دﻟﻴﻞ

اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ

اﻟﻤﺒﻨـــﻲ ﻋﻠــﻰ اﻟﻨﺘـــــﺎﺋﺞ

ﻣﺎرس 2018
دﻟﻴﻞ ارﺷﺎدي ﻻﻋﺪاد اﻟﺨﻄﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻮزارات واﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪﺛﺔ

حضرة صاحب السمو الشيخ

أمير البالد المفدى

صاحب السمو الشيخ

األمير الوالد

كلمة سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت
ي�سعدين �أن �أقدم للطبعة الثانية املحدثة من دليل التخطيط اال�سرتاتيجي املبني
على النتائج ليكون عونا للقائمني على �ش�ؤون التخطيط اال�سرتاتيجي يف الوزارات
واجلهات احلكومية الأخرى يف �أداء مهامهم .لقد م�ضت قرابة ال�سبع �سنوات منذ
�صدور الطبعة الأوىل من هذا الدليل يف يوليو من العام  .2011وقد مت تدري�سه
بكثافة يف معهد الإدارة العامة (معهد التنمية الإدارية �آنذاك) ،وعرب ور�ش عمل
تخ�ص�صية يف جمال التخطيط اال�سرتاتيجي املبني على النتائج �أ�شرفت عليها وزارة
التخطيط التنموي والإح�صاء ،ونفذتها �أو �ساهمت يف تنفيذها م�ؤ�س�سات متخ�ص�صة
مت اختيارها بحكم ما تتمتع به من خربات متميزة يف جمال بناء القدرات الب�شرية يف
جمال التخطيط اال�سرتاتيجي.
�إن حتقيق غايات ر�ؤية قطر الوطنية  2030ي�ستلزم �إعداد �سل�سلة ا�سرتاتيجيات وطنية
متو�سطة املدى تتوافق عليها كل الوزارات واجلهات احلكومية ،والقطاع اخلا�ص،
وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين وتغطي يف جمموعها فرتة ر�ؤية قطر الوطنية .2030
وهذه اال�سرتاتيجيات تت�ضمن نتائج ا�سرتاتيجية تغطي ركائز الر�ؤية الأربع «التنمية
الب�شرية ،والتنمية االجتماعية ،والتنمية االقت�صادية ،والتنمية البيئية» وكذلك
الركيزة الرافعة اخلام�سة وهي ركيزة التحديث والتطوير امل�ؤ�س�سي التي ترمي لرفع
قدرات الوزارات واجلهات احلكومية واملوظفني العموميني يف جمال �إعداد وتنفيذ
اال�سرتاتيجيات واخلطط التنموية.
�إن النتائج اال�سرتاتيجية التي ا�ستهدفتها ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية 2022-2018
هي تلك التي توافقت عليها فرق العمل القطاعية ،والتي مثلت بدورها القطاعات
املختلفة املنبثقة من ركائز ر�ؤية قطر الوطنية .2030
هذه القطاعات هي التي ت�شكل يف جمموعها الركيزة املعنية .وتبلور الأولويات التنموية
لكل قطاع يف ال�سنوات اخلم�س التي تغطيها اال�سرتاتيجية الوطنية.
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لقد قدمت القيادة الر�شيدة دعما قويا للتخطيط واالعداد ال�سليم لال�سرتاتيجيات يف الدولة.
فقد ت�ضمنت الهياكل التنظيمية للوزارات امل�شكلة مبوجب القرار الأمريي  16ل�سنة  ، 2014املعدل
بالقرار الأمريي رقم ( )4ل�سنة � ، 2016إدارات متخ�ص�صة للتخطيط واجلودة .والأمل كبري يف
�أن منت�سبي هذه الإدارات �سينالون ن�صيب ًا مقدر ًا من بناء قدراتهم التخطيطية ،وفق هذا الدليل،
ويكت�سبون خربات تراكمية ،وي�ستفيدون من درو�س النجاحات والإخفاقات التي �صاحبت تنفيذ
اال�سرتاتيجية الوطنية الأوىل  ،2016-2011لتح�سني مهاراتهم يف �إعداد وتنفيذ ا�سرتاتيجيات
وخطط وزاراتهم وجهاتهم احلكومية.
�إن اخلطط اال�سرتاتيجية للوزارات واجلهات املنفذة ال�سرتاتيجية التنمية الوطنية وخطط
املخرجات ال�سنوية ،وهي "اخلطط التنفيذية" ،كما �أطلق عليها يف الت�شريعات ذات ال�صلة  ،هي
الأدوات التي حتول بها الوزارات واجلهات الأخرى نتائج و�أهداف ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية �إىل
واقع ملمو�س .ومن هنا ف�إن هذه اخلطط �أهم من �أن تكون جمرد �أعمال �أو �أن�شطة روتينية تعد
�أداء للواجب الوظيفي� ،أو كمتطلب وظيفي جتد هذه اجلهات نف�سها م�ضطرة �إليه بحكم الت�شريعات
املنظمة .فهذه اخلطط اال�سرتاتيجية والت�شغيلية وثائق عمل ال منا�ص من �إعدادها وااللتزام بها
يف �إطار االلتزام بالت�شريعات املن�شئة واملنظمة وتوجيهات القيادة الر�شيدة .وقد �أكد هذا املفهوم
�سمو ال�شيخ /متيم بن حمد �آل ثاين � ،أمري البالد املفدى -حفظه اهلل -يف خطابه يف افتتاح الدورة
الثالثة والأربعني النعقاد جمل�س ال�شورى يف  10نوفمرب  2014حيث قال �سموه:

"و�أود هنا الت�أكيد �أن اخلطط ال تو�ضع فقط لغر�ض �إمتام الإجراء �شكليا ،فهي تو�ضع لتُط َّبق.
ومن هنا يجب �أن ت َُ�ص َّمم بحر�ص وعناية ،و�أن تكون قابل ًة للتنفيذ يف �إطار املعطيات ،مبا فيها
امليزانيات املتاحة ،ويجب �أن تعتاد م�ؤ�س�ساتُنا بدورها على احرتام اخلطة املو�ضوعة واملحا�سبة بناء
عليها وعلى �أهدافها" .
يف ظل التطورات ال�سالبة يف �أ�سعار الطاقة ،وت�أثرياتها الكبرية على الإيرادات حوى خطاب �سموه
– حفظه اهلل تعاىل -يف خطابه يف افتتاح الدورة اخلام�سة والأربعني ملجل�س ال�شورى يف  1نوفمرب
 ، 2016ت�أكيدات وموجهات �شاملة ووا�ضحة ملا �سبق و�أ�شار �إليه �سموه يف خطاباته ال�سنوية ال�سابقة،
وبالذات خطابه يف افتتاح الدورة الرابعة والأربعني ملجل�س ال�شورى يف  3نوفمرب  2015امل�شار �إليه.
حيث �شدد �سموه على �ضرورة �سد الثغرات يف جمال التخطيط ،والرتكيز على النتائج واملخرجات
احلقيقية امللمو�سة ،وحت�سني التن�سيق التخطيطي على م�ستوى القطاع ،وقد قامت هذه الوزارة
بتعميم هذه املوجهات على كل املعنيني ب�إعداد ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية  ، 2022-2018وتطوير
"ثقافة التخطيط والعمل والإجناز".
ويف اخلتام ي�سرين �أن �أتقدم بال�شكر اجلزيل لفريق العمل الذي �ضم خرباء من وزارة الداخلية،
ووزارة املالية  ،ووزارة التنمية الإدارية والعمل وال�ش�ؤون االجتماعية ،ووزارة التخطيط التنموي
والإح�صاء .لقد بذل هذا الفريق جهودا كبرية ومقدرة ،وعمل بد�أب ومثابرة ،ولعدة �شهور على
حتديث هذا الدليل.
واهلل املوفق
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تمهيد

الطبعة الثانية المحدثة

التخطيط السليم ألجل استدامة التنمية
يف البدء يود فريق العمل الوزاري �أن يعرب عن تقديره و�شكره ل�سعادة وزير التخطيط التنموي والإح�صاء للثقة التي �أوالها
لفريق العمل والدعم الذي قدمته وزارة التخطيط التنموي والإح�صاء لهذا الفريق ،وقدمت لهم املادة العلمية التي كانت
نقطة االنطالق ملنهج التخطيط اال�سرتاتيجي املبني على النتائج يف دولة قطر .وكانت الأمانة العامة للتخطيط التنموي
(�آنذاك) قد نظمت مع �شركة ا�ست�شارية عاملية ور�ش عمل مهنية مكثفة يف �شهر مايو  .2009وقد �شارك فيها كل
املوظفني الفاعلني يف جمال التخطيط يف الدولة .وتولت الأمانة العامة للتخطيط التنموي (�آنذاك) ن�شر هذه املادة
باللغتني العربية واالجنليزية م�صحوبة بدليل باللغتني �أي�ضا للم�صطلحات الفنية للتخطيط اال�سرتاتيجي املرتكز على
النتائج.
ثم تولت �إدارة التخطيط وال�سيا�سات بالأمانة العامة ملجل�س الوزراء (�آنذاك) بلورة الطبعة الأوىل من هذا الدليل عن
طريق فريق �شارك فيه عدد كبري من اخلرباء ميثلون اجلهات احلكومية ذات ال�صلة .وقد �أعيد ت�سمية الدليل ب (دليل
التخطيط اال�سرتاتيجي املبني على النتائج) وقدم له �سعادة وزير الدولة ملجل�س الوزراء و�صدر يف يوليو من العام 2011
 .وظل هذا الدليل مادة تدريبية هامة يف معهد الإدارة العامة طوال هذه ال�سنوات ،حيث اقت�ضت التطورات والتغيريات
والظروف حتديثه ليواكب متطلبات املرحلة.
�إن فريق العمل يقدر اجلهود التي �سبق �أن بذلت حتى مت �إعداد ون�شر الطبعة الأوىل من دليل التخطيط اال�سرتاتيجي
املبني على النتائج و�صدوره يف يوليو  .2011ويتوجه الفريق بال�شكر لكل من �أ�سهم يف هذا العمل الكبري الذي نرجو،
من خالل التحديث والتطوير� ،أن ي�ستمر وي�ؤتي ثماره ،و�أن ي�سهم بفعالية يف تعميق وتر�سيخ "ثقافة التخطيط والعمل
والإجناز" ،التي وجه �إليها �سمو الأمري املفدى يف خطابه يف افتتاح الدورة اخلام�سة والأربعني ملجل�س ال�شورى يف الأول
من �شهر نوفمرب .2016
ومنذ ذلك الوقت ا�ستجدت الكثري من التطورات التنظيمية والت�شريعية واالقت�صادية التي جعلت من ال�ضروري مراجعة
هذا الدليل وحتديثه ملواكبة هذه التطورات من جهة وليتوافق مع معطيات ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية الثانية -2018
 .2022وقد هدف حتديث الدليل ،باال�ضافة ملواكبة هذه التطورات ،اىل اال�ستفادة من درو�س الفرتة املا�ضية وكذلك
العمل على تب�سيط الدليل قدر امل�ستطاع لتعظيم اال�ستفادة منه.
وينبغي هنا الت�أكيد �أي�ضا على �أهمية العمل على بناء املهارات الالزمة لتحقيق النتائج اال�سرتاتيجية املتفق عليها �سلفا،
باعتبار �أنها متثل �أولويات وطنية ،مت التوافق عليها واعتمادها يف ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية للدولة .وال �شك �أن
دليل التخطيط اال�سرتاتيجي املبني على النتائج
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توجيهات �سمو الأمري املفدى يف خطابه عند افتتاح دورة االنعقاد الرابعة والأربعني ملجل�س ال�شورى بتاريخ  3نوفمرب
 2015قاطعة يف هذا ال�ش�أن  ،حيث �أكد �سموه على �أهمية الرتكيز على ما جننيه من اال�سرتاتيجيات واخلطط ال ما
نبذله من الوقت �أو املوارد:

"  ...ولذلك ف�إنني �أ�ؤكد على �ضرورة �سد الثغرات يف �إطار التخطيط ،وحت�سني التن�سيق على م�ستوى القطاع،
وبني القطاعات املختلفة ،والرتكيز على املخرجات والنتائج .النتائج احلقيقية امللمو�سة هي معيار جناح
اال�سرتاتيجية� .صحيح �أن الت�صنيفات العاملية التي تن�شرها ال�صحف من حني لآخر حول ترتيب قطر يف هذا املجال
�أو ذاك م�شجعة ومثرية للتفا�ؤل ،ولكن الأهم هو تقييمنا نحن للنتائج ،وكم هي حقيقية وملمو�سة ومن حيث كفاءة
وجدوى الإنفاق احلكومي."...
�إن هذا الدليل ميثل املر�شد الفني لتح�سني م�ستوى �إعداد وتنفيذ اال�سرتاتيجيات واخلطط على �أ�س�س وا�ضحة لت�سهم
يف حتقيق الغايات الكربى التي تتطلع �إليها ر�ؤية قطر الوطنية  . 2030كما �أن حتديث هذا الدليل ي�ؤكد على عزم الدولة
على حتقيق جناحات �أكرب يف تنفيذ ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية الثانية  ، 2022-2018بحكم اخلربات املكت�سبة عرب
ال�سنوات املا�ضية وبالتايل اكت�ساب قدرات �إ�ضافية لتجاوز التحديات واملعوقات املختلفة التي قد تعرت�ض م�سار التنفيذ.
وال �شك �أن جميع الوزارات واجلهات احلكومية املنفذة ال�سرتاتيجية التنمية الوطنية � 2022-2018ستحر�ص على تدريب
املوظفني املخت�صني عليه وخا�صة منت�سبي �إدارات التخطيط واجلودة يف هذه الوزارات واجلهات احلكومية .لأن التنفيذ
يتطلب بناء قدرات التخطيط لدى الوزارات والأجهزة احلكومية الأخرى وبالتحديد قدرات �أولئك املخت�صني ب�ش�ؤون
التخطيط يف هذه الوزارات والأجهزة وهم منت�سبو �إدارات التخطيط واجلودة .ولكي ت�صبح اخلطط قابل ًة للتنفيذ
اجليد ،وذات مردود عملي وجدوى تنموية ،فال بد �أن تت�ضمن:
1 .1النتائج القطاعية ( )Sectoral Outcomesالواردة يف التقرير القطاعي ذي ال�صلة واملت�ضمنة يف ا�سرتاتيجية
التنمية الوطنية 2022-2018؛
�2 .2أهدافا كمية حمدد ًة منبثقة عن تلك النتائج وقابلة للتقييم ،وتنفيذها قابل للمتابعة وقيا�س التقدم.
3 .3برامج وم�شاريع مدرو�سة جيد ًا لتحقيق هذه الأهداف.
 4 .4التكلفة املقدرة للربامج وامل�شاريع والتوافق مع وزارة املالية على متويلها وفق الأمد الزمني املحدد.
5 .5الأن�شطة ال�ضرورية املطلوبة.
6 .6املعوقات املتوقعة واملقرتحات ال�ضرورية للتغلب عليها.
�أما يف مرحلة تنفيذ اال�سرتاتيجيات واخلطط فت�شتد احلاجة �إىل مهارات �إدارة امل�شاريع ،ومهارات التن�سيق والتوا�صل
مع ال�شركاء ،ومهارات �ضبط التقدم نحو اجناز الأهداف والو�صول �إىل النتائج اال�سرتاتيجية املرجوة .ذلك �أن حتقيق
جمموعة النتائج اال�سرتاتيجية املر�سومة والأهداف املحددة هو الذي يقود �إىل حتقيق غايات الركيزة �أو الركائز ذات
ال�صلة يف ر�ؤية قطر الوطنية .2030
واهلل املوفق
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فريق العمل
ال�سيد/حمد را�شد العذبة
وزارة التخطيط التنموي واالح�صاء (رئي�س الفريق)
العميد/عبد الرحمن ماجد ال�سليطي
وزارة الداخلية
الدكتور/جميد الكرخي
وزارة الداخلية
ال�سيد/في�صل اخل�شايل
وزارة الداخلية
ال�سيد /عبد الرحمن جولو
وزارة املالية
الفا�ضلة� /سارة حممد را�ضي
وزارة املالية
الدكتور /عمر الروا�شدة
وزارة التنمية االدارية والعمل وال�ش�ؤون االجتماعية
الدكتورة/مي�ساء املبي�ضني
وزارة التنمية االدارية والعمل وال�ش�ؤون االجتماعية
الفا�ضلة/فاطمة يو�سف العبيديل
وزارة التخطيط التنموي واالح�صاء
الدكتور /عو�ض اجليد حممد �أحمد
وزارة التخطيط التنموي واالح�صاء
الدكتور /توفيق زكريا ا�سماعيل
وزارة التخطيط التنموي واالح�صاء
الدكتور/براق �سعيد يحيى
وزارة التخطيط التنموي واالح�صاء (مقرر الفريق)
وال�شكر مو�صول لكل من:
الدكتور /عماد الدين م�صطفى ،من وزارة التنمية الإدارية والعمل وال�ش�ؤون االجتماعية
واملهند�سة� /آمنة زيدان ،من وزارة الداخلية
واملالزم /يو�سف احمد اجلابر  ،من وزارة الداخلية
واملالزم /را�شد اخليارين  ،من وزارة الداخلية
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القسم األول

المصطلحات المستخدمة
في الدليل

ت

الم�صطلح
بالعربية

تعريف الم�صطلح

الم�صطلح
بالإنجليزية

1

ر�ؤية الوزارة/
الجهة
الحكومية

�صورة الم�ستقبل التي ترغب الوزارة/الجهة الحكومية في
التو�صل اليها ،ويجب �أن تت�سق هذه الر�ؤية مع ر�ؤية قطر الوطنية
 2030 ،وتلبي القرار االميري بتحديد اخت�صا�صها.

