على العوامل في المربع الفعال بصورة غير مباشرة .٢

         استراتيجيات عن طريق تغيير مجال قوة التأثير الموجودة :وة الثانية عشرالخط
عن االستراتيجيات مستخدمين قوة التأثير الموجودة في العوامل إليجاد تداخالت للنظام، أما في " بحثنا سابقا :الفكرة األساسية

  .  هذه الخطوة فنأخذ باالعتبار تغيير قوة التأثير نفسها
، "مثال) ٠(أو ) ٣(نضع ) ١(يعتمد هذا اإلجراء على تغيير قوة تأثير العوامل على بعضها البعض أي بدل  :اإلجراء 

  .ةهذه العوامل في الرسم البياني للمحاور، ومن ثم القيام بالدراسات الالحق توضعوندرس بعد ذلك مواقع 
  :الخالصة 

المؤسسات األلمانية وخاصة المؤسسات ذات الطابع اإلنمائي تطبق هذه الطريقة في صياغة االستراتيجيات في عدد من     
وحيث إن إحدى المهام األساسية لهيئة التخطيط والتعاون الدولي  ،)معمل المياه  والطاقة والنقل في بون: مثال(االقتصادي 

عمل الكادر  أسلوبوير هي اقتراح الرؤى واالستراتيجيات العامة  فمن الممكن استخدام هذه الطريقة لدعم وتطفي سورية ، 
التخطيطي في الهيئة بحيث نتمكن من مقاربة الواقع والمستقبل في رؤيتنا واستراتيجيتنا وخططنا بشكل علمي رياضي، 

والتحديات الداخلية والخارجية التي تعيقنا  األزمات إزاءما على امتالك زمام المبادرة والتحرك " وبحيث نكون قادرين نوعا
" واستراتيجياتنا بشكل دقيق وبعيدا أهدافناوجودنا، فكلما كنا قادرين على تحديد " المستقبلية بل قد تهدد أيضا في تحقيق أهدافنا

وان نكون صانعين لها ال  باألحداثعن التقديرات والتنبؤات  الالموضوعية  في اغلب األحيان، كلما كنا قادرين على التأثير 
  . منفعلين وال متفرجين  متأثرين بها، وان نكون فاعلين فيها ال 

   :لمزيد من المعلومات يمكن العودة لـ   
  عبد اهللا درباله ، كلية االقتصاد جامعة المنوفية جمهورية مصر العربية  . د  -
في  ، الدورة التدريبية في مجال إدارة التطوير وعمليات التغيير في قطاع المياه ٢٠٠٦،صناعة اإلستراتيجيةسيبيل دوموخن برلين ، . د  -

  www.denmodel.de: وللتواصل. مؤسسة انفينت األلمانية:منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، كولن

، الدورة التدريبية في مجال إدارة التطوير وعمليات التغيير في  ٢٠٠٦،-أمثلة تطبيقية -صناعة اإلستراتيجيةاوليش ايرهاردت، .د -
  berlin@denkmodell.deمؤسسة انفينت األلمانية، وللتواصل : قيا، برلينقطاع المياه في منطقة الشرق األوسط وشمال إفري
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  ٢٠١١لعام  ٦)AFED  أفـد( لتقرير السنوي للمنتدى العربي للتنمية ا
  "االقتصاد األخضر يف عامل عربي متغري" 

      
  ٧ميساء ميداني. م: إعداد                                                                                      

  :مقدمة 
، يدعو التقرير إلى نموذج تنموي يتبنى تم إطالق التقرير في بيروت    

التحول نحو اقتصاد أخضر من مبادئه األساسية إعطاء وزن متساو للتنمية 
ويرى التقرير أن تلبية . االقتصادية والعدالة االجتماعية واالستدامة البيئية

العربية  تلثالثة يوفر أساساً سليماً لمعالجة نواقص االقتصاداهذه األهداف ا
من تخفيف الفقر والبطالة إلى تحقيق أمن غذائي ومائي وطاقوي، وإلى 

  . وبالتالي يرتكز االقتصاد األخضر على العالمي. توزيع أكثر عدالة للمداخيل
مية تأتي أهمية هذا التقرير من خالل تحليل واقع استراتيجيات التن    

العربية التي تعتمد بشكل أساسي على استثمارات في المنتجات السلعية 
، والتي )أهمها مشتقات النفط( االستخراجية المخصصة ألسواق التصدير

تولد مستويات عمالة منخفضة ، رغم أنها تولد نموذجاً يولد نمواً مرتفعاً في 
كثر عرضة لتقلبات األسواق العالمية واإلخفاق في توليد فرص عمل الناتج المحلي اإلجمالي، مما يجعل االقتصادات العربية أ

  .، ويشكل انعداما في تنوع المداخيل

  : تحديات البيئة والتنمية 
  من عدد %  ١٠مليون نسمة يمثلون نحو  ٤٥تواجه الموارد المائية أزمة حادة في معظم البلدان العربية، فأكثر من

 مات صحية مأمونةالسكان يفتقرون إلى مياه نظيفة وخد

  يشكل األمن الغذائي تهديداً كبيراً ، سببه بشكل رئيسي إهمال القطاع الزراعي وتخلفه، فقد بلغت الفاتورة الصافية
بليون دوالر للحبوب، مما يرهق  ١٨.٣، بما فيها ٢٠٠٨بليون دوالر عام  ٣٠لمستوردات السلع الغذائية الرئيسية 

 . العامة الموازنات

                                                             
ھي منظمة التتوخى الربح یحكم عملھا مجلس أمناء،  وخالل خمس سنوات تحول المنتدى إلى العب دینامیكي  ):أفد( لمحة عن المنتدى العربي للبیئة والتنمیة . ٦

البیئة واالستخدام الرشید  ي في المیدان البیئي، یھدف المنتدى لجمع المھتمین بشؤون البیئة والتنمیة في البلدان العربیة ، وتشجیع المجتمعات العربیة على حمایةرئیس
  .للموارد الطبیعیة،ونشر الوعي البیئي

مندوب من القطاعین العام والخاص والمجتمع العلمي والجمعیات األھلیة  ٥٠٠ ، بحضور أكثر من١٠/٢٠١١/ ٢٨- ٢٧تقریر االقتصاد األخضر في بیروت  إطالقتم 
میساء المیداني مدیر مدیریة برنامج الغذاء العالمي . ووسائل اإلعالم، وحضره من سوریة ستة مشاركین یمثلون جمعیات بیئیة في سوریة ومجتمع أھلي كما شاركت م

 .كممثل عن ھیئة التخطیط والتعاون الدولي
 مدیر مدیریة األمن الغذائي في ھیئة التخطیط والتعاون الدولي ٧
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 قتصادات العربية تستنزف الموارد الطبيعية، بأرباح قصيرة األجل غير مستدامة، ويقدر معدل الكلفة ال تزال اال
من مجموع ناتجها المحلي % ٥بليون دوالر أي ما يعادل  ٩٥السنوية للتدهور البيئي في البلدان العربية بنحو 

 .٢٠١٠اإلجمالي عام 

  ى خدمات طاقة، مما يحد من الفرص المتاحة لهم لتحسين مليون نسمة في البلدان العربية إل ٦٠يفتقر نحو
مستوياتهم المعيشية، وتعتبر اقتصادات عربية عدة من بين األقل كفاية حول العالم في مجال الطاقة، قياساً على 

 .انبعاثاتها الكربونية السنوية للفرد وبوحدة الناتج المحلي اإلجمالي

 لطرق السريعة والعادية بدالً من النقل العام الجماعي، وأدى غياب ركزت سياسات النقل العربية على إنشاء ا
سياسات تدخل فعالة في قطاع النقل إلى ازدحام خانق في المدن وسوء نوعية الهواء في كثير من المدن، وتدهور 

 .األراضي

 ت لسكانها بالشكل فوضى في أنماط استعماالت األراضي، مما يجعل نظم البنية التحتية غير قادرة على تقديم خدما
 .المناسب، وساهمت الهجرة الريفية من الريف إلى ارتفاع تكاليف السكن وانتشار العشوائيات

  الهدر في استخدام الطاقة والمياه في األبنية . 

  من النفايات بال تجميع، وكثيراً ما تحرق وتؤدي %  ٥٠أنظمة غير وافية للتخلص من النفايات ، يبقى أكثر من
 .واء والمياه الجوفية والسطحيةلتلوث اله

 : التحول إلى اقتصاد أخضر: تغيير المسار

، وهي الزراعة، المياه، "تحوالت خضراء"خبراء  هاثمانية قطاعات اقتصادية حيث يتوقع ٢٠١١يستهدف تقرير   
، بما فيها قصص نجاح ويعرض التقرير دراسات حالة. الطاقة، الصناعة، النقل، المدن والمباني، إدارة النفايات، السياحة

   .وفشل، لتعميم الخبرات واالستفادة من التجارب
يساهم التقرير في الحوار الجاري حول االقتصاد األخضر، ويحفّز اإلصالحات المؤسساتية التي تؤدي إلى العمل    

  :، وفق التاليسياسات اقتصادية مستدامة في الدول العربيةاستراتيجيات والحازم العتماد 

وضع استراتيجيات تنمية ريفية متكاملة وإعادة إحياء القطاع الزراعي عن طريق االستثمارات المناسبة : لزراعةاقطاع  .١
في أقل تقدير، وبالتالي تدعيم األمن % ٣٠وتطوير األبحاث وتخفيض الواردات على مدى السنوات الخمس المقبلة بنسبة 

  .  الغذائي
. ستفادة من المياه العادمة ومعالجة مياه الصرف وإعادة تدوير المياه الرماديةوضع استراتيجيات واعدة لال :المياه قطاع .٢

 .وجعلها شرطاً إلزامياً ضمن قوانين البناء

كفاءة الطاقة واالستخدام  -الرياح - الشمسية( إعطاء األولوية لالستثمار في مصادر الطاقة المتجددة : الطاقة قطاع .٣
وتطوير تقنيات محلية وإيجاد فرص عمل لهذه الطاقات المتجددة، وعلى ) األنظف لمصادر الطاقة المتوفرة محلياً

الحكومات العربية إعداد دراسات عامة الستخدام الطاقة النووية ، وحول تكاليف وفوائد االستثمار في كفاءة الطاقة 
 .الناس حول مستقبل الطاقة النوويةومصادر الطاقة المتجددة، وايتاح مجال لمعرفة آراء 
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تطوير استراتيجيات الكربون المنخفض إدخال تجهيزات كفاءة الطاقة على المعامل وكفاءة عمليات  :الصناعة اعقط .٤
، واستخدام استخدام تدابير لدفع األسواق %٣٠التصنيع ، ويمكن تخفيض متطلبات الطاقة لكل طن من المنتجات بحدود 

توفير الحوافز المالئمة للجهات الفاعلة في القطاع الخاص، المحلية نحو المنتجات ذات الكفاءة في استهالك الطاقة، و
وتولد وفورات مباشرة في / وإن معالجة مسألة انبعاثات الغازات المسببة لالحتباس الحراري يمكن أن تكون مربحة

   .النفقات بتخفيض استهالك الوقود على المدى البعيد والمتوسط
شبكة مترو األنفاق أو السطحي أو القطارات أو الحافالت ، أو شبكات نقل ( توظيف األموال في النقل العام  :النقل قطاع .٥

االقتصادي وتخفيض  - الذي يسهم في وفورات كبيرة في الموازنات العامة إلى جانب التطوير االجتماعي) مائية 
نتيجة رفع % ٥٠وتخضير قطاع النقل بنسبة .  انبعاثات الغازات المسببة لالحتباس الحراري وتحسين نوعية الهواء

كفاءة الطاقة وزيادة استخدام النقل العام والسيارات الهجينة ، ويمكن تحقيق كفاءة في النقل بالسكك الحديد بنسبة تصل 
  .في معايير كفاءة استهالك الطائرات % ٢٠، وتحقيق تحسن ٢٠١٥بحلول % ٤٠إلى 

م ومواد البناء منها شكل البناء وتجهيزات التدفئة تحقيق أفضل النتائج في جميع مراحل التصمي :عمارةالمدن وال قطاع .٦
والتبريد ، واستخدام كودات البناء ومعاييره هي األداء المؤسساتي المؤثر في ممارسات اإلنشاء واختيار المواد، ويسهم 

ديدة تحويل األبنية التقليدية إلى أبنية خضراء في معالجة مشكلة البطالة في المراكز الحضرية ويخلق فرص عمل ج
تؤمن متطلبات السوق الجديدة ، ولتخضير قطاع البناء جانب اقتصادي واجتماعي المترافق مع إلغاء دعم الماء والطاقة 
ومع تطبيق توفير الطاقة يساعد األسر متدنية الدخل في تخفيض نفقاتها وفي تحسين وصول الفقراء إلى الخدمات 

ت إلى أن مقدار اإلنفاق على البناء في البلدان العربية سيصل سنة األساسية وتحسين ظروف معيشتهم، وتشير التقديرا
مما سيزيد % ٢٠بليون دوالر، وفي حال تخضير القطاع فإن اإلنفاق سيزداد بنسبة  ٢٣٣- ١١٦إلى  ٢٠١٢

  .    من الوظائف الجديدة الخضراء في السنة نفسها% ١٠االستثمارات وسيوجد 
عدة نشاطات اقتصادية وتوفر النفايات الصلبة الخضراء ويخلق استثمارات عظيمة تحريك : الصلبة إدارة النفايات قطاع .٧

في إعادة التدوير وصناعة الكومبوست وإنتاج الطاقة، وإنتاج األسمدة العضوية من النفايات الغذائية ومخلفات الحيوان 
 .وإنتاج الغاز الحيوي عوضاً عن الوقود االحفوري

ات الهامة وإن تخفيض استخدام الطاقة واستغالل المياه سيسهم في الحد من التدهور أصبحت من القطاع :السياحة قطاع .٨
البيئي واستنزاف الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع الحيوي بإقامة منتجعات صديقة للبيئة والحفاظ علة النظم البيئية 

  .الساحلية والبحرية

  :ط في سوريةاالنعكاسات المستقبلية لالقتصاد األخضر على التخطي
وكان السبب (القائم على المضاربات والعموالت واستنزاف الموارد، » االقتصاد االفتراضي«التحول من إن   

هو الطريق ، إلى االقتصاد الحقيقي القائم على اإلنتاج وتوفير فرص العمل) الرئيسي لألزمة االقتصادية العالمية الحالية
لذي ينتج عنه زيادة رفاه اإلنسان والعدالة االجتماعية، والحد بشكل كبير من المخاطر للتنمية المستدامة واستئصال الفقر، وا

، تعظيم فرص استغالل مصادر أنظف للنموالقائم على  النمو األخضروبالتالي الوصول إلى  .البيئية والندرة االيكولوجية
  .بالوظائف والمهن الخضراء تطوير التقنيات وتحفيز وتدريب األفراد للعمل عبر اءالوظائف الخضرونشر 
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المرتبط بالقطاعات  نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي بزيادة في الخطط التنموية موجهات االقتصاد األخضرتتمثل 
المتجددة المستدامة مثالً  استخدامات الطاقةعبر تكوير التغيرات المناخية واالنبعاثات الغازية تخفيض أثر أهمها الخضراء، 

والتركيز على   ،ومعدل التوظيف األخضر ،غرافيةوالتغيرات الديمو تخفيض المخاطر االجتماعية للفقرو، النقلطاع ق في 
  . )اإلنفاق/ الرقابة الحكومية( الحوكمة الرشيدة 

ير ويجري إعداد تقر) ٢٠+ريو(مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة وفي الختام تجدر اإلشارة إلى مشاركة سورية في 
 :عن سورية في المجاالت التي سيبحث فيها المؤتمر والمتمثلة بالتالي

  .االقتصاد األخضر في سياق مسارات التنمية المستدامة والقضاء على الفقر •
   .دمج سياسات االقتصاد األخضر وأهدافه في اإلستراتيجيات الوطنية لكثير من البلدان المتقدمة والنامية •
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 عة كتابمراج