Vision of
the Ministry /
Agency

2

ر�سالة
الوزارة/
الجهة
الحكومية

عبارة مخت�صرة �سهلة التذكر تو�ضح �سبب وجود الوزارة/
الجهة الحكومية ويجب �أن تت�سق مع اخت�صا�صاتها.

Mission of the
M/A

3

قيم الوزارة/
الجهة
الحكومية

هي المعتقدات التي ت�ؤمن بها الوزارة/الجهة الحكومية
واالعتبارات التي تعمل في ظلها ،والتي تنظم عالقاتها بجميع
االطراف ذوي العالقة .ويجب �أن تكون القيم وا�ضحة

Values of the
M/A

4

اخت�صا�صات
الوزارة /
الجهة
الحكومية

هي اخت�صا�صات الوزارة/الجهة الحكومية ،وادوارها
وم�س�ؤولياتها كما حددها القرار االميري الخا�ص بها.

Roles, and
Mandate

تحليل البيئة
الداخلية

ويراد بها العنا�صر (المادية والمعنوية) التي تعمل في داخل
الوزارة/الجهة الحكومية وت�ستطيع الوزارة/الجهة الحكومية
المذكورة ال�سيطرة عليها ،مثل العاملين والهيكل التنظيمي
والموارد المالية والب�شرية وغيرها

Internal
Environment
Analysis

5

م�سح البيئة
الخارجية

منهج ي�ستخدم في م�سح /تحليل البيئة الخارجية الم�ؤثرة على
�أداء الوزارة/الجهة الحكومية

External
Environment
Analysis

6

النتيجة
الرئي�سية
الواحدة

افادة طموحة ت�صف الو�ضع النهائي لحالة خارجية مرغوب
فيها ،وت�صبح محور التركيز للوزارة/الجهة الحكومية ،وال
تتغير على المدى المتو�سط

Single Major
Outcome

7

النتائج
الو�سيطة

عبارات ت�صف المتطلبات اال�سا�سية لتحقيق النتيجة الرئي�سية.
ويجب �أن تكون النتائج الو�سيطة معرفة ب�شكل وا�ضح ومخت�صر

Intermediate
Outcomes

8

الأهداف

بيان لما يراد له ان يتحقق ،ويجب ان يكون الهدف محدد ًا وقابل
للقيا�س

Targets

دليل التخطيط اال�سرتاتيجي املبني على النتائج
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9

الأهداف
المحددة
للنتائج
الو�سيطة

مجموعة من الأهداف الرئي�سية مرتبطة ب�شكل وثيق بالنتيجة
الو�سيطة ذات ال�صلة ،وت�ؤدي بالتالي �إلى تحقيقها؟

Targets for
Intermediate
Outcomes

10

التدخالت
الرئي�سة
للأهداف

االن�شطة الخارجية (عادة تكون ب�شكل برامج وم�شاريع) التي
تقوم بها الوزارة/الجهة الحكومية لتحقيق الأهداف المحددة
في خطتها اال�ستراتيجية .كل تدخل يجب �أن يكون مرتبطا
ب�شكل جيد بالهدف ذي ال�صلة ،و ي�ؤدي �إلى تحقيق ذلك

Major Interventions for
Targets

11

القدرات ذات
الأولوية

القدرات المحددة المطلوبة لتنفيذ التدخالت .وت�شتمل
القدرات عموم ًا على موجودات ملمو�سة (الأ�شخا�ص ذوي
المهارات المطلوبة لتنفيذ التدخل ،العمليات ،البنى التحتية،
المعلومات ،التكنولوجيا ،الهيكلية) وموجودات غير ملمو�سة
(العالقات ،ثقافة الم�ؤ�س�سة ،عالمة الم�ؤ�س�سة)

Priority Capabilities

12

المدخالت

الموارد الم�ستخدمة في انتاج مخرج ما (مث ًال :الموظفون،
التجهيزات والم�ستلزمات)

Inputs

13

المخرجات

�سلعة �أو خدمة تنتجها الوزارة/الجهة الحكومية ل�صالح جهة
�أخرى خارج تلك الوزارة/الجهة الحكومية متمثلة ب�شخ�ص� ،أو
مجموعة ا�شخا�ص� ،أو وزارة �أو جهة �أخرى.

Outputs

14

م�شروع

تدخل ب�شكل جهد مبرمج وموقت تقوم به الوزارة/الجهة
الحكومية لتحقيق الأهداف المحددة في خطتها اال�ستراتيجية

Project

15

برنامج

مجموعة من الم�شاريع تحقق مجتمعة اهداف ًا ونتائج ًا
ا�ستراتيجية م�شتركة.

Program

16

�إدارة
البرنامج

مجموعة من الم�شاريع يتم اختيارها وتخطيطها ومراقبتها معا
لتحقيق اهداف ونتائج ا�ستراتيجية م�شتركة.

Program Management

17

الجهة المالكة
للم�شروع/
البرنامج

الجهة الرئي�سية الم�س�ؤولة عن تنفيذ �أحد م�شاريع/برامج
ا�ستراتيجية التنمية الوطنية.

Lead Implementing
Agency

18

دليل التخطيط اال�سرتاتيجي املبني على النتائج

18

الجهة
الداعمة
لتنفيذ
الم�شروع

الجهة التي لها دور محدد ومتفق عليه لدعم عملية تنفيذ
الم�شروع/البرنامج مع الجهة المالكة.

Support
Agency

19

المخاطر

�أمر ما ،ربما يحدث في الم�ستقبل وربما ال يحدث ،وقد يكون له
ت�أثير على الهدف والنتيجة الو�سيطة.

Risks

م�ؤ�شرات
ومعايير/
مقايي�س
الأداء

ميكن من قيا�س ) ( Variableم�ؤ�شر/مقيا�س الأداء هو متغري
التقدم نحو الغاية املرغوبة ان كانت هدف حمدد �أو احدى
املخرجات .وهنالك طرق متنوعة لقيا�س وتقييم الأداء فعلى
�سبيل املثال لغر�ض تقييم املت�سلمات تقييما فعاال ،ينبغي �أن
يكون للمخرجات ثالثة �أنواع من قيا�سات الأداء
•قيا�سات الوقت
•قيا�سات الكمية
•قيا�سات النوعية /الجودة

Key Performance Indica)tors (KPIs

21

نقطة
االنطالق �أو
خط الأ�سا�س

م�ستوى الأداء الحالي الذي يمكن ا�ستخدامه لتحديد الأهداف

Base-line

22

التخطيط
اال�ستراتيجي

عملية اتخاذ قرار م�سبق ب�ش�أن:
•ما تريد الوزارة/الجهة الحكومية �أن تحققه ،ولماذا؟
•كيف �ستحقق ما تريد تحقيقه؟

Strategic
Planning

23

التخطيط
اال�ستراتيجي
المبني على
النتائج

طريقة من طرق التخطيط التي تجعل الوزارة/الجهة الحكومية
تركز على متابعة النتائج اال�ستراتيجية

Outcome
Based Strategic Planning
)(OBSP
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24

اال�ستراتيجية
القطاعية

وثيقة ت�سجل القرارات التخطيطية وتحدد التحديات التي
يجابهها والنتائج ي�سعى لتحقيقها قطاع في الدولة (مثل قطاع
ال�صحة ،قطاع االمن وال�سالمة ،قطاع التعليم والتدريب)
وتتطلب اال�ستراتيجيات القطاعية االتفاق على ا�س�س وا�ضحة
تنظم عمليات التن�سيق والتعاون بين وزارات وجهات القطاع
مع بع�ضها بع�ضا وتحديد م�س�ؤولية الجهة الرئي�سية الم�س�ؤولة
عن التنفيذ ،والجهات الداعمة ،ودور كل منها في عملية تنفيذ
الخطة اال�ستراتيجية القطاعية وم�شاريعها .ومن الجدير بالذكر
ب�أن ا�ستراتيجية التنمية الوطنية تبنى على اال�ستراتيجيات
القطاعية مجتمعة.
مثال على اال�ستراتيجيات القطاعية في خطة التنمية الوطنية
:2022-2017
•اال�ستراتيجية الوطنية لل�صحة.
•ا�ستراتيجية الأمن وال�سالمة.
•ا�ستراتيجية الحماية االجتماعية
•ا�ستراتيجية التعليم والتدريب

Sectoral
Strategy

25

الخطة
اال�ستراتيجية

وثيقة ت�سجل القرارات التخطيطية للوزارة/الجهة الحكومية،
وتبين:
•النتيجة الرئي�سية ،والنتائج الو�سيطة ،والأهداف
الخارجية التي ت�سعى الوزارة/الجهة الحكومية لتحقيقها
•كيفية تحقيق هذه النتائج والأهداف الخارجية
ويف دولة قطر تعد اخلطة اال�سرتاتيجية للوزارة/اجلهة
احلكومية وفق منهجية التخطيط اال�سرتاتيجي املبني على
وتكون مدتها وفق مدة ا�سرتاتيجية التنمية  OBSPالنتائج
الوطنية (�أي متو�سطة املدى) .علم ًا ب�أن عدد من الدول
املتميزة يف جمال �أداء القطاع العام يتبع منهجية التخطيط
اال�سرتاتيجي املبني على النتائج

The Strategic Plan of
the Ministry/
agency

26

خطة
المخرجات/
الخطة
التنفيذية

تعد هذه الخطة �سنوي ًا حيث تبين المخرجات التي �ستقدمها
الوزارة  /الجهة الحكومية في ال�سنة المالية القادمة لتحقيق
نتائجها و�أهدافها ،كما تبين الترابط “نتائج – مخرجات” من
خالل ت�ضمين جداول المخرجات �أ�سماء  /عناوين التدخالت
والأهداف والنتائج القطاعية  /الو�سيطة المعنية بكل من
المخرجات .يجب و�صف المخرجات التي يتم ت�سليمها في
ال�سنة المالية القادمة بو�ضوح مع تفا�صيل كافية .ت�شمل على
الجانب المالي ومقايي�س الأداء والمعايير الخا�صة بكل مخرج.

Outputs Plan

20

دليل التخطيط اال�سرتاتيجي املبني على النتائج
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وثيقة تعريف
الم�شروع

وثيقة من �صفحة �أو �صفحتين تعرف الغر�ض من الم�شروع
وتو�ضح
قيمته ،وعادة تت�ضمن ما يلي:
فهر�س المحتويات ،الم�شكلة /الفر�صة ،الهدف من الم�شروع،
غايات الم�شروع ،نطاق الم�شروع� ،أهم ذوي العالقة ،معايير
النتائج /النجاح ،الفر�ضيات ،القيود ،المخاطر ،التكاليف
التقديرية ،المدة التقديرية

Project Definition
Document

28

خطة
الم�شروع

وثيقة تعر�ض بو�ضوح المعلومات التخطيطية وتتم الم�صادقة
عليها قبل �أن يبد�أ العمل في الم�شروع.
•ترتكز على وثيقة تعريف الم�شروع ولكنها تحتوي على
تفا�صيل �أ�شمل و�أعمق.
•ت�شمل ملخ�صا للجدول الزمني والموازنة.

Project Plan
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القسم الثاني

منهجية التخطيط االستراتيجي
المبني على النتائج

دليل التخطيط اال�سرتاتيجي املبني على النتائج
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منهجية التخطيط االستراتيجي
المبني على النتائج
هذا اجلزء من الدليل يحتوي مادة علمية وعملية  ،ومعلومات و�إر�شادات ت�ساعد �إدارة التخطيط واجلودة (�أو الوحدة
الإدارية امل�س�ؤولة عن التخطيط) يف الوزارة/اجلهة احلكومية يف �إعداد اخلطة اال�سرتاتيجية وب�ضمنها خطة املخرجات
ال�سنوية للوزارة/اجلهة احلكومية التي تعمل فيها .وقد مت �إعداد هذا اجلزء من الدليل املذكور باال�ستناد �إىل املادة
العلمية لور�شة العمل حول "التخطيط املبني على النتائج" التي قادتها وزارة التخطيط التنموي والإح�صاء بالتعاون
مع اال�ست�شاري حول هذا الأ�سلوب التخطيطي ،ومن ثم توىل معهد التنمية الإدارية (معهد الإدارة العامة حالي ًا) �إقامة
دورات تدريبية حوله.
�إن االطالع على املادة العلمية لور�شة العمل حول التخطيط املبني على النتائج واال�ستيعاب اجليد مل�ضمونها ي�سهل
ا�ستيعاب م�ضمون هذا الدليل كما يزيد القدرة على �إعداد اخلطط اال�سرتاتيجية وفق ًا لهذا الأ�سلوب التخطيطي؛ �أ�سلوب
التخطيط املبني على النتائج.
ويجب الت�أكيد على �أن جناح التخطيط املبني على النتائج يتطلب توفر فريق من العاملني الذين يتمتعون باملقدرة
التخطيطية ال�شاملة ،واملهارة واخلربة لدعم عملية التخطيط للجهة احلكومية املعنية وو�ضع اخلطة اال�سرتاتيجية
املبنية على النتائج وخطة املخرجات العالية اجلودة .كما �أن املعرفة يف هذا املجال تراكمية ،حيث تتطور وتنمو مبوا�صلة
اجلهود ،واال�ستفادة من التجارب .وحاملا ي�صبح التخطيط منهجا م�ؤ�س�سيا معتادا يف الدولة ،تبد�أ يف الربوز ال�سمات
النوعية للتميز احلكومي ،وخا�صة لدى اجلهات ذات الوظائف املركزية .ولذلك يركز املخططون على �أن تتمتع الوظائف
املركزية بالقدرات الالزمة للنهو�ض بالوزارات واجلهات احلكومية الأخرى التي تقدم اخلدمات للمواطنني واجلمهور.
ويعرب ال�شكل �أدناه عن حماور الرتكيز يف القدرات احلكومية التي تعترب مبثابة الرافعة التي تُع ّلي قيمة الأداء احلكومي
وجتعل من اال�سرتاتيجيات واخلطط �أدوات فعالة وذات مردود حم�سو�س.
ويعك�س ال�شكل (� )1أدناه االرتباط بني دعم نقاط وحماور الرتكيز التخطيطية ال�شاملة واملح�صلة املتوقعة يف تطور
الأداء احلكومي العام.
دليل التخطيط اال�سرتاتيجي املبني على النتائج
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 تبنت عملية �إعداد ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية،ومع الأخذ يف االعتبار حماور الرتكيز هذه والقيم املن�شودة من ورائها
الأوىل والثانية منهجا تخطيطيا ت�شاركيا ي�سهل عملية التوافق على النتائج اال�سرتاتيجية والأهداف املحددة ويربز
 كما تبدو عملية االتفاق على ملكية الربامج وامل�شاريع املو�صلة.مالمح الربامج وامل�شاريع والأن�شطة املطلوبة لتحقيقها
.للأهداف وللنتائج �أي�سر بعد تعاون ال�شركاء يف حتديد النتائج املرجوة على امل�ستوى الوطني والقطاعي
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الفرق بين التخطيط االستراتيجي في القطاع الحكومي
والقطاع الخاص