 ٨االقتصاد والتنمية

  بربرة انجهام: تأليف
حاتم حميد محسن: ترجمة  

)٢٠١٠(دار كيوان للطباعة والنشر والتوزيع   
  ٩ ثريا حسين إدلبي: مراجعة                                                                

  

  :مقدمة وخلفية -أوال

، وقائمة بأهم )١٠ -٧ص(، وفهرس المحتويات )٦ -٥ص (في ذلك التقديم  صفحة بما ٣٣٦يقع هذا الكتاب في      
ص " (مدخل في معنى التنمية: " ؛ واحتوى على احد عشر فصال موزعة ضمن أربعة أقسام )٣٣٦- ٣٣٣ص (المراجع 

ص " (لسوقدور ا"؛ )٨٤- ٥١ص " (االتجاه الكالسيكي/الميول الطويلة األجل " ؛ "مدخل عام" ضمن القسم األول ) ٤٨- ١٣
-١٥٩ص " (اإلطار السياسي" ، "نظرية التنمية"، ضمن القسم الثاني )١٥٥ -١١٩ص " (إدارة االقتصاد" ، )١١٧- ٨٥

دور "، )٢٤٤- ٢١٥ص (، "السكان، الهجرة ، االستخدام"، )٢١٠ - ١٨٧ص " (الفقر ،عدم المساواة وتوزيع الدخل"، )١٨٦
التجارة " ، "قضايا السياسة" ، ضمن القسم الثاني)٢٨٢ -٢٦١ص " (يةتهيئة الموارد المحل" ، )٢٦٠ - ٢٤٥ص " (الزراعة
  " .البيئة الدولية" ضمن قسم ) ٣٣٠ -٣١٣ص " (المساعدات االقتصادية الدولية" ، )٣١٠ - ٢٨٥ص " (والتنمية

وا هذا الموضوع من في التقديم للكتاب تبين الكاتبة بأن هذا الكتاب هو مدخل في اقتصاد التنمية ألولئك الذين لم يدرس     
قبل، حيث جاء لبيان دور االقتصاد في فهم قضايا التنمية، واعتمدت في ذلك على االتجاه المؤسساتي والذي يوظف مختلف 
المصادر المعرفية وبالشكل الذي يجعله منسجما مع التقاليد القديمة لالقتصاديين دون أن يغفل االهتمامات الحديثة، كما تشير 

يتضمن بشكل أساسي مدخال منهجيا عاما للدراسة ومدخال لتغطية التنمية، إضافة لمعالجة خفايا السياسة سواء إلى أن الكتاب 
أكانت قضايا السياسة المحلية أو القضايا الدولية وذلك بهدف التحليل، كما توضح أنها في كتابها ابتعدت عن الفصل المتسرع 

وبين الدول الغنية والدول الفقيرة، وبين المركز واألطراف، حيث اعتبرت أن  والتعسفي بين الدول المتطورة والدول النامية،
  . الهدف من الكتاب يتمثل في تحقيق اتجاه متكامل وموحد لالقتصاد العالمي في الماضي والحاضر

   
  
  

                                                             
 .تم اختیار ھذا الكتاب كونھ من الكتب الحدیثة التي وردت إلى مكتبة الھیئة  ٨
 األعمال إدارة في ماجستیر – ھیئة التخطیط والتعاون الدولي في الدراسات مدیر ٩
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  :مدخل في معنى التنمية - ثانيا
، وقد تطرق هذا "كهدف وكعملية" هم التنمية بشقيها يتناول الفصل األول قضايا نظرية حول مفهوم التنمية وذلك بهدف ف     

الفصل بداية لمعنى التنمية من منظور تاريخي، حيث تم تسليط الضوء على أهم النتائج التي توصل إليها الباحثين 
االقتصاديين من خالل دراستهم وتحليلهم لواقع تجارب الدول األوروبية والنامية في النمو االقتصادي الحديث، كما 
استعرضت الكاتبة أهم العوامل المؤثرة في عملية النمو االقتصادي في الدول المتطورة والنامية سواء في الوقت الحالي أو 
الماضي والمتمثلة في دور الزراعة، دور السوق، توسيع الصادرات، دور المؤسسات، وبينت بأن الدول األوروبية في القرن 

لوجود أكثر من  أدىدول متقدمة، دول متخلفة نسبيا، دول شديدة التخلف مما  التاسع عشر قسمت إلى ثالث مجموعات هي
مسار للتنمية وذلك طبقا لبعد هذه الدول عن حافة التصنيع، كما أوضحت بأن الدول كلما كانت أكثر تخلفا كلما كثفت 

وفقا لواقع النمو االقتصادي في  - من ناحية أخرى قسمت الكاتبة. حكوماتها من استخدام األدوات الالزمة للحاق بركب النمو
وبينت بأن . الدول النامية إلى ثالث مجاميع هي الدول سريعة النمو، الدول بطيئة النمو، الدول الراكدة -القرن التاسع عشر

ق التي لم تستطع دولها في االلتحا تينيراألخالدول سريعة النمو استطاعت قطف ثمار دخولها المتأخر أكثر من المجموعتين 
بركب النمو نظرا لعدم تأمين العوامل الداعمة لذلك وبشكل خاص بناء الهياكل المؤسسية المرغوبة مثل الهيكل السياسي 

  .واإليديولوجي،النظام التعليمي، الترتيبات المؤسسية
افقها تغيير في ومن ثم تطرقت الكاتبة إلى مفهوم التنمية كتغيير هيكلي حيث أكدت على أن عملية النمو االقتصادي ير    

الهياكل المهنية في االقتصاد وبالتالي االعتراف بأن التصنيع هو العنصر األساسي في التنمية، مع اإلشارة إلى أسباب عدم 
شرح العالقة بين التنمية  إلىبعدها انتقلت الكاتبة . وجود اتفاق بين جميع علماء االجتماع العتبار التنمية مرادفة للتصنيع

هم االنتقادات التي وجهت ضد التحديث وما طرحه االقتصاديون كرد عليها، حيث بين الباحثين وجود العديد والتحديث، وأ
من المشاكل التي تنتج عن الضغوط والتوترات التي تصاحب عملية التحديث، مثل التفاوت في سجالت التنمية من حيث 

بينما طرح عدد من االقتصاديين كرد على ذلك بأنها تحقق . االبطالة وحاالت الفقر، والمشاكل البيئية الناتج عنها، وغيره
  . لعدم نجاح النماذج المحلية للتنمية إضافة، الختيار والحصول على مكاسب ماديةفوائد ملموسة مثل حرية ا

فكرة  ىإلكما بينت الكاتبة فيما بعد وجهات النظر المختلفة حيال العالقة بين الديمقراطية والنمو الدائم، حيث توصلت 

مفادها انه على الرغم من تأثير التغييرات السياسية على نسبة النمو وتوزيع الثروات إال انه ال يمكن رسم خطاً واضحاً 

  .للعالقة بين الديمقراطية الليبرالية والنمو االقتصادي

شرحا لمفهوم المشاركة  وحيال مفهوم المشاركة والالمركزية ودورها في تحقيق استراتيجيات التنمية فقد قدمت الكاتبة

طراف أخرى مثل النشطاء كهدف يتمثل بمشاركة الضعفاء في المجتمع أو أ أوودورها كوسيلة لتحقيق بعض أهداف التنمية 

  .، وقدمت رؤية عدد من الباحثين حيال دور الالمركزية في تحسين الفاعلية االقتصادية وخفض حدة الفقر الريفيالسياسيين

اء التنمية على النمو في الدخل القومي وعلى التغيرات الهيكلية وقضايا التحديث والتصنيع تأكيد خبر إطاروفي 

تطرقت الكاتبة إلى مفاهيم الدخل . كمظاهر للتنمية الذي استدعى دراسة مسائل التوزيع في الدخل والفقر والحاجات األساسية
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وتطرقت لمفهوم .  في تحقيق التقدم في عمليات التنمية المطلق والفقر المطلق ودور تحقيق القابليات والحاجات األساسية
التنمية بإطار البعد اإلنساني وركزت على ضرورة تبني التنمية ذات التوجه اإلنساني بدال من التوجه المادي، وان يتم 

قياسات االستدامة لدى على خططها، واألخذ ب اإلنفاقالتركيز على تحقيق أبعاد التنمية اإلنسانية بدالً من التركيز على مقدار 

  . الخطط الخاصة بالتنمية في الدول النامية إعداد
  : نظرية التنمية - ثالثا

ودون الدخول في تفاصيل فنية حيث ) " ٤-٢(تضمن القسم الثاني من الكتاب والمتعلق بنظرية التنمية ثالثة فصول 

ص االقتصاد الكالسيكي واألسباب المباشرة وغير وتناولت فيه الكاتبة خصائ"  يمكن االطالع عليها في الكتاب المدروس
   .المباشرة للنمو من وجهة نظر آدم سميث وديفيد ريكاردو مع اإلشارة إلى مالتس في موضوع السكان

اقتصاديو التنمية في الوقت الحالي يؤمنون بتأثير السلوك اإلنساني على النمو من خالل األسباب  أن إلىوأشارت 
تمثلة بجهود التوفير، زيادة المعرفة وتطبيقاتها، زيادة كمية رأس المال لكل شخص من السكان، واألسباب المباشرة للنمو والم

البعيدة للنمو والمتمثلة بالمواقف والمؤسسات التي تسهل أو تعوق النمو، وحقيقة وجود تفاعل بين المواقف السلوكية 
لسلوكية كعناصر أساسية في نظرية التنمية االقتصادية والمؤسسات، حيث آمنوا بضرورة تطبيق العوامل المؤسسية وا

  .الطويلة األجل

عن نموذج ليوس في فائض العمل ألهميته في أدب التنمية وذلك بسبب الرؤية التي عرضها في  بإسهابكما تحدثت 

  .رة في الدول الناميةعملية النمو االنتقالي والتي أدت بدورها لرؤية جديدة للعالقات بين النمو والتوزيع ، وعملية الهج

ومن ثم انتقلت الكاتبة لمناقشة فكرة الثنائية ضمن موضوع التنمية في إطارها الواسع من وجهة نظر االقتصاد 

 –االجتماعية  –الثنائية الكالسيكية (عناوين رئيسية  أربعالكالسيكي واالقتصاديات الكالسيكية الجديدة وذلك ضمن 
ساهمت الكاتبة من خالل ما قدمته بتوضيح رؤى غنية في عملية التنمية والتي نشأت مع حيث ). التنظيمية -التكنولوجية

لمعالجة صعوبة وتعقيد العوامل االجتماعية والمؤسسية التي تقف وراء  األجلالنموذج الكالسيكي وتقديم هيكل تحليلي طويل 
  .ظاهرة االقتصاد الثنائي

العالقة المعقدة بين توزيع  إدراكالثنائي الكالسيكي لبيان كيفية  ومن ثم عرضت الكاتبة نموذج ليوس في االقتصاد
  .كذلك أوضحت قضية النمو السكاني وعالقته بنمو الدخل، ودور التجارة في عملية النمو. الدخل الطويل األجل والنمو

كالسيكية الجديدة التي والحقا قامت الكاتبة بدراسة النظرية االقتصادية الحديثة ومدى مالءمتها خاصة لالقتصاديات ال
يلعب فيها السوق الدور الرئيسي، واستعراض مختلف الطرق التي تستخدم فيها التحليالت المنهجية للسوق كوسائل مفيدة في 
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الضوء على أهم سمات االقتصاد الكالسيكي الجديد، والذي يؤمن بدور فعال  إلقاءتم  اإلطاروفي هذا . االقتصاديات النامية
ناحية  من أوية التنمية، حيث اعتبر النظام التنافسي هو أفضل الخيارات سواء من جهة النمو االقتصادي للسوق في عمل

وضرورة الحفاظ على فوائد المنافسة والتعامل مع مظاهر فشل السوق حينما تبرز عبر نظام . الفاعلية في توزيع الموارد

ة السوق في تخصيص الموارد لدى الدول النامية والخسائر التي ومن ثم بينت الكاتبة أهمية الدور الذي تطلبه آلي. السوق

واهم األسباب لفشل السوق للدول النامية واآلليات المتبعة في تصحيح هذا الفشل وفقا لما . للموارد السيئتنجم عن التوزيع 
  . يراه خبراء التنمية

ق النمو االقتصادي وذلك من وجهة نظر من ناحية أخرى ناقشت الكاتبة دور الحكومة في الدول النامية في تحقي
النشاطات الخاصة لتدخل الدولة تفرض تكاليف  أناالقتصاد الكالسيكي الجديد واالقتصاد السياسي الجديد حيث يعتبر كليهما 

على االقتصاد تتجاوز الضياع في الرفاهية الناتج عن االحتكار والترخيص واإلعانات وبالوقت نفسه تؤكد الدور  إضافية

  .اليجابي للسوق في التنمية االقتصادية واالجتماعية ا

ية ، تحفيز االستثمارات تعظيم التجارة األجنب(والحقاً شرحت الكاتبة سياسات التنمية ذات التوجه إلى الخارج 

عتمدت والتي اعتمدتها العديد من الدول في تحقيق نسب عالية للنمو قياساً بالدول التي ا) ، دعم قطاع التصديرالخارجية

  .سياسات التنمية نحو الداخل 

) الكنزية، البنيوية، التبعية(وفي نهاية القسم ناقشت الكاتبة النماذج الفكرية التقليدية المؤثرة على إدارة االقتصاد 

  . وبأسلوب آخر شرح مفهوم االقتصاد المدار والمظاهر المرتبطة به والذي كان مؤثرا جداً في اقتصاديات التنمية 

، النمو المتوازن، كفاءة االستثمارنظرية  -وبدون الدخول في التفاصيل حيث يمكن العودة للدراسة -تعرضت حيث اس

، النظريات   Spending linkagesالمترابط  اإلنفاق، )الدخل  –العالقات الكنزية للتوفير (  Vicious circlesحلقة الفقر 
شر التبادل التجاري لغرض الحماية، النظرية البنيوية مدار، نظرية مؤفي التبادل التجاري من حيث مضمونه في االقتصاد ال

  . ، نظريات توزيع الدخل ، نظرية التبعيةللتضخم

إضافة لمفهوم االقتصاد السياسي العالمي الجديد وأثره على مفهوم إدارة االقتصاد، وفي هذا المجال ركزت الكاتبة 

قة بين الدول والشركات في إطار إدارة االقتصاد المحلي والدولي العال إطارفي   susan strangeعلى عرض أفكار 

  .والذي يساهم في فهم الطرق التي تساعد الدول النامية في تحسين قدرتها على دعم موقعها في اقتصاد دولي عالي المنافسة
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  : السياسي اإلطار -رابعا

في ظله تبنى وتنفذ السياسة االقتصادية، حيث تضمن انتقلت الكاتبة في القسم الثالث لمناقشة اإلطار السياسي الذي 

ية، والسياسية التي تتخذ فيها القرارات االقتصادية مثل الديمقراط اإليديولوجيةبداية عرضاً لمجموعة من عناصر البيئة 

التي حدثت في وناقش التغيرات . ، التخطيط والتنمية، ودورها في تعزيز التنمية االقتصاديةالمشاركة، التوطين االقتصادي
وأشارت الكاتبة في هذا المجال للتأثير الكبير لالعتبارات السياسية على . التفكير الحديث بخصوص دور الدولة في التنمية

تأخذ سياسة التنمية بعين االعتبار التوترات المحتملة التي سوف تنشأ بين الحلول  إنالسياسة االقتصادية، وضرورة 

  .المتاحة سياسياً المرغوبة تقنياً والقرارات

ومن ثم انتقلت الكاتبة لتحليل ودراسة قضايا الفقر وعدم المساواة من حيث المفهوم في المجتمعات المختلفة حيث 

الكاتبة لنتيجة هامة تتمثل بأن تأييد عدم المساواة تقلص بمرور الزمن سواء في الدول المتطورة أو النامية نتيجة  أشارت

وتحليل العالقة بين حجم . القيم المصاحب للمستوى العالي من التطور والتعليم والتكامل العالمي للنظام الواسع الحديث من
توزيع الدخول والتنمية في الدول المتقدمة والنامية حيث شرحت أسباب العالقات بين عدم المساواة والدخل القومي من وجهة 