التخطيط اال�سرتاتيجي املبني على النتائج هو �أ�سلوب تخطيط للقطاع العام ،وثمة فرق كبري بني املجاالت التي يركز
عليها القطاع العام وبني تلك التي يركز عليها التخطيط للقطاع اخلا�ص .وا�صبحت طريقة التخطيط اال�سرتاتيجي
املبني على النتائج هي الطريقة املف�ضلة حالي ًا لدى البلدان املعروفة بريادتها يف جمال اخلدمة العامة.
واجلدول ادناه يربز الفرق بني التخطيط اال�سرتاتيجي يف القطاع احلكومي والقطاع اخلا�ص 1

جدول رقم 1

الفرق بين التخطيط اال�ستراتيجي في القطاع الحكومي والقطاع الخا�ص

القطاع العام
التخطيط اال�سرتاتيجي ي�ؤكد على:

القطاع اخلا�ص
التخطيط اال�سرتاتيجي ي�ؤكد على:

تحقيق �آمال وطموحات الحكومة

نقاط القوة التي تتمتع بها ال�شركات والتي تميزها عن مناف�سيها

تلبية احتياجات المواطنين (التركيز على
المواطن) ،واحتياجات الدولة

تلبية احتياجات الزبائن وار�ضائهم

بناء القدرات المنا�سبة في الم�ؤ�س�سات
على المدى البعيد

الهيمنة على الأ�سواق الم�ستقبلية ،والحد من المناف�سة المت�أتية
من الآخرين

تحقيق ال�شراكة مع الم�ؤ�س�سات الأخرى
لغر�ض تحقيق النتائج

المناف�سة هي اال�سا�س ولي�ست ال�شراكة مع الم�ؤ�س�سات الأخرى،
اال اذا كان ذلك �ضمن �شراكات في تنفيذ �صفقات ذات مردود
على الم�شاركين

�إظهار القيمة المتحققة مقابل تكلفة
المخرجات

تحقيق �أق�صى ربح و�أعلى قيمة للم�ساهمين

1الدكتور /جميد الكرخي ،التخطيط اال�سرتاتيجي املبني على النتائج ،الدوحة  ( 2014رقم االيداع بدار الكتب القطرية .)4014/358
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التخطيـــط االستراتيجي المبنـــي على النتـــائج
)Outcome Based Strategic Planning (OBSP

خالل االعوام القليلة املا�ضية قامت دول عدة مثل ا�سرتاليا ،وكندا ،ونيوزيلندا ،وهولندا ،واململكة املتحدة ،والواليات
املتحدة ،بتطبيق التخطيط اال�سرتاتيجي املبني على النتائج وقد �أثمر ذلك الأ�سلوب عن نتائج متميزة ،وقد �ساعد
هذا النوع من التخطيط كبار امل�س�ؤولني التنفيذيني يف القطاع العام يف هذه الدول على الرتكيز يف عمل �أجهزتهم
وم�ؤ�س�ساتهم على النحو الآتي:
1 .1تو�ضيح كيفية حتقيق الإجنازات التي تتطلع �إليها اجلهات العليا.
2 .2االنتقال �إىل مرحلة ي�صبحون فيها �أكرث ا�ستجابة حلاجات ومتطلبات املواطنني.
�3 .3إظهار مدى كفاءة م�ؤ�س�ساتهم يف تقدمي خدمات ذات قيمة عالية للم�ستفيدين.
4 .4جذب العنا�صر املبدعة وامللتزمة بتحقيق �أف�ضل النتائج واحلفاظ عليها يف هذه امل�ؤ�س�سات.
انه منهج يعمل على حث الأجهزة وامل�ؤ�س�سات للرتكيز على حتقيق النتائج ،ويحقق الكثري من املزايا واملنافع للمواطنني
والدولة .2وتت�سق �أن�شطته ومدخالته مع املخرجات التي تو�صل �إىل النتائج اال�سرتاتيجية املحددة يف ا�سرتاتيجية التنمية
الوطنية ،والتي تدفع بدورها نحو حتقيق غايات ر�ؤية قطر الوطنية .2030
�إن التخطيط اال�سرتاتيجي املبني على النتائج يقت�ضي بال�ضرورة التعاون والتن�سيق وامل�شاركة واالتفاق على النتائج
الوطنية والقطاعية .ويف املجمل تعك�س ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية خال�صة هذه العملية وما مت التوافق عليه .ويعك�س
ال�شكل ( )2املكونات التف�صيلية ال�سرتاتيجية التنمية الوطنية  2022-2018والتي توافق جميع ال�شركاء عليها كمنهج
وطني لتخطيط التنمية:

2الدكتور /جميد الكرخي ،التخطيط اال�سرتاتيجي املبني على النتائج ،الدوحة  ( 2014رقم االيداع بدار الكتب القطرية .)4014/358
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دورة حياة التخطيط المبني على النتائج

Outcome Based Strategic Planning Lifecycle

متر دورة التخطيط اال�سرتاتيجي املبني على النتائج مبرحلتني رئي�سيتني هما :

�أو ً
ال .مرحلة التخطيط اال�سرتاتيجي  ،Strategic Planning Phaseوهذه املرحلة تنتج اخلطة اال�سرتاتيجية.
وتنق�سم مرحلة التخطيط اال�سرتاتيجي بدورها �إىل مرحلتني فرعيتني هما:
•مرحلة حتديد االجتاه Direction Setting Sub Phase

•مرحلة تخطيط الأعمال  /الن�شاطات (�أو مرحلة تخطيط الإجراءات كما ت�سمى �أحيان ًا)
. Planning Sub Phase
ثانياً .مرحلة تخطيط املخرجات
 ،Planning Phaseوهذه املرحلة تنتج خطة املخرجات.

Action

(كنظري للخطة الت�شغيلية �أو اخلطة ال�سنوية �أو اخلطة التنفيذية) Output

ويو�ضح ال�شكل رقم ( )3دورة حياة التخطيط اال�سرتاتيجي املبني على النتائج.
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 بدء ًا مبرحلة التخطيط،)وفيما يلي م�ضامني مكونات كل من املرحلتني الرئي�سيتني (مبا يف ذلك املرحلتني الفرعيتني
.)اال�سرتاتيجي (�إعداد اخلطة اال�سرتاتيجية) وانتها ًء مبرحلة تخطيط املخرجات (�إعداد خطة املخرجات
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 –

المرحلة الرئيسية األولى
مرحلة التخطيط االستراتيجي

Strategic Planning Phase
يشتمل العمل التخطيطي في هذه المرحلة على تغطية مرحلتين فرعيتين:
•تحديد االتجاه Direction Setting Sub Phase
•تخطيط األعمال/االجراءات Action Planning Sub Phase

وتخلص هذه المرحلة إلى وضع وصياغة الخطة االستراتيجية للجهة صاحبة
العالقة.

دليل التخطيط اال�سرتاتيجي املبني على النتائج
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أ .المرحلة الفرعية األولى
تحديد االتجاه

Direction Setting Sub Phase

وتشتمل هذه المرحلة الفرعية على خمسة مكونات ،هي :
1.1التثبت من نوع الوزارة أو الجهة الحكومية ،ودورها ،ووظائفها ،وصالحياتها.
 2.2مسح بيئة المؤسسة.
 3.3تحديد نتيجة رئيسية واحدة.
 4.4تحديد النتائج الوسيطة.
 5.5تحديد األهداف المحددة.

دليل التخطيط اال�سرتاتيجي املبني على النتائج
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، ودورها، التثبت من نوع المؤسسة أو الجهة الحكومية.1-أ
واختصاصاتها
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دور �إدارة التخطيط واجلودة (�أو الوحدة الإدارية امل�س�ؤولة عن التخطيط) يف الوزارة/
اجلهة احلكومية يف هذه اخلطوة
•تقوم بقيادة التحليل.
•تطلب من فريق الإدارة العليا �أن ي�ؤكد على نوع اجلهة احلكومية ودورها
عموماً ميكن تق�سيم الوزارات واجلهات احلكومية يف دولة قطر اىل نوعني:
•الأجهزة املركزية � ،Central Agenciesأو  .Control Agenciesتركز هذه الأجهزة اهتماماتها على حت�سني
�أداء �أجهزة اخلدمة العامة.
•الأجهزة التي تقدم خدمات للجمهور  :Line Agenciesتعمل هذه الأجهزة يف ثالثة جماالت:
1 .1ال�سيا�سات.
2 .2ال�شراء  /امل�شرتيات.
3 .3تقدمي اخلدمات (�أمثلة :امل�ست�شفيات ،واملدار�س ،واجلامعات).
ينبغي �أن حتتوي اخلطة اال�سرتاتيجية هنا و�صف ًا موجز ًا لنوع ودور ووظائف و�صالحيات الوزارة/اجلهة احلكومية
�صاحبة اخلطة التنموية .

الر�ؤية

Vision

الر�ؤية هي تعبري خمت�صر عن �صورة امل�ستقبل التي ترغب الوزارة/اجلهة احلكومية يف التو�صل اليها ،ماذا �ست�صبح
وماذا �ستعمل يف امل�ستقبل؟ ويلخ�ص ال�شكل رقم ( )7خطوات كتابة الر�ؤية.
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:�أمثلة من دولة قطر
:ر�ؤية قطر للبرتول
" بجذور عميقة يف قطر وح�ضور عاملي متميز،" �أن ن�صبح واحدة من �أف�ضل �شركات النفط الوطنية يف العامل
:ر�ؤية وزارة اخلارجية
"" متيز ال�سيا�سة اخلارجية لدولة قطر على امل�ستوى الإقليمي والدويل ورعاية م�صالح املواطنني يف اخلارج
:ر�ؤية وزارة االقت�صاد والتجارة
"اقت�صاد متنوع وقطاع خا�ص ذا ّتي الإعتماد �ضمن بيئة �أعمال تناف�سية واعية بحقوق امل�ستهلكني وواجبات
"التجار نحوهم
ّ والتزامات
Mission

الر�سالة

اجلهة احلكومية وت�صور اهدافها/هي عبارة خمت�صرة قليلة الفقرات وا�ضحة و�سهلة التذكر تو�ضح �سبب وجود الوزارة
.) خطوات كتابة الر�سالة8(  ويلخ�ص ال�شكل رقم.واغرا�ضها وتر�شد الإدارة واملوظفني عند �صنع القرارات احلا�سمة
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�أمثلة من دولة قطر:
ر�سالة وزارة االقت�صاد والتجارة:
"قيادة النمو االقت�صادي امل�ستدام بال�شراكة مع القطاع اخلا�ص ،يف ظل بيئة اعمال عادلة وحم ّفزة ،من خالل ر�سم
ال�سيا�سات ،وت�شجيع اال�ستثمارات املتنوعة ،وتنظيم ومراقبة الأ�سواق ،وحماية امل�ستهلك"

القيم

Values

هي املعتقدات الأ�سا�سية التي ت�ؤمن بها الوزارة /اجلهة احلكومية واالعتبارات التي تعمل يف ظلها والتي تنظم عالقاتها
بجميع الأطراف ذات ال�صلة.
والقيم ت�سهل عملية اتخاذ القرارات ،وت�ساعد الإدارة على و�ضع وترتيب الأولويات .وتلعب دورا مهم ًا يف رفع حما�س
العاملني على �أ�س�س اخالقية ،وتر�سم �صورة وا�ضحة للروابط بني الإدارة والعاملني والفئات وامل�ؤ�س�سات امل�ستفيدة من
خدمات الوزارة/اجلهة احلكومية .ويلخ�ص ال�شكل رقم ( )9خطوات كتابة القيم
 







�أمثلة من دولة قطر
قيم وزارة االقت�صاد والتجارة:
• اخلدمة املتميزة
• العمل ك�شركاء
•التفكري الريادي
•االبتكار
•ال�شفافية
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أ .2-مسح بيئة المؤسسة
�إن نوع الوزارة/اجلهة احلكومية  ،والدور  ،وال�صالحيات والوظائف جمتمعة ينبغي �أن تقود:
•عملية امل�سح البيئي (�أي درا�سة البيئة الداخلية واخلارجية  ،والتي ت�شكل املكون الثاين للمرحلة الفرعية :حتديد
االجتاه .)Direction Setting
•النتائج التي تتوخاها الوزارة �أو اجلهة احلكومية.

تعريف

تعرف البيئة ب�أنها جمموعة العوامل �أو املتغريات الداخلية واخلارجية والتي ت�ؤثر على فعالية وكفاءة الن�شاط الذي تقوم
به.

�أما حتليل البيئة  :Environment Analysisفيعني درا�سة البيئة التي تعمل بها الإدارة احلكومية لتحديد العوامل
امل�ؤثرة على ن�شاطاتها .وي�ساعد حتليل البيئة على فهم ما يحدث يف داخل وخارج الإدارة احلكومية من عمليات .ولإجراء
التحليل البيئي ال بد من الإملام بطبيعة عمل الإدارة احلكومية من جميع جوانبه
 


































40

دليل التخطيط اال�سرتاتيجي املبني على النتائج

حتليل البيئة الداخلية

ويراد بها العنا�صر (املادية واملعنوية) التي تعمل يف داخل االدارة احلكومية وت�ستطيع االدارة احلكوميةاملذكورة ال�سيطرة
 ويغطي حتليل البيئة الداخلية م�س�ألتني مهمتني، مثل العاملني والهيكل التنظيمي واملوارد املالية والب�شرية وغريها،عليها
:وهما
 واملراد بها الأداء اجليد لالدارة احلكومية مبا يعك�سه من �إجنازات ذات �آثار: Strengths • عنا�صر القوة
. �أي �أنها املزايا والإمكانات التي متتلكها االدارة احلكومية مقارنة مبا لدى املنظمات امل�شابهة لها،�إيجابية
 وامل�شكالت التي تعوق الإدارة احلومية عن، وي�شري �إىل ق�صور الإمكانات: Weaknesses •عنا�صر ال�ضعف
. ولها انعكا�سات �سلبية على م�ستقبلها، فتهدد �أعمالها ون�شاطاتها،العمل بفاعلية
 




Strengths


Weaknesses
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فوائد حتليل بيئة االدارة احلكومية الداخلية

تتلخ�ص فوائد حتليل البيئة الداخلية مبا يلي:
1 .1حتديد نوع املوارد والقدرات الداخلية.
2 .2م�ساعدة املنظمة على تعزيز املوارد الداخلية والقدرات الذاتية لالدارة احلكومية و�أية عنا�صر قوة لديها.
3 .3م�ساعدة املنظمة على ت�شخي�ص عنا�صر ال�ضعف وو�ضع ال�سبل الالزمة لوقف ت�أثريها على االدارة احلكومية �أو
على الأقل حتييدها.
4 .4امل�ساعدة على درا�سة �أ�سلوب القيادة والثقافة التنظيمية ،والهيكل التنظيمي ونظام املراقبة وغريها لدى املنظمة
والتي من �ش�أنها ت�أهيل املنظمة لت�صبح متميزة.