كين حول زيادة المساواة والتي ساهمت في إضافة مجموعة نظر كوزينت ومونتيك، كذلك التوضيحات التي قدمها بابانك و

من المتغيرات لمنحنى كوزينت مثل نسبة النمو، الصادرات األولية، الصادرات المصنعة، تدخل الحكومة، التعليم، الهيكل 

  .السوسيوسياسي المزدوج

سياسات محددة لتوزيع الثروة  ومن ناحية أخرى ولدعم فكرة العالقة بين التنمية والتفاوت في الدخل وضرورة وضع

المادية بشكل أكثر عدالة وذلك بهدف خفض الفقر في الدول النامية، فقد قامت الكاتبة بتقديم رؤية متكاملة حول مفهوم الفقر 
المطلق وعالقته بالنمو االقتصادي، وآليات تحديد الفقير بهدف تحديد االستراتيجيات والسياسات الالزمة لمكافحة الفقر، 

وضيح الحاجات األساسية الواجب توفيرها في البلد وعالقتها بالسياسات التنموية، واستعراض السياسات التي اتبعها البنك وت

كما قامت باستعراض السياسات االقتصادية المصممة للتأثير على توزيع الدخل، حيث ركزت هذه . الدولي تجاه معالجة الفقر

سياسات إصالح (يدية منها لمطلق في للفقراء بدالً من قطع الدخل عن األغنياء، التقلالسياسات واإلجراءات على رفع الدخل ا
، استراتيجيات النمو القائمة على العمل المكثف، استراتيجيات زيادة حجم المبيعات من خدمات األصول المملوكة األراضي

  " )  CIGPs" الدخل للفقراء  برامج توليد - استراتيجيات الحماية للفقراء(، أو الحديثة )الخ.. للفقراء 

وفيما بعد انتقلت الكاتبة  لعرض ثالث قضايا مترابطة هي النمو السكاني والهجرة والبطالة في المدن وذلك بهدف 

توضيح العالقة بين النمو السكاني والتنمية االقتصادية، حيث ناقشت بإسهاب نظرية مالتوس حول حظر الزيادة السكانية على 
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سانية وتحدثت عن التغيرات الديمغرافية الحالية في الدول النامية وإثرها على النمو السكاني، والعالقة بين الرفاهية اإلن
الضغط السكاني والتوفير واالستثمار، وتفاصيل السياسة السكانية من حيث التوزيع السكاني والنمو السكاني والعوامل المؤثرة 

رسمي الذي ظهر نتيجة الهجرة الكبيرة من األرياف إلى المدن  ر القطاع الاللدو أشارتكما . في ظاهرتي الهجرة والتمدين

في خلق فرص العمل واعتبارها من الوسائل الفاعلة في خفض الفقر في المدن وصوالً القتراح مجموعة من السياسات على 

  .مستوى االقتصاد الكلي الداعمة لذلك

، واستعرضت السياسات المتبعة في الدول النامية لزيادة النمو عبر الحقا تحدثت الكاتبة عن دور الزراعة في التنمية

السياسات التشجيعية لألسعار أو زيادة اإلنتاج عبر التحديث، زيادة اإلنتاج الزراعي عبر سياسات اإلصالح (الزراعة 
لمرجوة منها في الدول ومدى قدرتها على النجاح في تحقيق األهداف ا) الزراعي، سياسات تقديم خدمات التوعية الزراعية

  .النامية 

الكاتبة ركزت في هذا القسم على توضيح مفهوم تعبئة الموارد المحلية ألغراض التنمية وذلك نظراً  أنويالحظ 

). استثمار ومساعدات(ألهميتها في إدارة االقتصاد وخاصة في ظل وجود صعوبات كبيرة في جذب المصادر الخارجية 

الموارد بدءا من االدخارات، نحو قنوات االستثمار المالئمة، بعدها يتم باختيار أفضل مجاالت حيث بحثت في مراحل تهيئة 

وتم النظر في مختلف العوامل المؤثرة على التوفير ثم العالقة بين التوفير وسعر الفائدة في . من وجهة نظر المجتمع اإلنفاق
رسمي على إمكانات التوفير ومختلف السياسات المتبعة في  الالالدول النامية، ومن ثم تم مناقشة تأثيرات القطاع المالي 

سياسة تحرير المال  وأخيرامجال تهيئة االدخارات، كما تم الحديث عن برامج التأمين على الغالت واالئتمان الريفي 

اإلدارة االقتصادية هي  سبق يمكن أن نالحظ بأن البيئة االقتصادية الكلية وحسن ومن خالل ما. وعالقتها بالتنمية االقتصادية

المقرر الرئيسي في نجاح أو فشل سياسات حشد الموارد المحلية وذلك نظراً لوجود مظهرين أساسيين يصطدمان مع عملية 
تعبئة الموارد والمتمثلة بالعجز المالي الذي ينشأ عن تجاوز اإلنفاق العام للعائد الضريبي، واألداء التضخمي، إضافة لعدم 

  .قتصادي الكلياالستقرار اال

  :البيئة الدولية - خامسا

ركزت الكاتبة في القسم الرابع واألخير من الكتاب على دور التجارة الدولية والموارد األجنبية المتمثلة باالستثمارات  

ث حي. األجنبية الخاصة والمساعدات على عملية التنمية كونها تساهم في دعم الموارد المحلية الالزمة لعملية التنمية
استعرضت بداية مفهوم التجارة والتنمية ودراسة وضعية التجارة كمحرك للنمو وواقع تحرير التجارة في الدول النامية، مع 

كما درست موضوع سعر الصرف وميزان المدفوعات حيث قامت بعرض . التركيز على اآلراء المؤيدة والمعارضة لذلك
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التجارة الخارجية والداخلية، وإمكانات المتاجرة بالسلع المصنعة مزايا وعيوب أنواع أنظمة الصرف، واستراتيجيات 
ومحادثات  GATTقدمت فكرة حول احد منظمات التجارة الدولية والمتمثلة بمنظمة  وأخيراوالخدمات في الدول النامية، 

  . ارغواي

االقتصادية، حيث تطرقت لآلراء بعدها انتقلت الكاتبة لطرح مفهوم المساعدات االقتصادية الدولية ودورها على التنمية 

المختلفة المقدمة حيال مدى فائدة المساعدات االقتصادية األجنبية في تحقيق التنمية، واألدوات المستخدمة في ذلك، وبشكل 

كما تحدثت عن دوافع المساعدات للدول النامية والتأثيرات الجزئية . خاص من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي

أو ) SAL(لشكل معين من المساعدات والتي تسمى بـ  اًللمساعدات على التنمية االقتصادية، بعدها قدمت شرح والكلية

قروض التسويات الهيكلية، كما عرجت على أداء سعر الصرف الذي دعت إليه الوكاالت الدولية ضمن برامج التسويات 
قدمت  وأخيراً. نتج عن ذلك من آثار اجتماعية واقتصاديةالهيكلية ومدى تأثيره على توازن المدفوعات الخارجية، وما ي

في إطار منح  اإلنسانيةالكاتبة تحليالً لكل من التسويات ذات الصفة الدولية والتي أخذت بعين االعتبار أغراض التنمية 

  . القروض للدول النامية من الوكاالت الدولية ، ومبادرات تخفيف عبء الديون النامية
    :ختامية مالحظات -سادسا

 األخرىيعتبر هذا الكتاب من المراجع التي تساهم في توضيح قضية التنمية االقتصادية وعالقتها بمختلف الجوانب 
يقدم رؤية شاملة  وإنمااالجتماعية والثقافية والسياسية، فهو يعرف بعملية التنمية ليس باالعتماد فقط على علم االقتصاد 

  .المصادر في هذا الميدان أهمباالعتماد على  واإلثراءفيها الكثير من العمق 
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 الرصد والتقييم بني النظرية والتطبيق

  ١٠علي جميل صالح: بقلم                                                       
  :المقدمة .١

ها وغير الحكومية المشترك للعديد من الهيئات والمنظمات الحكومية من فتشكل التنمية االقتصادية واالجتماعية الهد  
ويتطلب تطوير المشروعات التنموية وزيادة فاعليتها نحو تحقيق األهداف المنشودة . باإلضافة إلى جهات التعاون الدولي

  . ومدى قدرتها على تلبية احتياجات أفراد المجتمع، وجود تخطيط جيد ومبني على أسس علمية سليمة
ير ونظاماً للعمل، يقوم على تطبيق المنطق العلمي في تحديد أهداف والتخطيط من حيث المبدأ، هو أسلوباً للتفك  

معينة واختيار أفضل البدائل والوسائل المتاحة لتحقيقها خالل فترة زمنية محددة، وذلك من خالل وضع البرامج التنفيذية 
دي بالضرورة إلى تحقيق أهداف إال أن سير هذه العملية قد ال يؤ. وإقامة المشاريع وتخصيص الموارد المالية الالزمة لها

فالجودة التي يتم بها تنفيذ هذه الخطط والبرامج والمشاريع، والكيفية التي تستخدم بها الموارد المتاحة يلعب . التنمية المنشودة
  .دورا جوهريا في إنجاح عملية التخطيط وبالتالي تحقيق النتائج التنموية المرغوبة

. أهمية كبيرة من حيث ضمان سير األنشطة في اإلطار المخطط لها دون انحرافويعد تتبع أنشطة المشروعات ذات 
و من أجل مراقبة الكيفية التي تنفذ بها المشاريع وتقييم األداء والكشف المبكر عن االنحرافات والمشاكل التي تواجه التنفيذ 

سير العمل على ارض الواقع لجمع البيانات والتعلم منها، يحتاج صانعو القرار إلى نظام جيد للتغذية الراجعة، يعنى ب
وضمان تدفق المعلومات الصحيحة  والدقيقة عن أنشطة المشروع ووصولها في التوقيت المناسب من اجل اتخاذ القرارات 
الصائبة من مختلف المستويات اإلدارية داخل المؤسسة للمساعدة في حل المشكالت والتغلب على الصعوبات التي تعترض 

  .بنظام الرصد والتقييم يعرففيذ أنشطة المشروعات بالسرعة والمعدالت المطلوبة، وهو ما مسار تن
يعد نظام الرصد والتقييم بشكل رئيسي عملية سياسية وبشكل ثانوي عملية تقنية، وهو بمجمله ليس باألمر السهل حيث 

 أن ذلك غير مستحيل ويمكن القيام به عند توفر إال. يتطلب التزاماً ووقتاً وجهداً وموارد، وكذلك راعياً سياسياً إلنشائه
  .اإلرادة، وحالما يتم االنتهاء من بناء النظام فان القضية تصبح المحافظة على استدامته

  مفهوم نظام الرصد والتقييم. ٢
من  يعود مفهوم الرصد والتقييم إلى خمسة آالف عام عندما قام قدماء المصريين بالتتبع الدوري إلنتاجهم الوطني

الحبوب والماشية، وقد قامت الحكومات في العصر الحديث ببعض أشكال الرصد والتقييم التقليدية على مدى العقود الماضية، 

                                                             
  . ھیئة التخطیط والتعاون الدولي –مدیریة الدراسات ، ماجستیر في الھندسة الزراعیة ١٠
عضو في فریق تدریب المدربین في مجال وھو للعدید من الدورات في مجال الرصد والتقییم بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة، السید علي صالح خضع  :تنویھ     

  .الرصد والتقییم في الھیئة
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فقد عملت مع الوقت على تتبع نفقاتها وإيراداتها ومستويات التوظيف والموارد وأنشطة البرامج والمشاريع والسلع والخدمات 
  . المنتجة، وغير ذلك

حكومات أنواعاً مختلفة وكثيرة من نظم التتبع كجزء من أدواتها اإلدارية، وهي نظم جيدة للموارد البشرية، تمتلك ال
، خاصة وأن نظام الرصد )feedback(والنظم المالية، ونظم المساءلة، ولكنها تحتاج أيضا إلى نظم جيدة للتغذية الراجعة 

خاصة لإلدارة العامة التي يمكن للحكومات استخدامها لقياس وتقييم النتائج والتقييم المرتكز إلى النتائج يعد أحد األدوات ال
  .ومن ثم تغذية العمليات المستمرة لإلدارة واتخاذ القرارات بناءا على المعلومات المتدفقة

  :وتبرز أهمية وقوة التركيز على قياس النتائج التنموية من خالل النقاط التالية
 إننا لن نستطيع تمييز النجاح من الفشلإذا لم نقم بقياس النتائج ف 

 إذا لم نتمكن من رؤية النجاح فإنه لن يمكننا مكافأته والتعلم منه 

 إذا لم نتمكن من مكافأة النجاح فإنه من المحتمل أننا نقدم بذلك مكافأة للفشل . 

 إذا لم نتمكن من التعرف إلى الفشل، فإننا لن نستطيع تصحيحه. 

 از النتائج فإنه سوف يمكننا كسب تأييد الرأي العامإذا كنا قادرين على إبر . 

  : العالقة المتبادلة بين التخطيط ونظام رصد وتقييم النتائج –اإلدارة القائمة على النتائج  .٣

ومن ثم تحديد , يقوم التخطيط على تحديد الرؤية واألهداف المتوخاة وتطوير وصياغة اإلستراتيجيات الالزمة لتحقيقها
والتي من بينها ترتيبات رصد , ارد المالية المطلوبة وغيرها لتحقيق الرؤية واألهداف ووضع ترتيبات التنفيذوتخصيص المو

  .وتقييم التقدم المحرز نحو تحقيق الرؤية واألهداف
فالتخطيط يساعد على تحديد األهداف التي تبتغي الحكومة أو البرنامج أو , إن الفشل في التخطيط هو تخطيط للفشل

حيث يمكن للتخطيط الجيد المترافق مع الرصد والتقييم أن يلعب دوراً رئيسياً في تحفيز , وكيفية تحقيق ذلك, وع تنفيذهاالمشر
بينما يساعد الرصد والتقييم , فالتخطيط الجيد يساعد في التركيز على النتائج ذات األولوية, فعالية البرامج والمشاريع التنموية

كما يجعل عملية صناعة القرار على دراية بسبل رفع درجة مساهمة النشاطات , يات الماضيعلى التعلم من نجاحات وتحد
  .الحالية والمستقبلية في تحسين حياة المواطنين وتوسع الخيارات أمامهم

  :بالنقاط التالية العالقة المتبادلة بين التخطيط ونظام الرصد وتقييم النتائجوتتلخص    
 ياغة الواضحة للنتائج المتوخاة سوف لن يكون من الواضح معرفة ما يجب رصده بدون التخطيط المالئم والص

 .وبالتالي ال يمكن القيام بالرصد بصورة جيدة ،وكيف

 ًوبالتالي ال يمكن القيام بالتقييم بصورة جيدة, بدون تخطيط فعال فإن أساس العمل التقييمي سيكون ضعيفا. 

 وبالتالي ال يمكن القيام بالتقييم بصورة , لضرورية سوف لن يتم جمعهابدون إجراء الرصد بعناية فإن البيانات ا
 .جيدة

 الرصد هو شرط ضروري ولكنه غير كاف للقيام بعملية التقييم. 