حتليل البيئة اخلارجية

يراد بتحليل البيئة اخلارجية جميع العنا�صر التي تقع خارج كيان و�صالحيات الإدارة احلكومية والتي ال متتلك
ال�سيطرة عليها مثل امل�ستفيدين واملوارد وحركة املجتمع وغريها ،وت�شمل جمموعة من العوامل التي تلخ�ص مبا ي�سمى بـ
 PESTLEوالذي ي�شري كل حرف منه �إىل الأحرف الأوىل من العوامل التالية:
• عوامل �سيا�سية  :Political Factorsكل ما هو متعلق ببيئة الإدارة احلكومية اخلارجية على امل�ستوى ال�سيا�سي
وي�ؤثر على �أداء الإدارة احلكومية ،ك�سيا�سة ال�ضرائب ،النفوذ ،النزاعات الدولية والتعاون ،هياكل ال�سلطة ،العالقة
بني الهيئات املدنية والع�سكرية واال�ستقرار ال�سيا�سي.
•عوامل اقت�صادية  :Economic Factorsوهي من العوامل املهمة حيث تت�أثر الإدارة احلكومية بالأو�ضاع
االقت�صادية اخلارجية املحيطة بها وتغطي كل العوامل التي تتمثل يف تنمية الأن�شطة االقت�صادية كاجتاهات الناجت
القومي الإجمايل� ،أ�سعار الفائدة ،الت�ضخم ،البطالة ،ممار�سة الأعمال التجارية.
•عوامل اجتماعية  : Social Factorsت�شمل العديد من اجلوانب التي ت�شكل بيئة اجتماعية ثقافية وتعك�س �أهمية
الثقافات الفرعية و�أثرها على امل�ستهلكني وتغريها على مر الزمن .كدميوغرافيا ال�سكان ،توزيع العائد ،تغري منط
احلياة ،م�ستويات التعليم والتدريب واال�ستهالك.
•عوامل فنية  : Technological Factorsيق�صد بذلك نوع وحجم التكنولوجيا امل�ستخدمة لقيام الإدارة احلكومية
مبهامها مما قد ي�ؤثر على حجم املوارد الب�شرية املطلوبة وكذلك نوعيتها و�أثر ذلك على برامج تدريب العاملني
وتطويرهم ،وتتمثل يف تطور تقنية املعلومات واالت�صاالت التكنولوجية ال�سريعة ،معدالت تقدم تلك التقنيات.
•عوامل قانونية  :Legal Factorsوتت�ضمن هذه العوامل الت�شريعات القانونية التي ت�ضعها الدولة كالعقود
الدولية ،املعاهدات ،قوانني العمل وقوانني احلياة العامة ،الك�شوف الف�ضائية والبيئية ،اللوائح والقوانني املتعلقة
باملناف�سة وال�صحة وال�سالمة.
•عوامل بيئية  : Environmental Factorsوقد تزايد االهتمام بدرا�سة العوامل البيئية واملتعلقة بالأنظمة البيئية
وق�ضاياها ،تتمثل تلك امل�ؤ�شرات يف الأثر البيئي ،الت�شريعات البيئية ،ا�ستهالك الطاقة وردم النفايات.
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�أثر البيئة اخلارجية على الإدارة احلكومية

ي�شمل حتليل البيئة اخلارجية ت�أثري العوامل �أعاله على البيئة من جانبني رئي�سني هما:
•الفر�ص :Opportunitiesهي ت�شمل املجاالت التي ت�ساعد على ت�سهيل الو�صول �إىل ر�ؤية ور�سالة و�أهداف الإدارة
احلكومية ،وت�ؤثر �إيجاب ًيا على الإدارة احلكومية .وهي بذلك ت�شري �إىل الظروف املالئمة يف البيئة التي �إذا ما
ا�ستثمرتها الإدارة احلكومية تعود عليها بالفوائد.
•التهديدات  : Threatsويراد بها �أي �أحداث �أو عوامل خارجية والتي ت�شكل عائق ًا يف الو�صول �إىل ر�ؤية ور�سالة
الإدارة احلكومية و�أهدافها� ،أي �أنها تعمل يف غري �صالح الإدارة احلكومية وت�ؤثر �سل ًبا عليها يف �أداء مهمتها.
�إن حتليل � PESTLEأي حتليل (العوامل ال�سيا�سية ،االقت�صادية ،االجتماعية ،الفنية ،القانونية والبيئية) يحدد العوامل
التي ت�ؤثر على ن�شاط الإدارة احلكومية .وهي �سمة مهمة من �سمات التحليل اال�سرتاتيجي الذي يعترب �أ�سا�س ًا مهم ًا
للتخطيط الإ�سرتاتيجي .ويف بع�ض الأحيان تختزل � PESTLEإىل �أربعة عوامل هي ( )PESTوالتي ت�شري �إىل العوامل
ال�سيا�سية ،االقت�صادية ،االجتماعية والفنية فقط بغ�ض النظر عن العوامل القانونية والبيئية.

فوائد حتليل البيئة اخلارجية

�أما فوائد حتليل عوامل  PESTLEللوزارة/اجلهة احلكومية فهي كما يلي:
•حتديد العوامل اخلارجية امل�ؤثرة على الإدارة احلكومية.
•معرفة حجم ت�أثري كل عامل من تلك العوامل على الإدارة احلكومية.
•حتديد نوع ت�أثري واجتاه كل عامل من تلك العوامل اخلارجية ك�أثر الوقت ،ونوع الت�أثري (�سلبي�/إيجابي) وحركة
الأثر وهل هو يف زيادة/نق�صان� /أم حيادي الت�أثري.
•حتديد درجة �أهمية كل �أثر (مهم جد ًا ،مهم ،هام ،غري هام).
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العنا�صر الأربعة الأ�سا�سية يف �صياغة القوى اخلارجية
العن�صر الأول :حتديد القوى اخلارجية امل�ؤثرة يتم من خالل:
•حتديد القوى اخلارجية (�سيا�سية  /قانونية ،اقت�صادية ،اجتماعية  /ثقافية ،تكنولوجية ،بيئية) امل�ؤثرة
ب�صورة عامة،
•يتم حتديد القوى امل�ؤثرة على القطاع الذي تعمل فيه اجلهة احلكومية املعنية( .ميكن اال�ستعانة هنا بو�سيلة
املعاونة  P.E.S.T.L.Eاملوجودة يف املادة العلمية لور�شة العمل حول التخطيط اال�سرتاتيجي املبني على
النتائج من �أجل حتديد القوى البيئية امل�ؤثرة).
العن�صر الثاين :تف�صيل القوى امل�ؤثرة �إىل ق�ضايا (�أي قائمة حالي ًا) وخماطر (�أي قد حتدث يف امل�ستقبل) ،كما يتم ،
بخ�صو�ص القوى امل�ؤثرة على القطاع املعني ،تقييم عاملني �أ�سا�سيني هما:
• مدى فورية الت�أثري (م�شاكل  /ق�ضايا قائمة ،وخماطر قد حتدث يف امل�ستقبل)،
•مدى قوة الت�أثري.
العن�صر الثالث :ترتيب القوى امل�ؤثرة الع�شر الأكرث �أهمية ح�سب الأولوية بنا ًء على عاملي الفورية والت�أثري.
العن�صر الرابع :كتابة م�سودة هذا اجلزء من اخلطة اال�سرتاتيجية ،مت�ضمن ًا ا�ستنتاجات عامة حول البيئة الت�شغيلية
احلالية واملحتملة م�ستقب ًال ،كما تت�ضمن �إلقاء ال�ضوء على امل�شاكل واملخاطر  ،والتوجهات التي ينبغي �أن تعاجلها اجلهة
احلكومية يف خطتها اال�سرتاتيجية
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دور مدير �إدارة التخطيط واجلودة ( �أو الوحدة الإدارية امل�س�ؤولة عن التخطيط ) يف حتديد
القوى اخلارجية
.•العمل مع الإدارات الأخرى والأطراف امل�ستفيدة على مناق�شة الأحداث اخلارجية الرئي�سية ذات ال�صلة
.•الإ�شراف على الباحثني الذين يحددون القوى البيئية الرئي�سية ذات ال�صلة
.•العمل مع فريق �إدارته على و�ضع م�سودة موجزة لهذا اجلزء من اخلطة اال�سرتاتيجية

:مالحظتان �أ�سا�سيتان

.)•ينبغي �أن ال ي�ستغرق �إعداد هذا املكون وقت ًا طوي ًال (ميكن اعتبار مدة �أ�سبوعني كافية ب�صورة عامة
.•هذا املكون يتواجد يف كافة �أ�ساليب التخطيط اال�سرتاتيجي وال يقت�صر على �أ�سلوب التخطيط املبني على النتائج
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أ .3-تحديد نتيجة رئيسيـة واحـدة
A Single Major Outcome

تعريف النتيجة الرئي�سية الواحدة

A Single Major Outcome

النتيجة الرئي�سة الواحدة هي تعبري/ا�صطالح خمت�صر عن ما ترغب الوزارة/اجلهة احلكومية �أن حتققه يف نهاية مدة
اال�سرتاتيجية ،وت�صبح هذه النتيجة الرئي�سية الواحدة حمل تركيز الوزارة/اجلهة احلكومية ومن غري املحتمل �أن تتغري
يف املدى الق�صري �أو املتو�سط.
اي ان التخطيط املبني على النتائج يبد�أ بتحديد النتيجة الرئي�سية .وا�ضافة اىل ان النتيجة الرئي�سية الواحدة يجب ان
تكون و�صف ًا ملا ت�سعى له الوزارة/اجلهة احلكومية م�ستقب ًال ،ف�أنها يجب ان تكون:
•وا�ضحة ،وممكنة التطبيق.
•موجزة ،ممكن تذكرها ب�سهولة
•عامة مبا يكفي ،بحيث توفر مظلة جلميع الأعمال التي تقوم بها الوزارة/اجلهة احلكومية حالي ًا والتي تتطلع
للقيام بها م�ستقب ًال.
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�آليات و�ضع النتيجة الرئي�سية الواحدة
من �أجل و�ضع النتيجة الرئي�سية الواحدة للجهة احلكومية يو�صى مبا يلي:
•االهتداء با�سرتاتيجية التنمية الوطنية  ،2022-2018وبر�ؤية قطر الوطنية  2030وبالهيكل التنظيمي للجهة
احلكومية املعنية ،كمرجعيات رئي�سية.
•�أن تعمل الوحدة الإدارية امل�س�ؤولة عن التخطيط (�إدارة التخطيط واجلودة ) ب�شكل وثيق مع وكيل الوزارة ومدراء
الإدارات.
•�أن تقوم الوحدة الإدارية امل�س�ؤولة عن التخطيط (�إدارة التخطيط واجلودة ) بتي�سري اجتماع ملدة يوم كامل لهذه
الغاية
مثال  :نتيجة رئي�سية واحدة لقطاع التعليم (هذا املثال مقتب�س من املادة التدريبية لور�شة عمل التخطيط اال�سرتاتيجي
املبني على النتائج ،االمانة العامة للتخطيط التنموي مايو )2009
"مدار�س حديثة ذات م�ستوى عاملي متوفرة للقطريني ،وهي:
•ت�ضمن للطالب حتقيق احلد الأق�صى من �إمكانياتهم.
•تزود الطالب باملهارات واخلربات الالزمة للم�شاركة ب�سوق العمل بفاعلية.
•تزود الطالب ب�أ�سا�س قوي من الثقافة والتقاليد ال�سائدة يف قطر".
عنا�صر النتيجة الرئي�سية الواحدة ،تتكون النتيجة الرئي�سية من العنا�صر االربعة التي يبينها ال�شكل رقم ()14
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حمور الرتكيز :هو �شيء يحقق منفعة لل�سكان امل�ستهدفني ،وهو �إما االقت�صاد �أو البيئة �أو مقدم اخلدمة العامة ( مثل
امل�ست�شفيات �أو املدار�س) .وبالن�سبة لكثري من اجلهات احلكومية يكون حمور الرتكيز خدمة عامة (مثل خدمة �صحية،
مدار�س ،البنية التحتية � )...أو البيئة �أو االقت�صاد .وهو يف املثال ال�سابق" :مدار�س".
و�صف حمور الرتكيز :هو جملة يو�صف بها حمور الرتكيز م�شري ًا �إىل نوعه �أو كميته �أو مداه "مث ًال" :حديثة  ،وذات
م�ستوى عاملي".
الفئة امل�ستهدفة :وهم الفئات امل�سـتفيدة من "النتيجة" وهم يف املثال ال�سابق " القطريون".
�أن�شطة حمور الرتكيز :وهي ما يجب على حمور الرتكيز القيام به �أو ما يوفره من �أجل تلبية احتياجات ال�سكان
امل�ستهدفني  ،وحتقيق ما هو وارد يف و�صف حمور الرتكيز  ،وهذه الأن�شطة يف املثال ال�سابق هي:
•ت�ضمن للطالب حتقيق احلد الأق�صى من �إمكانياتهم.
•تزود الطالب باملهارات واخلربات الالزمة للم�شاركة ب�سوق العمل بفاعلية
•تزود الطالب ب�أ�سا�س قوي من الثقافة والتقاليد ال�سائدة يف قطر".

خطوات تطوير نتيجة رئي�سية واحدة
اخلطوة  1حتديد حمور الرتكيز:
بالن�سبة لكثري من الوزارات ف�إن حمور الرتكيز هو خدمة عامة (مثل اخلدمة ال�صحية ،املدار�س ،البنية التحتية -
النقل ،الطاقة ،االت�صاالت ،توزيع املياه) .وبالن�سبة لآخرين يكون حمور الرتكيز هو البيئة �أو االقت�صاد.
اخلطوة  2حتديد �أو�صاف حمور الرتكيز:
ميكن و�ضع و�صفني �أو ثالثة� .إذا زادت الأو�صاف عن ذلك �ستبدو النتيجة �صعبة املنال .وفيما يلي قائمة ب�أو�صاف
للمجاالت الأ�سا�سية املتعلقة باخت�صا�صات القطاع العام:
•يف جمال التحديث والتطوير امل�ؤ�س�سي :م�ؤ�س�سات قطاع عام تقدم خدمات متميزة.
•يف جمال اخلدمات العامة :ذات م�ستوى عاملي ،حديثة ،رفيعة الأداء ،موثوقة ،تركز على النتائج.
•يف جمال االقت�صاد :قوي ،متني ،متنوع ،م�ستند �إىل املعرفة ،مبتكر ،م�ستقر.
اخلطوة  3حتديد الفئة امل�ستهدفة.
اخلطوة  4حتديد �أن�شطة حمور الرتكيز :وتت�ضمن ما يلي
•ت�صف �أن�شطة حمور الرتكيز ما ينبغي عمله �أو تقدميه �أو توفريه للم�ستفيدين.
•تتطلب هذه اخلطوة - :البحث والتحليل - ،م�شاركة �أ�صحاب امل�صلحة الرئي�سيني.
ويو�ضح ال�شكل رقم ( )15اخلطوات االربع لتطوير النتيجة الرئي�سية الواحدة
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ن�صائح حول كتابة م�سودة النتيجة الرئي�سية:
ميكن اال�سرت�شاد بالن�صائح التالية عند اعداد م�سودة النتيجة الرئي�سية الواحدة:
1 .1يحدد اخلرباء الفنيون عادة �أن�شطة حمور الرتكيز ب�سهولة.
2 .2ي�ستح�سن اال�ستفادة من الأعمال املماثلة التي يكون قد قام بها �أ�شخا�ص �آخرون �سواء يف اجلهة احلكومية نف�سها
�أو يف جهة م�شابهة يف دولة �أخرى.
3 .3يف�ضل �أخذ الوقت الكايف لقراءة اخلطط اال�سرتاتيجية امل�شابهة املوجودة يف دولة �أخرى.
�4 .4إعداد وتدقيق القائمة املقرتحة الأولية للنتائج الرئي�سية الواحدة.
5 .5مناق�شة وحتديد النتائج املت�شابهة واملتعار�ضة مبا ي�ؤدي �إىل دمج و�إعادة �صياغة هذه النتائج.
6 .6عر�ض قائمة النتائج بعد تقلي�صها من خالل الدمج و�إعادة ال�صياغة على فريق متخ�ص�ص لرتتيبها ح�سب الأهمية
وذلك وفق اجلدول التقييمي الأتي:
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جدول رقم 2

ت

ترتيب النتائج الرئي�سية الواحدة املقرتحة ح�سب االهمية متهيد ًا الختيار الأهم.