 يسهل الرصد عملية التقييم ولكن التقييم يحتاج إلى جمع إضافي للبيانات وكذلك يتطلب أطر مختلفة للتحليل. 
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 مما قد يتطلب تغييرات أو تعديالت إضافية , إلى تغييرات في الخطط والبرامج يؤدي الرصد والتقييم على الغالب
 .في منهجية جمع البيانات ألغراض الرصد

والتي تعرف بأنها إستراتيجية إدارية , إذاً يتكامل التخطيط والرصد والتقييم ليشكلوا معاً اإلدارة المستندة إلى النتائج
وذلك من خالل اهتمامها بالتعلم وإدارة المخاطر ومساءلة المعنيين سواء , ئج مؤكدةعامة تهدف إلى تحقيق أداء أفضل ونتا

  .عن النتائج المتحققة أو عن أعمالهم وسلوكياتهم
إن اإلدارة الجيدة القائمة على النتائج هي عملية مستمرة، ويعني ذلك توفر تغذية راجعة وتعلم مستمر وتحسين 

ط القائمة استناداً إلى الدروس المستفادة من الرصد والتقييم، ويجري تطوير الخطط الحالية متواصل، وبالتالي يتم تعديل الخط
  .وإعداد الخطط المستقبلية انطالقاً من هذه الدروس

وتجدر اإلشارة إلى أنه ليس من الضروري أن يتم التعامل مع التخطيط والرصد والتقييم بصورة متسلسلة أو على 
  . ري دائما في نهاية دورة المشروع، بل يمكن إجراؤه في أي مرحلة من مراحلهالتتابع، فالتقييم ال يج

تتم بصفة دورية ومنتظمة على مدار عمر , عملية منظمة ومخططة ومستمرة" بأنه  وبناء على ما سبق يعرف الرصد
المشروع وتأثيراته  تقوم على الجمع المنظم للبيانات والمعلومات حول مؤشرات محددة عن تشغيل وإنجازات ،المشروع

لتزويد اإلدارة وأصحاب المصلحة في العمل التنموي بمعلومات حول مدى التقدم المحرز باتجاه تحقيق األهداف المخططة 
  ."والكيفية التي يتم بها استخدام األموال المخصصة لهذا الغرض

نجزة أو قيد اإلنجاز والذي يتناول كالً من التحكيم الموضوعي والمنهجي لمشروع أو برنامج أو سياسة م "فهو  أما التقييم
  .وذلك يهدف قياس مدى نجاح المشروع أو البرنامج في الوصول لألهداف التي كان مخططاً لها, التصميم والتنفيذ والنتائج

عن  فالرصد يعطي معلومات, يتضح سلفاً من التعريفين أن كل من الرصد والتقييم عمليتان مختلفتان إال أنهما متكاملتان
أما التقييم , لذا فهو وصفي بطبيعته, حالة األهداف والعوائد المحددة ألي سياسة أو برنامج أو مشروع عبر فترة زمنية معينة

  .فإنه يبرز األدلة حول أسباب تحقيق أو عدم تحقيق األهداف والعوائد لذلك فهو يتناول القضايا السببية
هنا يتعدى وظيفة الرصد والتقييم التقليدية والتي تركز على التنفيذ إلى التركيز بهذه المفاهيم نجد أن نظام الرصد والتقييم 

  .بوضوح على العوائد واآلثار
  :المالمح الرئيسية لنظام رصد وتقييم التنفيذ التقليدية وأنظمة رصد وتقييم النتائج .٤

وتركز على رصد , تزام باإلجراءاتتحري درجة االل التنفيذتتناول األنظمة التقليدية للرصد والتقييم المرتكز على 
وغالباً ما يتم وضع مسؤولية التنفيذ على عاتق جهات , وتقدير مدى نجاح عملية تنفيذ المشروع أو البرنامج أو السياسة

إال أن هذه المقاربة ال تقدم لصانعي السياسة والمدراء وأصحاب المصلحة الفهم المطلوب حول نجاح أو فشل , محددة
  .لبرنامج أو السياسةالمشروع أو ا
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تقديم المعلومات االرتجاعية حول العوائد واألهداف الفعلية الناجمة عن أفعال  النتائجبينما تتناول أنظمة رصد وتقييم 
الحكومة، والجدول التالي يوضح بعض االختالفات الرئيسية بين نظم الرصد والتقييم التقليدية القائمة على التنفيذ ونظم 

  على أساس النتائج الرصد والتقييم

  المالمح الرئيسية لرصد التنفيذ مقارنةً برصد النتائج                           
  عناصر رصد التنفيذ                
  )يستخدم تقليدياً لرصد المشاريع(

  عناصر رصد النتائج                 
  )يستخدم لمجموعة من التدخالت واالستراتيجيات(

 الحالة قبل التدخل وصف المشكلة أو. 
 معايير مرجعية لألنشطة والمخرجات الفورية. 
  جمع البيانات عن المدخالت واألنشطة والمخرجات

 .الفورية
 اإلبالغ المنتظم عن توفير البيانات. 
 منهجية اإلبالغ عن إنتاج المخرجات. 
 ترتبط مباشرةً بتدخل محدد. 
  تهدف إلى تقديم معلومات عن المسائل اإلدارية

  .نفيذية، بدالً من قضايا فعالية التنمية األوسع نطاقاًوالت

  بيانات خط األساس لوصف المشكلة أو الحالة قبل
 .التدخل

 مؤشرات النتائج. 
  جمع البيانات عن المخرجات، وكيف، وما إذا كانت

 .تساهم في تحقيق العوائد
 التركيز على مفاهيم التغيير بين أصحاب المصلحة. 
 لمزيد من المعلومات الكمية اإلبالغ المنتظم مع ا

 .والنوعية عن التقدم المحرز نحو النتائج
 يتم القيام به بالتعاون مع الشركاء االستراتيجيين. 
 ية معلومات عن نجاح أو فشل استراتيجيستخرج ال

  .الشراكات المعتمدة في تحقيق النتائج المرجوة
  (٢٠٠٢) Fukuda – Parrand and Malik: المصدر

  
دول المبين أعاله الفرق بين الرصد والتقييم وأنشطة اإلشراف األخرى كأنشطة التفتيش والتدقيق يتضح من الج

ولكل نشاط منها له دور ومجال محدد ال ينبغي الخلط بينه وبين , والمراجعة والبحث التي تعتبر أنشطة ذات طابع رقابي
  :تقدم وأنشطة اإلشراف التاليةويمكن بسهولة مالحظة الفرق في المفهوم بين ما , الرصد والتقييم

مدى مطابقتها للتأكد من , في المؤسسة المعنية هو فحص عام للوحدة أو المسألة أو الممارسة:  inspection :التفتيش
ويجري , ووضع التوصيات لتحسين العمل أو تصحيحه, للمعايير القياسية أو الممارسات الجيدة أو غيرها من المعايير

  .د االشتباه بوجود مخاطر محتملة لعدم االنصياع للقواعد المعمول بهاالتفتيش غالباً عن
هو تقييم كفاءة الرقابة اإلدارية للتأكد من فعالية واقتصادية واستخدام الموارد وحماية األصول ودقة :  Audit :التدقيق

ن فعالية إدارة المخاطر وكفاءة الهياكل وم, ومن االلتزام باألنظمة والقوانين والسياسات المقررة, المعلومات المالية وغيرها
بينما الرصد وثيقة الصلة بإدارة نتائج التنمية  رأي أن التدقيق يركز على االلتزام بالمعايي, والمنظومات والعمليات التنظيمية

  .وبالتعلم
وتقترب أكثر من وهي بذلك تختلف عن التقييم , هي عملية منتظمة أو مرتبطة بغرض أو هدف محدد: Reviews :المراجعة

وتنحو المراجعة إلى التشديد على القضايا التشغيلية وغالباً ما يتولى القيام بها أفراد  من داخل المؤسسة أو جهة , الرصد
  .مخولة من قبلها
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ويساعد البحث على األغلب , هو تنقيب منهجي يجري لبناء أو زيادة المعارف المتعلقة بموضوع محدد: Research :البحث
  .د التقييم والعمليات المشابهة بالمعلومات لكنه عادةً ال يغني بمفرده عملية صنع القرارفي رص

  :أساليب وأدوات ومناهج الرصد والتقييم .٥

يمكن تنفيذ عملية المتابعة من خالل عدة طرق وأساليب تحددها إدارة المشروع، مع األخذ باالعتبار أن اختيار األسلوب 
قدرات األفراد الذين سيكلفون بالعمل، والوقت المناسب النجاز العمل، : على عدة عوامل منهاأو الطريقة المناسبة تعتمد 
وتتميز هذه األساليب بأنها تجمع معلومات كمية وكيفية عن مدى تطابق خط سير المشروع . والموارد المتاحة للقيام بذلك

  :اصيل أهم أدوات وطرق ومناهج الرصد والتقييميلي وبنظرة شمولية ودون الخوض بالتف ونبين فيما. بالخطة الموضوعة
 مؤشرات األداء. 

 نهج اإلطار المنطقي. 

 التقييم المستند إلى النظريات. 

 المسوحات االستقصائية الرسمية. 

 المسوحات االستقصائية لتتبع اإلنفاق. 

 الطرق التشاركية. 

 تحليل التكاليف والمنافع وتحليل فعالية التكاليف. 

 تقييم األثر. 

ر اإلشارة إلى أن بعض هذه األدوات والمناهج يكمل بعضها بعضاًًً، وبعضها بدائل يحل الواحد منها محل اآلخر، وتجد
  .ولبعضها تطبيقات واسعة النطاق، بينما للبعض اآلخر استخدامات ضيقة

 :تجارب بلدان العالم في مجال الرصد والتقييم .٦

:البلدان المتقدمة  
. مة بإنشاء أنظمة الرصد والتقييم استجابةً لدرجات مختلفة من الضغوط الداخلية والخارجيةقامت العديد من البلدان المتقد

ثقافاتها في مجال الرصد والتقييم نتيجةً " استراليا، وكندا، وكوريا الجنوبية، والواليات المتحدة"فمثالً طورت البلدان الرائدة 
هذه الثقافة رداً على الضغوط القوية على " فرنسا، وألمانيا، وهولندا"بينما طورت كالً من . للضغوط الداخلية القوية غالباً

ايطاليا، وايرلندا، "وهناك العديد من البلدان الالحقة أمثال . الصعيدين الداخلي والخارجي، ومعظمها مرتبط باالتحاد األوروبي
  .اتجهت إلى قضايا التقييم بسبب الضغوطات الخارجية بشكل رئيسي" واسبانيا
كان للبلدان الرائدة في تطوير نظم الرصد والتقييم دوراً فعاالً في نشر ثقافة التقييم إلى البلدان األخرى وذلك عن لقد 

. طريق نشر أفكار ومعلومات التقييم، وإطالق منظمات التقييم، ومعاهد التدريب، والشركات االستشارية، وشبكات االنترنت
بلداً، تملك أالن أنظمة رصد وتقييم، إال  ٣٠منظمة التعاون والتنمية والتي تضم حوالي  وحالياً، فان الغالبية العظمى من بلدان

  .أن هذه النظم تختلف غالباً وبشكل جوهري في مساراتها ونهجها وأسلوبها ومستويات التنمية فيها
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  ٢٠١٢ي ـ العدد التجریبي الثاني ـ تموز نشرة التخطیط والتعاون الدول

:البلدان النامية  

اندونيسيا، وماليزيا، وتركيا، والبرازيل، "ييم مثل أحرزت العديد من البلدان النامية تقدماً نحو تأسيس أنظمة الرصد والتق
، ورغم اختالف مقاربات هذه الدول في تأسيس هذه األنظمة تبين أن هناك قاعدة للتقييم بدأت تبنى في كثير من "وأوغندا

  .البلدان النامية
تنسيق بين المستويات الحكومية يتطلب إنشاء قاعدة أساسية لنظام الرصد والتقييم إلى االعتماد المتبادل والمواءمة وال

وان تكون البيانات والمعلومات مناسبة  ة، باإلضافة إلى أنظمة الميزانيةالمتعددة، والى الحد األساسي من األنظمة اإلحصائي
من حيث الكم والنوع، وفوق كل هذا يحتاج بناء النظام إلى سياسيين رفيعي المستوى مستعدين لتحمل المخاطر السياسية 

مة عن تأييد مثل هذه المبادرة، فمثالً في حالة مصر تبنى وزير المالية هذه المسؤولية، وفي زامبيا أمين مجلس الناج
  .الوزراء، وفي جمهورية قرغيزستان وزير الصحة، بينما في دول أخرى مثل بنغالديش لم يكونوا موجودين

دعم تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة وذلك بالتعاون مشروع  ٢٠٠٦فقد تبنت هيئة تخطيط الدولة في العام  ةأما في سوري
، وهدف المشروع إلى تقديم خلفية معرفية عامة عن معظم الجوانب المتعلقة )UNDP(مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

ذا بأنظمة الرصد والتقييم بحيث تمكن أصحاب المصلحة في هذا النظام في سورية من تكوين أرضية وفهم مشترك لطبيعة ه
النظام وشروطه ومتطلباته وفوائده، وبحيث يشكل ذلك أساسا من اجل االنطالق بالحوار حول وضع المقاربة المثلى إلنشاء 
هذا النظام في سورية وضمان مشاركة كل األطراف المعنية في ذلك وخلق األرضية لالزمة لمواجهة تحديات بناءه 

نفيذ العديد من الدورات التدريبية الهادفة إلى نشر المعرفة والثقافة حيال ولتحقيق ذلك قامت إدارة المشروع بت. واستدامته
  . المفاهيم األساسية لهذا النظام، ولتدريب وتأهيل كوادر وطنية مختصة تشكل نواة أساسية لفريق الرصد والتقييم في سورية

ء نظام الرصد والتقييم من خالل المنهج الجزئي في بنا ٢٠٠٦ومن جهة أخرى اعتمدت هيئة تخطيط الدولة في العام 
، وذلك عن طريق )GTZ(تنفيذ مشروع تقوية التخطيط في قطاع المياه في سورية بالتعاون مع الوكالة األلمانية للتعاون الفني 

تأسيس نظام للمراقبة والتقييم ضمن قطاع المياه في سورية  يقوم على مجموعة من األدلة اإلجرائية التي تتضمن العديد من 
مؤشرات األداء الهادفة إلى مراقبة التقدم المحرز لألهداف المحددة والبرامج والمشاريع الواردة ضمن الخطة الخمسية 

  .العاشرة في مجال قطاع المياه في سورية
  :الخاتمة .٧

تأتي أهمية أنشطة الرصد والتقييم في استكمال عملية التخطيط وتعتبر حاسمة في نجاحها بالوصول إلى األهداف 
لتنموية المرسومة، حيث يساعد كل من التخطيط والرصد والتقييم الجيد في تعزيز دور األطراف المعنية بالتنمية في إنشاء ا

روابط واضحة بين مبادرات الماضي والحاضر والمستقبل ونتائج التنمية، وعملية التقييم تبين مدى تطابق التنفيذ الفعلي 
من أهداف، وكذلك قياس اآلثار الناتجة عن تنفيذ أنشطة المشروع على المجتمعات ألنشطة المشروع مع ما تم التخطيط له 

ولكن وبدون التقليل من التكاليف المؤسسية والسياسية والمخاطر المرتبطة بإنشاء أنظمة الرصد والتقييم، فانه . المستهدفة
ييم يمكنه المساعدة على استخالص معلومات توجد تكاليف ومخاطر أعظم في حال عدم تنفيذ مثل هذه األنظمة، فالرصد والتق

  .مفيدة من النشاطات السابقة والقائمة والتي يمكن أن تستخدم كأساس للبرمجة والتصحيح وإعادة التوجيه والتخطيط المستقبلي
  



  ٤٦        موضوع العدد
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :المراجع .٨

 ".الرصد والتقييم، بعض األدوات والطرائق والمناهج" ، )٢٠٠٤( البنك الدولي .١

، نشـرة التخطـيط والتعـاون    "خطـيط التنمـوي فـي سـورية، المنـاهج واألدوات     الت. "ادلبي، ثريا حسين .٢
 .٥١-٤٥: ص). ٢٠١٢(الدولي، نيسان 

نظـام  "، )٢٠٠٦( مشروع دعم هيئة تخطـيط الدولـة بالتعـاون مـع برنـامج األمـم المتحـدة اإلنمـائي         .٣
 ".الرصد والتقييم المقترح للخطة الخمسية العاشرة

تقويـة  "، )٢٠٠٦( التعـاون مـع الوكالـة األلمانيـة للتعـاون الفنـي      مشروع دعم هيئة تخطيط الدولـة ب  .٤
 ". التخطيط في قطاع المياه في سورية

- Jody Z K and Ray C. (٢٠٠٤). "Ten Stepst a Results_ Based M&E System" World Bank. 

- UNDP (٢٠٠٩). Handbook on Planning. M&E for Development Results. 
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