النتيجة

1
�أهمية
ق�صوى

2

الرتتيب
5
4 3

6
�أهمية �ضعيفة
جداً

1
2
ن
7 .7ا�ستخراج نتائج التقييم وعندها �ستظهر نتائج مهمة جد ًا ونتائج متو�سطة الأهمية والبقية تقع يف �أعمدة الأهمية
ال�ضعيفة ويتعني ا�ستبعادها من القائمة.
8 .8التقاط النتائج املهمة جدا و�إعادة ترتيبها ح�سب النقاط التي ح�صلت عليها ورمبا يتطلب الأمر �إعادة �صياغتها
لتح�صل الإدارة على قائمة النتائج الرئي�سية.
9 .9اختيار النتيجة الرئي�سية الواحدة ب�شكلها النهائي من بني القائمة يف الفقرة اعاله واعتبارها الأ�سا�س يف عالقتها
يف بناء اال�سرتاتيجية وتنفيذها.3

 3الدكتور /جميد الكرخي ،التخطيط اال�سرتاتيجي املبني على النتائج ،الدوحة  ( 2014رقم االيداع بدار الكتب القطرية .)4014/358
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تطبيق هذا النهج يف ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية :2022-2018
لقد التزمت ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية  2022-2018بهذا املنهج يف �صياغة النتائج اال�سرتاتيجية الرئي�سية الواحدة
على م�ستوى اال�سرتاتيجيات القطاعية وا�سرتاتيجيات الوزارات/اجلهات احلكومية املنفذة .ولأغرا�ض اال�سرت�شاد
�سن�أخذ بع�ض الأمثلة لنتائج رئي�سية وردت يف بع�ض الوثائق واخلطط اال�سرتاتيجية لكي نو�ضح مدى ات�ساق هذه النتائج
الرئي�سية مع ال�شروط واخل�صائ�ص التي ذكرناها �أعاله يف اختيار وو�ضع النتائج .مث ًال:
•النتيجة الرئي�سية ال�سرتاتيجية وزارة ال�صحة العامة وقطاع الرعاية ال�صحية يف دولة قطر  2022-2017هي ذاتها
التي وردت يف ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية  2022-2018وقد �صيغت كما يلي:
"�صحة حم�سنة ل�سكان قطر ،وتلبية احتياجات اجليل احلايل واالجيال القادمة من خالل نظام �صحة
متكامل يهدف اىل حتقيق �صحة �أف�ضل ورعاية �أف�ضل وقيمة �أف�ضل للجميع"
.1
.2
.3
.4

1حمور الرتكيز :نظام �صحة
2و�صف حمور الرتكيز :متكامل
3الفئة امل�ستهدفة :اجلميع (�سكان قطر)
�4أن�شطة حمور الرتكيز:
•تلبية احتياجات اجليل احلايل واالجيال القادمة
•حتقيق �صحة �أف�ضل ورعاية �أف�ضل وقيمة �أف�ضل

•النتيجة الرئي�سية ال�سرتاتيجية وزارة التعليم والتعليم العايل وقطاع التعليم والتدريب  2022-2017هي ذاتها التي
وردت يف ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية  2022-2018وقد �صيغت كما يلي:
"نظام تعليمي على م�ستوى عاملي يقدم فر�صا من�صفة لاللتحاق بالتعليم والتدريب عايل اجلودة ،ويك�سب
جميع املتعلمني املهارات والكفايات الالزمة لتحقيق �إمكاناتهم مبا يتما�شى مع طموحاتهم وقدراتهم
للم�ساهمة يف املجتمع؛ كما يعزز قيم املجتمع القطري وتراثه ،ويدعو �إىل الت�سامح واحرتام الثقافات الأخرى"
حمور الرتكيز :نظام تعليمي
و�صف حمور الرتكيز :على م�ستوى عاملي
الفئة امل�ستهدفة :جميع املتعلمني
�أن�شطة حمور الرتكيز:
•يقدم فر�صا من�صفة لاللتحاق بالتعليم والتدريب عايل اجلودة
•يك�سب جميع املتعلمني املهارات والكفايات الالزمة لتحقيق �إمكاناتهم مبا يتما�شى مع طموحاتهم
وقدراتهم للم�ساهمة يف املجتمع
•يعزز قيم املجتمع القطري وتراثه
•ويدعو �إىل الت�سامح واحرتام الثقافات الأخرى
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•النتيجة الرئي�سية ال�سرتاتيجية التطوير امل�ؤ�س�سي ،تقدمي اخلدمات والإدارة املالية ،هي كما يلي" :م�ؤ�س�سات قطاع
عام حديثة ،تقدم خدمات عامة متميزة وحتقق اال�ستدامة املالية"
1 .1حمور الرتكيز :م�ؤ�س�سات قطاع عام
2 .2و�صف حمور الرتكيز :حديثة
3 .3الفئة امل�ستهدفة :املجتمع
�4 .4أن�شطة حمور الرتكيز :تقدم خدمات عامة متميزة وحتقق اال�ستدامة املالية"
•النتيجة الرئي�سية ال�سرتاتيجية وزارة الثقافة والريا�ضة وقطاع الثقافة والريا�ضة  2022-2017هي ذاتها التي
وردت يف ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية  2022-2018يف ف�صل االثراء الثقايف والتميز الريا�ضي وقد �صيغت كما
يلي" :منظومة ثقافية ،ريا�ضية� ،شبابية فاعلة وخالقة تدعم املجتمع يف حراكه نحو التقدم مع حفاظه
على ثوابته و قيمه"
1 .1حمور الرتكيز:منظومة ثقافية،ريا�ضية� ،شبابية
2 .2و�صف حمور الرتكيز :فاعلة وخالقة
3 .3الفئة امل�ستهدفة :املجتمع
�4 .4أن�شطة حمور الرتكيز :تدعم املجتمع يف حراكه نحو التقدم مع حفاظه على ثوابته وقيمه
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 تحديد النتائج الوسيطة.4-أ

Intermediate Outcomes



 
































Intermediate Outcomes

تعريف النتائج الو�سيطة

 وتنبثق النتائج.تعرف النتائج الو�سيطة ب�أنها جمموعة من النتائج املرحلية الالزمة لتحقيق النتيجة الرئي�سة الواحدة
 وعادة يعرب عن النتائج الو�سيطة بعبارات وا�ضحة وخمت�صرة ي�ستخدم فيها نف�س، الو�سيطة من نتيجة رئي�سية واحدة
 فان النتائج الو�سيطة، وكما هي النتائج الرئي�سية.حمور تـركيـز النتيجة الرئي�سية الواحدة يف اخلطة اال�سرتاتيجية
.ت�صف ما الذي تريد �أن تراه يحدث خارج وزارتك �أو جهتك احلكومية
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مثال على نتيجة و�سيطة منبثقة عن النتيجة الرئي�سية
لن�أخذ منوذجا من املثال الذي عر�ضناه فيما تقدم عن قطاع التعليم
: وهم، مب�ستوى عاملي،"املدار�س القطرية لديها مدر�سون
.•يعرفون املوا�ضيع التي يدر�سونها وطريقة تدري�سها للطالب
، •يتحملون م�س�ؤولية �إدارة ومراقبة عملية تعليم الطالب
،•يفكرون بطريقة منظمة حول ممار�ستهم للتدري�س ويتعلمون من التجربة
."•ملتزمون بجعل الطلبة يتعلمون
) يو�ضح عالقة النتائج الو�سيطة بالنتيجة الرئي�سية الواحدة يف مثال قطاع التعليم19( ال�شكل رقم
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"
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عنا�صر النتيجة الو�سيطة
 







•
•
•
•














 



�ﺸﺎﻃﺎﺕ�ﺍﳌﺘﻄﻠﺐ

تتكون النتيجة الو�سيطة ،مثل النتيجة الرئي�سية الواحدة ،من �أربعة عنا�صر ،هي:
.1
.2
.3
.4

1حمور الرتكيز (هو ذات حمور الرتكيز يف النتيجة الرئي�سية الواحدة) ،وهو يف مثال النتيجة الو�سيطة بخ�صو�ص
قطاع التعليم "املدار�س".
2متطلب رئي�سي واحد �أو ب�ضعة متطلبات رئي�سية لتحقيق النتيجة الرئي�سية الواحدة ،واملتطلب يف مثال النتيجة
الو�سيطة بخ�صو�ص قطاع التعليم "مدر�سون".
3و�صف املتطلب ،وهو يف مثالنا عن قطاع التعليم " مب�ستوى عاملي".
4ن�شاطات املتطلب� ،أو اخلدمات  /الت�سهيالت التي يوفرها املتطلب ،وهي يف مثال النتيجة الو�سيطة بخ�صو�ص
قطاع التعليم:
•يعرفون املوا�ضيع التي يدر�سونها وطريقة تدري�سها للطالب.
•يتحملون م�س�ؤولية �إدارة ومراقبة عملية تعلم الطالب ،
•يفكرون بطريقة منظمة حول ممار�ستهم للتدري�س ويتعلمون من التجربة،
•ملتزمون بجعل الطالب يتعلمون.
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تطوير النتيجة الو�سيطة
يتم تطوير النتيجة الو�سيطة باتباع اخلطوات الأربعة التالية:
اخلطوة  :1يتم �أخذ حمور الرتكيز على النحو الوارد يف النتيجة الرئي�سية الواحدة .وهو يف مثال النتيجة الو�سيطة
بخ�صو�ص مثالنا عن قطاع التعليم ،كما بينا �أعاله" ،املدار�س".
اخلطوة  :2يتم تعريف  /حتديد املتطلب او املتطلبات:
ان املتطلب او املتطلبات هي اجلواب على ال�س�ؤال التايل:
" ما الذي تتطلبه املدار�س من �أجل:
•�ضمان ا�ستغالل جميع الطاقات والقدرات الكامنة عند الطلبة
•تزويد الطلبة باملهارات واخلربات الالزمة للم�شاركة ب�سوق العمل بفاعلية
•تزويد الطلبة ب�أ�سا�س قوي من الثقافة والتقاليد ال�سائدة يف قطر
اجلواب على ال�س�ؤال �أعاله ميكن �أن يكون كل مايلي �أو بع�ض ًا منه:
•املدار�س تتطلب مدر�سني مب�ستوى عاملي ميكنهم...
•املدار�س تتطلب مرافق حديثة ميكنها ...
•املدار�س تتطلب منهاج ًا حديث ًا ميكنه ...
•املدار�س تتطلب �أولياء �أمور ميكنهم ...
واملتطلب يف مثال قطاع التعليم هو "مدر�سون"
اخلطوة  : 3يتم حتديد  /تعريف الوا�صف .وهو يف مثالنا عن قطاع التعليم "مب�ستوى عاملي"
اخلطوة  : 4يتم حتديد  /تعريف �أن�شطة املتطلب �أو الت�سهيالت التي يقدمها املتطلب تقدمها املتطلبات ،وهي ،يف مثال
النتيجة الو�سيطة بخ�صو�ص مثالنا عن قطاع التعليم ،كما يلي:
•يعرفون املوا�ضيع التي يدر�سونها وطريقة تدري�سها للطلبة.
•يتحملون م�س�ؤولية �إدارة ومراقبة عملية تعلم الطالب ،
•يفكرون بطريقة منظمة حول ممار�ستهم للتدري�س ويتعلمون من التجربة
•ملتزمون بجعل الطالب يتعلمون.
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حتديد النتائج الو�سيطة
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مناذج من النتائج الو�سيطة يف ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية 2022-2018
�أدناه �أمثلة لنتائج و�سيطة وردت يف بع�ض اخلطط اال�سرتاتيجية القطاعية �ضمن ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية -2018
:2022
•النتيجة الو�سيطة رقم ( )8ال�سرتاتيجية وزارة ال�صحة العامة وقطاع الرعاية ال�صحية  2022-2017يف دولة
قطر هي " نظام متكامل لتقدمي رعاية وخدمات �صحية ذات جودة عالية"  ،هنا:
» »حمور الرتكيز (هو ذات حمور الرتكيز يف النتيجة الرئي�سية الواحدة)" :نظام �صحة"
» »املتطلب الرئي�سي (�أو ب�ضعة متطلبات رئي�سية لتحقيق النتيجة الرئي�سية الواحدة) " :نظام لتقدمي رعاية
وخدمات �صحية ذات جودة عالية "
» »و�صف املتطلب " :متكامل".
» »ن�شاطات املتطلب� ،أو اخلدمات  /الت�سهيالت التي يوفرها املتطلب( :من ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية -2018
 2022اجلزء الرابع/الف�صل الأول :نظام رعاية �صحية �شامل ومتكامل)
•يركز على تقدمي خدمات رعاية �صحية عالية اجلودة يف الوقت ال�صحيح واملكان ال�صحيح
•يعزز دور الرعاية الأولية واملجتمعية
•ميكن املر�ضى من امل�شاركة يف امل�س�ؤولية عن �صحتهم
ويف ال�شكل ادناه زيادة يف اي�ضاح ما ذكر حول النتيجة الو�سيطة " نظام متكامل لتقدمي رعاية وخدمات �صحية ذات
جودة عالية"
 


" "
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النتيجة الو�سيطة رقم ( )1ال�سرتاتيجية وزارة التعليم والتعليم العايل وقطاع التعليم والتدريب  2022-2017هي
"فر�ص من�صفة مقدمة لكافة الأطفال لاللتحاق بربامج للتعليم املبكر عالية اجلودة بغ�ض النظر عن جن�سهم و�أعمارهم
وقدراتهم".
•حمور الرتكيز( :هو ذات حمور الرتكيز يف النتيجة الرئي�سية الواحدة)" :نظام تعليمي"
•املتطلب الرئي�سي�( :أو ب�ضعة متطلبات رئي�سية لتحقيق النتيجة الرئي�سية الواحدة) :فر�ص من�صفة مقدمة
لكافة الأطفال لاللتحاق بربامج للتعليم املبكر
•و�صف املتطلب " :عالية اجلودة ".
•ن�شاطات املتطلب� ،أو اخلدمات  /الت�سهيالت التي يوفرها املتطلب :رفع ن�سب االلتحاق مبرحلة التعليم املبكر
(ح�ضانات �أو ريا�ض �أطفال) لت�صبح �أكرث توافق ًا مع املعايري الدولية (من ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية
 2022-2018اجلزء الرابع/الف�صل الثاين :جودة التعليم والتدريب )
النتيجة الو�سيطة رقم ( )3ال�سرتاتيجية التطوير امل�ؤ�س�سي ،تقدمي اخلدمات والإدارة املالية " عمليات م�ؤ�س�سية
حم�سنة متكن اجلهات احلكومية من تقدمي خدمات عامة متميزة"
•حمور الرتكيز(:هو ذات حمور الرتكيز يف النتيجة الرئي�سية الواحدة) م�ؤ�س�سات قطاع عام
•املتطلب الرئي�سي :عمليات م�ؤ�س�سية
•و�صف املتطلب :حم�سنة
•ن�شاطات املتطلب :متكني اجلهات احلكومية من تقدمي خدمات عامة متميزة (من ا�سرتاتيجية التنمية
الوطنية  2022-2018اجلزء الثاين :التطوير امل�ؤ�س�سي /تقدمي اخلدمات والإدارة املالية )
النتيجة الو�سيطة رقم ( )7ال�سرتاتيجية وزارة الثقافة والريا�ضة وقطاع الثقافة والريا�ضة  2022-2017هي � " :شباب
ممُ َ كن و م�ؤهل لدور فاعل يف املجتمع "
•حمور الرتكيز(هو ذات حمور الرتكيز يف النتيجة الرئي�سية الواحدة) :منظومة ثقافية،ريا�ضية� ،شبابية
•املتطلب الرئي�سي� :شباب
•و�صف املتطلب :ممُ َ كن وم�ؤهل
•ن�شاطات املتطلب :يقوم بدور فاعل يف املجتمع (من ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية  2022-2018اجلزء
اخلام�س/الف�صل الثالث :الإثراء الثقايف والتميز الريا�ضي )
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أ .5-تحديد األهداف المحددة للنتائج الوسيطة
Specific Targets

 

Speciﬁc Targets
































يعرف الهدف املحدد ب�أنه مق�صد حمدد قابل للقيا�س الغر�ض منه ال�سعي �إىل حتقيق نتيجة و�سيطة .وميكن رفع �سقف
الأهداف املحددة ،كما ميكن �أي�ض ًا �أن ت�ستقر الأهداف على م�ستوى معني.
وينبغي �أن تعمل �إدارة التخطيط واجلودة (�أو الوحدة الإدارية امل�س�ؤولة عن التخطيط) يف الوزارة/اجلهة احلكومية يف
هذه املرحلة مع مدراء الإدارات عن قرب لتطوير وبلورة الأهداف املحددة.
ال�شكل رقم ( )24النتائج الو�سيطة تنبثق من النتيجة الرئي�سية الواحدة ،ولكل نتيجة و�سيطة هنالك هدف�/أهداف
ن�سعى من خالله �إىل حتقيق النتيجة الو�سيطة
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خ�صائ�ص الهدف املحدد
يتعني ان يت�صف الهدف املحدد ب�ستة �أو�صاف رئي�سية ،واخت�صارا تدعى هذه االو�صاف ب  MASTERوكما يلي

4:

•قابلية للقيا�س ( Measurableالقيا�س عادة يكون كمي ًا ،ولكن يف بع�ض احلاالت قد يكون ذلك غري ممكن ًا مثل
قيا�س م�ستوى ر�ضا املواطنني عن خدمة معينة وهنا يتم ا�ستخدام ا�سلوب اال�ستق�صاء ال�ستخال�ص النتائج حول
مدى حتقيق مثل هذه الأهداف)
•قابلية التحقيق( Achievable .معد ب�شكل واقعى ومدرو�س)
•حمدد( Specific .م�صاغ ب�شكل وا�ضح ومفهوم من قبل اال�شخا�ص ذوي العالقة)
•ملتزم ب�إطار زمني( Time-bound .له مواعيد وتوقيتات زمنية حمددة مع بداية ونهاية مثبتة)
•اقت�صادي�( Economic .أن يكون الهدف جمدي ًا اقت�صادي ًا)
•ذو �صلة�( Relevant .أن يكون الهدف مرتبط ًا بالنتيجة الو�سيطة التي ت�سعى الوزارة/اجلهة لتحقيقها).
وال�شكل ( )26يلخ�ص اخل�صائ�ص ال�ست للهدف املحدد:

 4من امل�صطلحات االخرى ال�شائعة اال�ستخدام لو�صف الهدف هو م�صطلح  S.M.A.R.Tويتكون من نف�س مكونات االو�صاف التي يتكون منها
م�صطلح  M.A.S.T.E.Rعدا انه ال ي�أخذ املكون االقت�صادي بنظر االعتبار
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TIME-BOUND

: ويتطلب هذا من وا�ضعي اخلطط العمل على ما ي�أتي
Measurement unit

 حتديد وحدة القيا�س:•اخلطوة الأوىل

Measurement standard

 حتديد معيار القيا�س:•اخلطوة الثانية

Baseline

 حتديد الو�ضع احلايل:•اخلطوة الثالثة

Desired future state

 حتديد الو�ضع امل�ستقبلي املرغوب فيه:•اخلطوة الرابعة
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لن�أخذ منوذجا من املثال الذي عر�ضناه فيما تقدم عن قطاع التعليم حيث ان النتيجة الو�سيطة كانت :
"املدار�س القطرية لديها مدر�سون ،مب�ستوى عاملي ،وهم:
•يعرفون املوا�ضيع التي يدر�سونها وطريقة تدري�سها للطالب.
•يتحملون م�س�ؤولية �إدارة ومراقبة عملية تعليم الطالب ،
•يفكرون بطريقة منظمة حول ممار�ستهم للتدري�س ويتعلمون من التجربة،
•ملتزمون بجعل الطلبة يتعلمون".
هنا الهدف ين�صب على توفري املدر�سني للمدار�س القطرية
اخلطوة الأوىل :حتديد وحدة القيا�س
كيف �سنت�أكد فيما �إذا كان املدر�سون :يعرفون املواد الدرا�سية التي يدر�سونها ،ويعرفون كيف يدر�سون
هذه املواد الدرا�سية للطالب ؟
وحدة القيا�س املالئمة هنا هي )1( :م�ؤهل ر�سمي للتدري�س ،و( )2عدد �سنوات اخلربة يف التدري�س.
اخلطوة الثانية :حتديد معيار القيا�س
معيار القيا�س املالئم هنا هو� :شهادة البكالوريو�س يف املادة العلمية التخ�ص�صية (لغة عربية ،لغة
انكليزية ،ريا�ضيات ،علوم ،الخ) ،ا�ضافة اىل دبلوم يف التدري�س من جامعة معرتف بها ر�سمي ًا
اخلطوة الثالثة :حتديد الو�ضع احلايل:
يف مار�س  ،2017كانت الن�سبة املئوية للمدر�سني باملو�صفات املطلوبة مقارنة بالعدد الكلي للمدر�سني
%57
اخلطوة الرابعة :حتديد الو�ضع امل�ستقبلي املرغوب فيه:
يف نهاية �سنة  ،2022يجب �أن ترتفع الن�سبة املئوية للمدر�سني باملو�صفات املطلوبة مقارنة بالعدد الكلي
للمدر�سني لت�صبح %96

مناذج من الأهداف املحددة يف ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية 2022-2018
�أدناه �أمثلة لأهداف حمددة وردت يف بع�ض اخلطط اال�سرتاتيجية القطاعية �ضمن ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية -2018
5
.2022
وهنا جتدر املالحظة �إىل �أنه حني ال يوجد �أمد زمني حمدد للهدف فذلك لأن اجلهة املالكة (امل�س�ؤولة عن التنفيذ)
ارت�أت ب�أن املدة مرتبطة بعمر ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية  2022-2018ومل تقرتح موعد ًا �سابق ًا ل�سنة .2022
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:1 مثال
 (املذكورة �سابق ًا) "نظام متكامل لتقدمي رعاية وخدمات �صحية8 الأهداف املحددة التي حتقق النتيجة الو�سيطة رقم
: هي2022-2017 ذات جودة عالية " يف ا�سرتاتيجية وزارة ال�صحة العامة وقطاع الرعاية ال�صحية
.%5  خف�ض �إجمايل الوفيات الناجمة عن ا�سباب ميكن جتنبها بن�سبة:•الهدف االول
 خف�ض يف حاالت دخول امل�ست�شفى غري ال�ضرورية جراء حاالت �صحية ميكن عالجها يف الرعاية:•الهدف الثاين
.%15 ال�صحية الأولية بن�سبة
 ومعاجلتهم وتخريجهم من الق�سم يف،اال�سعاف/ من مراجعي �أق�سام الطوارئ٪85  معاينة:•الهدف الثالث
. �ساعات4 غ�ضون
 يف حاالت العدوى املكت�سبة �أثناء تلقي الرعاية ال�صحية وفق ًا لأف�ضل%5  خف�ض �سنوي بن�سبة:•الهدف الرابع
.املمار�سات العاملية
) يبني لأهداف املحددة التي حتقق النتيجة الو�سيطة "نظام متكامل لتقدمي رعاية وخدمات �صحية ذات27( ال�شكل رقم
2022-2017 جودة عالية" يف ا�سرتاتيجية وزارة ال�صحة العامة وقطاع الرعاية ال�صحية
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مثال :2
الأهداف املحددة يف ا�سرتاتيجية وزارة التعليم والتعليم العايل وقطاع التعليم والتدريب  2022-2017والتي حتقق
النتيجة الو�سيطة رقم " 1فر�ص من�صفة مقدمة لكافة الأطفال لاللتحاق بربامج للتعليم املبكر عالية اجلودة بغ�ض
النظر عن جن�سهم و�أعمارهم وقدراتهم" هي:
الهدف :رفع ن�سبة التحاق الأطفال بعمر � 3سنوات بدور احل�ضانة الر�سمية والأطفال بعمر  4و� 5سنوات بربامج تعليم
الطفولة املبكرة (رو�ضة ومتهيدي) قبل التعليم الإلزامي مبعدل  %10لت�صبح  % 72.5عام  ،2022بواقع  %2زيادة كل
عام.

مثال :3
الأهداف املحددة يف ا�سرتاتيجية التطوير امل�ؤ�س�سي ،تقدمي اخلدمات والإدارة املالية  2022-2017لتحقيق النتيجة
الو�سيطة رقم " 3عمليات م�ؤ�س�سية حم�سنة متكن اجلهات احلكومية من تقدمي خدمات عامة متميزة"
•الهدف الأول :متكني جميع املواطنني والعمالء من الو�صول �إىل جميع اخلدمات العامة عن طريق االنرتنت
با�ستخدام تعريف واحد للم�ستخدم بحلول �سنة 2020
•الهدف الثاين :توفري قنوات من�سقة و منفذة �آلي ًّا لتقدمي اخلدمات لتي�سري التعاون والتن�سيق بني الوزارات
والأجهزة احلكومية بحلول 2020
•الهدف الثالث :بناء منظومة متكاملة من العمليات امل�ؤ�س�سية لتحقيق التميز يف تقدمي اخلدمات احلكومية .بحلول
2020
•الهدف الرابع :حت�سني كفاءة تقدمي اخلدمات مع �إيجاد مناخ تناف�سي .هدف م�ستمر (نهاية املدة)
•الهدف اخلام�س :م�أ�س�سة عمليات قيا�س كفاءة تقدمي اخلدمات العامة بحلول عام 2020

66

دليل التخطيط اال�سرتاتيجي املبني على النتائج

ب .المرحلة الفرعية الثانية
مرحلة تخطيط االجراءات

Action Planning Sub Phase

وتشتمل هذه المرحلة الفرعية على أربع مكونات ،هي :
1.1تحديد التدخالت الرئيسية لألهداف
2.2تحديد القدرات ذات األولوية
3.3تأكيد التدخالت ذات األولوية
4.4إنتاج الخطة اإلستراتيجية ونشرها
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 تحديد التدخالت الرئيسية لألهداف.1-ب
Priority Capabilities

Major Interventions

 
































: تعريف التدخالت.1
اجلهة احلكومية من برامج وم�شاريع ون�شاطات لتحقيق �أهدافها املحددة وفق ما جاء يف ا�سرتاتيجية/ما �ستقوم به الوزارة
 كما ميكن تعريفها ب�أنها "الن�شاطات اخلارجية امل�صممة لتغيري و�ضع حمدد �أو "�إحداث.2022-2018 التنمية الوطنية
. م�شاريع/ وهذه التدخالت تكون عادة على �شكل برامج." اجلهة احلكومية �صاحبة اخلطة/فرق " خارج الوزارة
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� .2أنواع التدخالت الرئي�سية:
ميكن ايجاز انواع التدخالت الرئي�سية التي من املعتاد �أن تقدمها الوزارات/اجلهات احلكومية .
•تقدمي املعلومات وحت�سني الو�صول �إىل املعلومات (من مهام احلكومة �أن ت�ضمن تدفق املعلومات املالئمة التي
يحتاجها املواطن للعي�ش ب�شكل ح�ضاري وملمار�سة دوره ال�صحيح يف املجتمع ومعرفة حقوقه وواجباته  ،وكذلك
للم�ؤ�س�سات احلكومية وغري احلكومية لكي متار�س اخت�صا�صها بال�شكل ال�صحيح)
•�إ�صدار اللوائح والت�شريعات ( ت�شمل �إ�صدار القوانني واللوائح والتعليمات والأنظمة وو�ضع القيود على ممار�سات
�شخ�صية �أو م�ؤ�س�سية وفق ما تتطلبه امل�صلحة العامة ،ما يخ�ص حماية البيئة والرثوات احليوانية والطبيعية ،ما
يخ�ص البناء والتخطيط العمراين و�سري املركبات يف الطرق ،ما يخ�ص تنظيم وممار�سة بع�ض املهن مثل الطب
والهند�سة ،الخ) .مث ًال قانون املوارد الب�شرية ،وقانون الرعاية االجتماعية يف دولة قطر.
•�ضمان توفري ال�سلع واخلدمات والبنية التحتية (توفري اخلدمات ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر من خالل التعاقد
مع م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص يف جماالت لتوفري اخلدمات ال�صحية والتعليمية ،القيام بت�شييد �أبنية امل�صانع
واملدار�س وامل�ست�شفيات وغريها).
•و�ضع ال�سيا�سات املالية وال�سعرية�( :أمثلة على التدخالت التي تقوم بها احلكومات يف هذا املجال :فر�ض ر�سوم
على �إ�ستخدام بع�ض اخلدمات ،فر�ض ال�ضرائب على االفراد وال�شركات مبا يتنا�سب وواردات ه�ؤالء اال�شخا�ص
وال�شركات ،احلد من الت�ضخم واتخاذ االجراءات التي من �ش�أنها احلد من الزيادة يف ا�سعار بع�ض ال�سلع
واخلدمات ،كما تقوم يف عدد من احلاالت بتقدمي الدعم بطرق خمتلفة ل�شرائح وفئات املجتمع من ذوي الدخل
املحدود واالحتياجات اخلا�صة)

مناذج من التدخالت يف ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية 2022-2018
�أدناه �أمثلة لتدخالت وردت يف بع�ض اخلطط اال�سرتاتيجية القطاعية �ضمن ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية :2022-2018
مثال 1
يف ا�سرتاتيجية وزارة ال�صحة العامة وقطاع الرعاية ال�صحية  2022-2017وكما ذكرنا �سابق َا ،هنالك �أربعة
�أهداف يجب �أن تتحقق لكي تتحقق النتيجة الو�سيطة رقم " 8نظام متكامل لتقدمي رعاية وخدمات �صحية ذات
جودة عالية "  .ولغر�ض حتقيق الهدف الثالث من بالنتيجة الو�سيطة رقم " 8معاينة  %85من مراجعي اق�سام
الطواري/اال�سعاف ،ومعاجلتهم وتخريجهم من الق�سم يف غ�ضون � 4ساعات" �سيتم تنفيذ عدد من التدخالت
ْ
(امل�شاريع) ،منها ما يلي :
1 .1حت�سني احل�صول على اخلدمات ال�صحية يف الوقت املنا�سب
2 .2حت�سني عمليات النظام ال�صحي لتحقيق ا�ستمرارية الرعاية ،وبالتايل عالج املر�ضى عند م�ستوى الرعاية
املنا�سب لهم
�3 .3إن�شاء وتعزيز برامج الرعاية املتكاملة يف جميع م�ستويات النظام ال�صحي
دليل التخطيط اال�سرتاتيجي املبني على النتائج
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4 .4حت�سني تن�سيق رعاية املر�ضى ذوي احلاالت اخلطرة
5 .5توحيد القيا�س و كفاءة وفاعلية �إدارة اخلدمات عالية الطلب
مثال 2
يف ا�سرتاتيجية وزارة التعليم والتعليم العايل وقطاع التعليم والتدريب  2022-2017ولغر�ض حتقيق الهدف الذي
ذكرناه �سابق ًا "رفع ن�سبة التحاق الأطفال بعمر � 3سنوات بدور احل�ضانة الر�سمية ،والأطفال بعمر  4و� 5سنوات
بربامج تعليم الطفولة املبكرة (رو�ضة ومتهيدي) قبل التعليم الإلزامي مبعدل  %10لت�صبح  % 72.5عام ،2022
بواقع  %2زيادة كل عام" والذي يجب ان يتحقق لكي تتحقق النتيجة الو�سيطة رقم  " 1فر�ص من�صفة مقدمة
لكافة الأطفال لاللتحاق بربامج للتعليم املبكر عالية اجلودة بغ�ض النظر عن جن�سهم و�أعمارهم وقدراتهم"،
�سيتم تنفيذ التدخل (امل�شروع) التايل:
1 .1زيادة عدد الأطفال امل�سجلني يف برامج التعليم املبكر ذات اجلودة جلميع الأطفال بغ�ض النظر عن اجلن�س
�أو ال�سن �أو القدرة.
مثال 3
يف ا�سرتاتيجية التطوير امل�ؤ�س�سي ،تقدمي اخلدمات والإدارة املالية  ،2022-2017ولغر�ض حتقيق الهدف الأول
الذي ين�ص على "متكني جميع املواطنني والعمالء من الو�صول �إىل جميع اخلدمات العامة عن طريق االنرتنت
با�ستخدام تعريف واحد للم�ستخدم بحلول �سنة  "2020الوارد بالنتيجة الو�سيطة رقم " 3عمليات م�ؤ�س�سية
حم�سنة متكن اجلهات احلكومية من تقدمي خدمات عامة متميزة"� ،سيتم تنفيذ التدخل (امل�شروع) التايل:
 1 .1البوابة احلكومية الإلكرتونية

 -3دور ادارة التخطيط واجلودة
يكمن دور �إدارة التخطيط واجلودة (�أو الوحدة الإدارية امل�س�ؤولة عن التخطيط) يف الوزارة/اجلهة احلكومية يف هذه
اخلطوة بثالثة �أدوار:
الدور رقم  :1تزويد املدراء بالدعم التحليلي لتعريف التدخالت عالية الأثر.
الدور رقم  :2جمع ودمج املعلومات من خمتلف الإدارات .تتم حماكاة النموذج املعد لهذا الغر�ض ،وفق ما ورد يف املادة
العلمية لور�شة العمل املذكورة فيما تقدم ،والذي يتطلب مل�ؤه توفري املعلومات الآتية:
•ا�سم  /عنوان التدخل - ،رقم التدخل.
•الت�أثري املتوقع على الهدف .حتديد الأثر املتوقع للتدخل على الهدف ،مع ذكرالأ�سباب الرئي�سية التي جتعل
املدراء يعتقدون �أن التدخل �سينجح (مث ًال الإ�شارة �إىل نتائج التدخالت ال�شبيهة التي ن ّفذت يف املا�ضي �أو يف
دول اخرى حتت ظروف مقاربة)
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•الوقت الالزم حلدوث الت�أثري .يجب القيام بتقدير معقول لوقت الت�أثري لكل تداخل ،علم ًا ب�أن كبار امل�س�ؤولني
التنفيذيني دائم ًا يهتمون ويتعر�ضون ل�ضغوط لإظهار النتائج مبكرا
•القدرات الالزمة لتنفيذ التدخل.
» »من الذي �سيقود التدخل؟ علما بان جناح التدخل يكاد يعتمد دوم ًا على ال�شخ�ص الذي يقوده.
» » املوارد الب�شرية وم�ستوى الكفايات املطلوبة ( Competenciesاملعرفة ،املهارة ،وال�سلوك يف العمل)،
» » مهارات ا�ستثنائية ،و موارد نادرة.
•املخاطر :التدخالت تت�ضمن خماطر على الدوام ،واخلطر هو �أمر قد �أو قد ال يحدث يف امل�ستقبل وقد يكون
له ت�أثري على الهدف و النتيجة الو�سيطة .ومن املف�ضل االتفاق مع الإدارة حول حتديد املخاطر الثالثة الأكرث
�أهمية التي حتيط بكل تدخل.
•التكلفة:يجب حتديد تقديرات التكلفة عالية امل�ستوى لكل تداخل .ويجب �أن تبني التقديرات التكلفة املتوقعة
يف ال�سنة املالية القادمة ويف ال�سنوات التي تليها .وهذه املعلومة الأخرية متثل بداية واطار ًا �أولي ًا للربط بني
اجلانب التخطيطي واجلانب املايل (رغم انها �صيغة �أولية كونها تنطوي على تقديرات �أولية قد تكون غري
دقيقة) .وباالمكان ا�ستخدام م�صادر املعلومات التالية لتقدير التكلفة:
1 .1التكلفة الفعلية لتداخالت مماثلة �سابقة
2 .2اال�ستف�سار لدى املوردين املحتملني
3 .3اال�ستف�سار لدى اخلرباء باملو�ضوع
الدور رقم  :3تكامل املعلومات :تكون م�س�ؤولية �إدارة التخطيط واجلودة (�أو الوحدة الإدارية امل�س�ؤولة عن التخطيط)
حتقيق تكامل يف املعلومات التي توفرها الإدارات الأخرى ،وتقدمي امل�شورة والتو�صيات �إىل فريق الإدارة العليا ب�ش�أن
التدخالت التي �ستتم املوافقة عليها ،والتدخالت التي تتطلب توفر مزيد من املعلومات
ومن املفيد ترتيب التدخالت تبع ًا للنتيجة الو�سيطة وللأهداف املحددة التي ت�سعى لتحقيقها بجدول يلخ�ص ما جاء
�أعاله من معلومات تتعلق بكل تدخل .وكما يف اجلدول املقرتح ادناه.
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جدول رقم 3

ترتيب التدخالت تبع ًا للنتيجة الو�سيطة وللأهداف املحددة التي ت�سعى لتحقيقها

النتيجة الو�سيطة
الرقم التدخل التاثري على الهدف
الهدف 1
1
2
3
الهدف 2
4
5
6
الهدف 3
7
8
9
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وقت الت�أثري

متطلبات القدرة

املخاطر

التكلفة

 






 






  Risks
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ب .2-تحديد القدرات ذات األولوية

 

Identifying Priority Capabilities
































يتم يف هذه اخلطوة حتديد القدرات ذات الأولوية الإ�ضافية التي حتتاج �إليها الوزارة/اجلهة احلكومية لتنفيذ
التدخالت (برامج� ،أو م�شاريع� ،أو ن�شاطات) وبالتايل حتقيق الأهداف املحددة ،والنتائج الو�سيطة وبالتايل حتقيق
النتيجة الرئي�سية الواحدة..
هذه اخلطوة بالغة الأهمية لأن توفري القدرات قد ي�ستغرق وقت ًا غري ق�صري ،وبدون توفر هذه القدرات ال ميكن تنفيذ
التدخالت وحتقيق الأهداف املحددة والنتائج.
وت�شتمل القدرات عموم ًا على موجودات ملمو�سة (الأ�شخا�ص ،العمليات ،البنى التحتية ،املعلومات ،التكنولوجيا،
الهيكلية) وموجودات غري ملمو�سة (العالقات ،ثقافة امل�ؤ�س�سة ،عالمة امل�ؤ�س�سة).
ان حتديد االجراءات الالزمة لتعزيز �أو توفري القدرات ذات الأولوية الالزمة لتنفيذ التدخالت وبالتايل حتقيق الأهداف
املحددة والنتائج ،يجري عادة بالتعاون مع �إدارة املوارد الب�شرية والإدارات املعنية الأخرى يف الوزارة/اجلهة احلكومية.
وميثل املخطط التايل اخلطوات الرئي�سية التي ت�ؤدي اىل حتديد القدرات ذات الأولوية الالزمة لتنفيذ التدخل.
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اخلطوة الأوىل هي حتديد القدرات التي حتتاجها اجلهة الوزارة /اجلهة احلكومية �صاحبة اخلطة على مدى فرتة
اخلطة اال�سرتاتيجية لتحقيق النجاح يف تنفيذ التدخالت.
وميثل اجلدول ادناه منوذج ًا مقرتح ًا ي�ستخدم لغر�ض تلخي�ص القدرات الالزمة لتنفيذ التدخل وبالتايل لتحقيق الهدف
والنتيجة.
جدول رقم 4

النتيجة الو�سيطة
الهدف املحدد

منوذج لغر�ض تلخي�ص القدرات الالزمة لتنفيذ التدخل

التدخل

ت�شمل و�صفا موجزا للتدخل

االشخاص

�ضع قائمه بمهارات اال�شخا�ص وخبراتهم الرئي�سيه الالزمه لتنفيذ التدخل
بنجاح

العمليه

ا�ستعرا�ض العمليات الالزمه للتدخل

تكنلوجيا

�ضع قائمه بمتطلبات التكنلوجيا

املعلومات

�ضع قائمه يمتطلبات المعلومات الرئي�سية

املرافق

�ضع قائمة بالمرافق الالزمة لتنفيذ التدخل بنجاح

الثقافه

�صف التنظيم والفريق والثقافه الالزمه لتنفيذ التدخل بنجاح

العالقات

�ضع قائمه بالعالقات الرئي�سيه الالزمه لتنفيذ التدخل بنجاح

العالمه

تعريف العالمة التي تحتاج اليها الم�ؤ�س�سة او يحتاج اليها الفريق لتفيذ
التدخل بنجاح

الهيكليه

تعريف الهيلكيه الالزمه لتنفيذ التدخل بنجاح
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اخلطوة الثانية هي حتديد القدرات املوجودة فع ًال لدى اجلهة �صاحبة اخلطة.
اخلطوة الثالثة هي حتديد الفجوة بني ما يلزم من القدرات لتنفيذ التدخل وما هو موجود فع ًال لدى الوزارة/اجلهة
احلكومية،
اخلطوة الرابعة هي حتديد القدرات ذات الأولوية التي حتتاج الوزارة/اجلهة احلكومية �إىل تعزيزها �أو بنائها لتحقيق
النجاح.
واجلدول �أدناه يو�ضح ما ذكر يف الفقرة الرابعة وكيف ميكن بب�ساطة حتديد القدرات ذات االولوية (املثال هنا يتناول
عن�صر واحد من القدرات وهو عن�صر القدرات الب�شرية �أو اال�شخا�ص واخلربات الالزمة لتنفيذ التدخالت  /امل�شاريع)
جدول رقم 5

مثال على حتديد القدرات ذات الأولوية

رقم التدخل

اال�شخا�ص

1

خبيرتحليل ال�سيا�سات

2

م�ست�شار قانوني

3

خبيرتحليل ال�سيا�سات

4

خبيرتحليل ال�سيا�سات

5

خبير �إح�صاءات

6

خبيرتحليل ال�سيا�سات
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يف هذا املثال �أربعة من �أ�صل �ستة تدخالت
تنق�صها القدرة على "حتليل ال�سيا�سات ".
وهكذا ت�صبح "حتليل ال�سيا�سات" قدرة ذات
�أولوية يجب توفريها عن طريق :
•التوظيف
•�أو بناء هذه القدرة وتعزيزها عرب تطوير
الكادر املوجود يف الوزراة/اجلهة احلكومية
•�أو عرب و�سيلة اخرى

وميثل اجلدول التايل منوذج ًا مقرتح ًا ي�ستخدم لغر�ض حتديد الفجوة بني ما يلزم من القدرات لتنفيذ التدخل وما هو
موجود فع ًال لدى الوزارة/اجلهة احلكومية.
جدول رقم 6

الفجوة بني ما يلزم من القدرات لتنفيذ التدخل وما هو موجود

رقم
التدخل اال�شخا�ص العمليه

تكنلوجيا

املعلومات املرافق الثقافه

العالقات

العالمه الهيكليه

1

ن�ص
النموذج

ن�ص
النموذج

ن�ص
النموذج

ن�ص
النموذج

ن�ص
النموذج

ن�ص
النموذج

ن�ص
النموذج

ن�ص
النموذج

ن�ص
النموذج

2

ن�ص
النموذج

ن�ص
النموذج

ن�ص
النموذج

ن�ص
النموذج

ن�ص
النموذج

ن�ص
النموذج

ن�ص
النموذج

ن�ص
النموذج

ن�ص
النموذج

3

ن�ص
النموذج

ن�ص
النموذج

ن�ص
النموذج

ن�ص
النموذج

ن�ص
النموذج

ن�ص
النموذج

ن�ص
النموذج

ن�ص
النموذج

ن�ص
النموذج

4

ن�ص
النموذج

ن�ص
النموذج

ن�ص
النموذج

ن�ص
النموذج

ن�ص
النموذج

ن�ص
النموذج

ن�ص
النموذج

ن�ص
النموذج

ن�ص
النموذج

5

ن�ص
النموذج

ن�ص
النموذج

ن�ص
النموذج

ن�ص
النموذج

ن�ص
النموذج

ن�ص
النموذج

ن�ص
النموذج

ن�ص
النموذج

ن�ص
النموذج

6

ن�ص
النموذج

ن�ص
النموذج

ن�ص
النموذج

ن�ص
النموذج

ن�ص
النموذج

ن�ص
النموذج

ن�ص
النموذج

ن�ص
النموذج

ن�ص
النموذج

يف اجلدولني ( )5و( ,)6اللون االخ�ضر ميثل القدرات الالزمة لتنفيذ التدخل واملتوفرة لدى الوزارة/اجلهة احلكومية،
واللون االحمر ميثل (الفجوات) يف القدرات الالزمة لتنفيذ التدخل والتي هي غري متوفرة لدى الوزارة/اجلهة
احلكومية.
من اجلدول اعاله يتبني �أن التدخل رقم ( )5تتوفر لدى الوزارة/اجلهة احلكومية كافة القدرات املطلوبة لتنفيذه،
ولذلك ميكن البدء به ب�سهولة.
بينما التدخل رقم ( )2ال يتوفر لتنفيذه �أي من القدرات لدى الوزارة/اجلهة احلكومية ،ويليه يف �شحة القدرات الالزمة
التدخل رقم( ،)4ثم التدخل رقم ( )3و التدخل رقم ( .)6وبال�ضرورة تعني التدخالت ذات الفجوات املتعددة يف
القدرات ما يلي:
•خماطرة �أعلى
•تتطلب ا�ستثمار ًا يف القدرات
•ال ميكن البدء بها يف املدى الق�صري
•حتتاج اىل تعاقد مع جهات خارجية ،و�شراكات� ،أو �أ�شكال �أخرى من الدعم اخلارجي من �أجل تنفيذها
دليل التخطيط اال�سرتاتيجي املبني على النتائج
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ب .3-تأكيد التدخالت ذات األولوية

 

































تتمثل هذه اخلطوة بتحديد التدخالت ذات الأولوية العالية .فمثل هذا التحديد ي�ستمد �أهميته من كونه ينطوي على
�إعالم �أ�صحاب امل�صلحة واجلمهور بالأولويات التي تنوي الوزارة/اجلهة احلكومية املعنية تنفيذها خالل الفرتة التي
تغطيها اخلطة اال�سرتاتيجية.
اما دور �إدارة التخطيط واجلودة يف هذه اخلطوة فهو العمل مع وكيل الوزارة واملدراء لتعريف عدد حمدود من التدخالت
ذات الأولوية العالية يف اخلطة اال�سرتاتيجية6 .
 6تت�ضمن املادة العلمية لور�شة عمل التخطيط املبني على النتائج و�سيلة معاونة للم�ساعدة يف اختيار التدخالت والن�شاطات ذات الأولوية
العالية وو�سيلة م�ساعدة لتحديد التدخالت والن�شاطات ذات املخاطر العالية مقابل املخاطر املنخف�ضة.
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ب .4-صياغة وانتاج الخطة االستراتيجية ونشرها

 

































بعد �إجناز �إعداد اخلطوات التي تقدم عر�ضها ت�أتي خطوة �إعداد وثيقة اخلطة اال�سرتاتيجية بحدود � 35صفحة،
مت�ضمنة ما يلي (على �سبيل اال�ستئنا�س):
1 .1متهيد (ن�صف �إىل ثالثة �أرباع ال�صفحة)
2 .2مقدمة (�صفحتان)
3 .3البيئة الت�شغيلية (�صفحتان �إىل ثالث �صفحات)
4 .4النتيجة الرئي�سية والنتائج الو�سيطة (خم�س �صفحات)
5 .5الأهداف املحددة والتدخالت (ع�شرين �صفحة)
6 .6القدرات ذات الأولوية (�صفحتان �إىل ثالث �صفحات)
7 .7التدخالت ذات الأولوية�( .صفحة واحدة)
وبطبيعة احلال ،ميكن �أن يوجد �إىل جانب ذلك �أوراق خلفية ودرا�سات ذات �صفحات عديدة.
دليل التخطيط اال�سرتاتيجي املبني على النتائج
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•�صمم وثيقة اخلطة اال�سرتاتيجية ب�شكل جذاب ،م�ستخدم ًا لغة ب�سيطة بحيث تكون �سهلة القراءة ،ويكون االنتقال
�سه ًال عرب خمتلف فقراتها ،مع جدول وا�ضح للمحتويات ،وهوام�ش وا�سعة ،و�صور .ومن امل�ستح�سن عمل جدول يف
النهاية �أو يف احد املالحق يبني ب�شكل موجز العالقة بني كل نتيجة و�سيطة و�أهدافها املحددة وم�ؤ�شرات قيا�س هذه
الأهداف.
•حاملا يتم التوقيع على وثيقة اخلطة اال�سرتاتيجية املبنية على النتائج ،ميكنك تعميم اخلطة الكاملة �إىل املوظفني
والأطراف ذوي العالقة
�شركوا
•يجب �أال يكون تعميم اخلطة اال�سرتاتيجية �أمر ًا مفاجئ ًا لأ�صحاب امل�صلحة الرئي�سيني -يجب �أن يكونوا قد �أُ ِ
ا�سا�س ًا يف تطوير اخلطة وبلورتها.
•�ضع اخلطة اال�سرتاتيجية يف موقعك الإلكرتوين بحيث ميكن مل�ؤ�س�سات �أخرى ا�ستخدامها

•ويو�ضح الق�سم الثالث يف هذا الدليل اخلطوات التي ين�صح ب�أن تتبعها الوزارة/اجلهة احلكومية من اجل �إعداد
واعتماد وثيقة اخلطة اال�سرتاتيجية
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المرحلة الرئيسية الثانية
تخطيط المخــرجات Output Planning

يشتمل العمل التخطيطي في هذه المرحلة على مايلي :
•تحديد أهم المخرجات.
•تحديد مقاييس أداء المخرجات.
•إنتاج خطة المخرجات.
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 فاخلطة اال�سرتاتيجية،�إن اجناز الإطار العام للخطة اال�سرتاتيجية يعترب عمال كبريا وهاما ويتطلب جهود ًا كثرية
 وهذا ال، يف �إطارها العام وثيقة تخطيطية الغاية منها العمل على �إحداث االنتقال من الواقع احلايل �إىل واقع �أف�ضل
) لتنفيذ الأهداف التي جاءت يف اخلطةAnnual Output Plans( يتحقق �إال �إذا و�ضعت خطط املخرجات ال�سنوية
. وفق منهجية التخطيط اال�سرتاتيجي املبني على النتائج،اال�سرتاتيجية
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ما هي خطة املخرجات ال�سنوية وماذا توفره ؟
1 .1توفر �أو�صاف ًا تف�صيلية للمخرجات التي �ستنجزها الوزارة/اجلهة احلكومية والأهداف والنتائج الو�سيطة التي
�ستحققها يف ال�سنة القادمة
 2 .2االطار الزمني خلطة املخرجات �سنة واحدة (مقارنة باالطار الزمني للخطة اال�سرتاتيجية الذي ي�ستح�سن �أن
يت�سق مع االطار الزمني ال�سرتاتيجية التنمية الوطنية  2022-2018والتي هي خم�س �سنوات)
3 .3ت�شتمل على مقايي�س الأداء واملعايري اخلا�صة بكل خمرج
4 .4مبثابة ال�سجل الوا�ضح ملا يتوقع من املدراء �إجنازه وتقدميه
5 .5خطة املخرجات ينبغي �أن تعد ويتم االتفاق عليها قبل بداية ال�سنة املالية للحكومة.
6 .6يجب ان تكون خطة املخرجات دوم ًا امل�صدر املرجعي للمعلومات املتعلقة باملخرجات التي تنجزها الوزارة/اجلهة
احلكومية خالل ال�سنة
7 .7اذا كان هناك تغيري يف االجناز (املت�سلمات) ،يجب حتديث خطة املخرجات فور ًا

دليل التخطيط اال�سرتاتيجي املبني على النتائج
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 .1تحديد أهم المخرجات

 















تعريف املخرجات:
هي املنتجات امللمو�سة وغري امللمو�سة التي تنجم عن تنفيذ التدخل .وينظر اليها ب�أنها اية �سلعة� ،أو خدمة ،تنتجها
الوزارة/اجلهة احلكومية ل�صالح طرف �آخر خارج تلك الوزارة/اجلهة احلكومية متمثل ب�شخ�ص �أو جمموعة ا�شخا�ص
�أو وزارة �أخرى �أو م�ؤ�س�سة.

�أمثلة على املخرجات:
من امثلة املخرجات ما يلي :
�1 .1إ�صدار مئة رخ�صة قيادة.
2 .2بناء طرق جديدة وفق املوا�صفات القطرية بطول مئة كيلومرت.
3 .3تقدمي ورقة �سيا�سات للجهات العليا بخ�صو�ص تخفي�ض الت�ضخم يف الدولة املعنية.
�4 .4إ�صدار تقرير تو�ضيحي ربع �سنوي حول خطة خمرجات اجلهاز لعر�ضه على اجلهات العليا.
5 .5قيام وزارة التخطيط التنموي واالح�صاء باعداد وا�صدار ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية .2022-2018
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وينبغي جتنب اخللط بني املخرجات و�أ�شياء �أخرى ك "املدخالت" ،و "ال�سلع والب�ضائع الداخلية �أو الو�سيطة" ،و"االثر".
وفيما يلي بع�ض الأمثلة التو�ضيحية:
•املدخالت :هي املوارد امل�ستخدمة يف االنتاج مثل العمل ،وامل�ستلزمات ،ونظام احلا�سوب لغر�ض �إنتاج خمرج معني.
•ال�سلع والب�ضائع الداخلية �أو الو�سيطة :وهي ال�سلع �أو اخلدمات التي تنتجها �إدارة/ق�سم يف وزارة/جهة حكومية
ل�صالح �إدارة/ق�سم �آخر من تلك الوزارة/اجلهة احلكومية ،وال تعترب خمرج ًا ل�صالح طرف �آخر خارجي  ،مثال:
خدمات احلا�سوب يف �إدارة املرور� ،أو اخلدمات التي تقدمها �إدارة ال�ش�ؤون املالية واالدارية يف وزارة التخطيط
التنموي واالح�صاء اىل موظفي الوزارة وبقية اداراتها.
•الأثر :هو الت�أثري الإيجابي �أو ال�سلبي البعيد املدى الذي ي�ساهم به التدخل من خمرجات على عموم املجتمع .مثل
التح�سينات يف جمال ال�سالمة العامة.

�أمثلة على ما هو لي�س مبخرجات:
 1 .1تقدمي م�شورة متعلقة بال�سيا�سات �أو دعم لإدارة يف نف�س الوزارة/اجلهة احلكومية – داخلي
2 .2تعيني خم�سة موظفني جدد لتعزيز القدرات يف جمال تطوير ال�سيا�سات – مدخل

دور ادارة التخطيط واجلودة
يتجلى دور �إدارة التخطيط واجلودة يف جمال حتديد املخرجات مبا يلي :
1 .1م�ساعدة املدراء على حتديد املخرجات التي يتعهدون بت�سليمها  ،واملنطق العقالين الذي يدفعهم الختيار
املخرجات.
2 .2م�ساعدة املدراء على تو�ضيح مقايي�س الأداء التي �سوف يطبقونها.
3 .3توفري امل�شورة لفريق الإدارة العليا بخ�صو�ص املخرجات واملقايي�س.
4 .4اعداد جدول ملخ�ص باملخرجات ،ويجب �أن يبني ما يلي من املعلومات:
و�صف املخرج ،الهدف ذو ال�صلة ،التكلفة ،جدوى املخرج ،املخاطر ،املقيا�س الكمي ،مقيا�س النوعية  /اجلودة ،مقيا�س
الإطار الزمني .وكما يف اجلدول التايل:
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يبني املخرج واملعلومات ذات ال�صلة به

ت

الفقرة

ال�شرح

1

و�صف املخرج

ي�شمل و�صف محدد للمخرج

2

الهدف من املخرج

ي�شمل الهدف �أو الأهداف التي ي�سعى المخرج لتحقيقها

3

التكلفة

و�ضع تقدير لإجمالي تكلفة ت�سليم المخرجات في ال�سنة المالية القادمة

4

جدوى املخرج

بين المبررات والمنطق وراء اختيار هذا المخرج

5

املخاطر املتوقعة

�أذكر �أهم ثالثة مخاطر يتوجب على الوزارة/الجهة الحكومية �أن تديرها لت�سليم المخرجات

6

املقيا�س الكمي

ي�شمل مقيا�س �أداء كمي للمخرج

7

املقيا�س النوعي

ي�شمل مقيا�س جودة للمخرج

8

مقيا�س الإطار الزمني

ي�شمل مقيا�س زمني للمخرج (يتم تحديد مواعيد الت�سليم في خطة المخرجات على �أ�سا�س
ربع �سنوي .ويمكن و�ضع تواريخ �أكثر تحديدا في خطط الم�شاريع للمخرجات الرئي�سية)

ان بناء هذا اجلدول ال يعترب �أمر ًا روتيني ًا يتمثل مبجرد �سرد للمتغريات املذكورة ،لكونه يو�ضح العالقة والرتابط بني
اجلانب التخطيطي واجلانب التنفيذي من العملية التخطيطية ،ومن جهة ثانية يعمق الرتابط بني اجلانب التخطيطي
واجلانب املايل (هذا الرتابط الذي �سبق �أن �أ�شرنا ،يف فقرة �سابقة� ،إىل �صيغة �أولية له).

86

دليل التخطيط اال�سرتاتيجي املبني على النتائج

 .2تحديد مقاييس (مؤشرات) أداء المخرجات

تعريف م�ؤ�شر (مقيا�س) الأداء:
م�ؤ�شر الأداء هو متغري  Variableميكن من قيا�س التقدم املحرز نحو حتقيق الغاية املرغوبة  .ولغر�ض تقييم املت�سلمات
تقييما فعاال ،ينبغي �أن يكون للمخرجات ثالثة �أنواع من قيا�سات الأداء
•قيا�سات الوقت
•قيا�سات الكمية
•قيا�سات النوعية /اجلودة
ويجب مراعاة ما يلي مبا يخ�ص م�ؤ�شرات الأداء عند اعداد خطة املخرجات:
•م�صدر  /م�صادر جمع البيانات :ينبغي �أي�ض ًا و�ضع م�صادر جمع البيانات اخلا�صة بكل من م�ؤ�شرات الأداء،
كما يجب �أن تكون عملية جمع البيانات هذه عمالنية وذات تكلفة حمدودة ،و�إال تنعدم الفائدة من و�ضع
م�ؤ�شر الأداء.
•ينبغي و�ضع م�ؤ�شر الأداء وم�صدر  /م�صادر جمع البيانات حني �إعداد اخلطة التنموية ولي�س بعد البدء
بالتنفيذ كي ميكن تقييم فاعلية امل�ؤ�شر و�صالحية م�صدر  /م�صادر جمع البينات يف الوقت املنا�سب.
كما ينبغي تخ�صي�ص بع�ض الوقت ملناق�شة و�صف املخرجات من �أجل الو�ضوح الكامل ونظر ًا للأهمية.
واجلدول �أدناه يحتوي على مناذج ا�ضافية من م�ؤ�شرات قيا�س الأداء.

دليل التخطيط اال�سرتاتيجي املبني على النتائج

87

جدول رقم 8

88

مناذج �إ�ضافية من م�ؤ�شرات قيا�س الأداء

1

قاعدة بيانات متطورة عن حاالت الزواج والطالق

2

عدد الدرا�سات والبحوث التي �أعدتها الإدارة

3

المبالغ المالية الموزعة على الم�ستفيدين

4

الوقت الالزم للك�شف للرد على ا�ستف�سارات الم�ستفيدين

5

فاعلية تطبيق الإجراءات

6

كفاءة محا�ضر االجتماعات المنفذة

7

عدد الم�ستفيدين

8

عدد الجهات الم�شاركة في االن�شطة المختلفة للمنظمة

9

عدد التقارير التي ا�صدرتها الإدارة

10

عدد اللجان الفنية الدائمة الم�شكلة في المنظمة

11

ازدياد الوعي بخدمات المنظمة

12

عدد الور�ش التدريبية المنفذة

13

ن�سبة الوالدات في العيادة الطبية

14

نتائج م�سح االتجاهات ال�سائدة

15

جودة التو�صيات التي خرج بها البرنامج

16

عدد المقترحات المقدمة

17

م�ستوى وحجم القيم والتقاليد وال�سلوكيات الجديدة ال�صالحة التي اكت�سبها الم�ستفيدون

18

مدى زيادة الوعي ب�صحة البيئة والحفاظ عليها من التلوث

19

فاعلية عملية التفتي�ش والرقابة

20

�سرعة تنامي االتجاهات وال�سلوكيات ال�صالحة الجديدة
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 .3إنتاج خطة مخرجات الوزارة/الجهة الحكومية

تتمثل هذه اخلطوة بتجميع املخرجات وم�ؤ�شرات الأداء املتفق عليها لهذه املخرجات ،و�إنتاج وثيقة خطة املخرجات.
وت�شكل خطة املخرجات �أ�سا�س ًا خلطط تنفيذ امل�شاريع.
وميكن �أن تتكون حمتويات خطة املخرجات عموما مما يلي:
1 .1بيان عام عن اهدف اخلطة ونطاقها (بحدود �صفحة واحدة).
2 .2تعاريف �أ�سا�سية ا�ستخدمت يف اخلطة (�صفحة واحدة)
3 .3الأطراف والتواقيع � -إبراز �أهم الأطراف يف اخلطة واالتفاق حولها(�صفحة واحدة)..
4 .4جدول زمني الجناز املخرجات (املت�سلمات) لكل ربع �سنة – يحدد م�ؤ�شرات الأداء للمخرجات (� 15 – 10صفحة).
5 .5بذلك يكون الإجمايل بحدود � 20صفحة.
هذا ،علم ًا �أن عدد �صفحات الأوراق اخللفية لبناء خطة املخرجات ميكن �أن يختلف اختالف ًا كبري ًا من جهة لأخرى.
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تت�ضمن عملية بناء واعداد وثيقة اخلطة اال�سرتاتيجية يف الوزارة  /اجلهة احلكومية كافه املراحل التي مت �شرحها يف
الق�سم الثاين “منهجية التخطيط اال�سرتاتيجي املبني على النتائج”  .وفيما يلي بع�ض اخلطوات العملية التي من
�ش�أنها م�ساعدة الوزارات /واجلهات احلكومية يف بناء واعداد وثيقة اخلطة اال�سرتاتيجية اخلا�صة بها:
اخلطوة الأوىل :
تقوم وزارة التخطيط التنموي واالح�صاء با�صدار املن�شور اخلا�ص باعتماد ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية
 2022-2018والتي ت�شمل على :
1 .1الأولويات اال�سرتاتيجية التنموية الوطنية
2 .2اال�سرتاتيجيات القطاعية يف الدولة  sectorial strategiesوحتدد كل ا�سرتاتيجية قطاعية النتائج
اال�سرتاتيجية الرئي�سية  ،Strategic Outcomesوالنتائج الو�سيطة ،Intermediate Outcomes
والأهداف املحددة للنتائج الو�سيطة  ،Specific Targetsوم�ؤ�شرات الأداء لهذه الأهداف.
 3 .3حتديد الوزارات واجلهات احلكومية املالكة (امل�س�ؤولة عن تنفيذ اال�سرتاتيجية القطاعية)  ،وحتديد
الوزارات واجلهات احلكومية الداعمة يف عملية التنفيذ.
اخلطوة الثانية :
تقوم �إدارة التخطيط واجلودة (�أو الوحدة االدارية امل�س�ؤولة عن التخطيط اال�سرتاتيجي) بالوزارة/اجلهة
احلكومية بدرا�سة ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية  2022-2018وتنظيم ور�شه عمل مب�شاركة قيادات وخرباء
تلك الوزارة/اجلهة احلكومية  ،وان تطلب االمر باال�ستعانة بخربات متخ�ص�صه يف جمال التخطيط
اال�سرتاتيجي ،ويتم فيها تطوير نتيجة رئي�سة واحدة  Single Major Outcomeعلى م�ستوى الوزارة/
اجلهة احلكومية  ،وذلك على هدى النتائج اال�سرتاتيجية القطاعية Sectoral Strategic Outcomes
 ،متهيد ًا لإعداد اخلطة اال�سرتاتيجية لتلك اجلهة  ،وكما ذكر يف الف�صل ال�سابق يجب ان تتميز النتيجة
الرئي�سية باخل�صائ�ص التالية :
1 .1ت�صف ب�شكل موجز م�ستقب ًال مرغوب ًا ت�سعى له الوزارة/اجلهة احلكومية.
2 .2النتيجة الرئي�سية ال تتغري على املدى املتو�سط
3 .3النتيجة الرئي�سية عامة بحيث توفر مظلة جلميع االعمال التي تقوم بها الوزارة/اجلهة احلكومية حاليا وم�ستقب ًال.
اخلطوة الثالثة :
بالتن�سيق مع �إدارة التخطيط واجلودة (�أو الوحدة االدارية امل�س�ؤولة عن التخطيط اال�سرتاتيجي) وبدعم
فني منها ،تقوم كل �إدارة يف الوزارة/اجلهة احلكومية وكل �ضمن تخ�ص�صها ،بتطوير النتائج الو�سيطة
 Intermediate Outcomesوهي عبارات ت�صف املتطلبات اال�سا�سية الالزمة لتحقيق النتيجة الرئي�سية
اخلا�صة بتلك الوزارة/اجلهاز احلكومي
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اخلطوة الرابعة :
بالتن�سيق مع �إدارة التخطيط واجلودة (�أو الوحدة االدارية امل�س�ؤولة عن التخطيط اال�سرتاتيجي) وبدعم
فني منها ،تقوم كل �إدارة يف الوزارة/اجلهة احلكومية وكل �ضمن تخ�ص�صها ،بتطوير و�صياغه هدف حمدد
او عدد حمدود من الأهداف املحددة  Specific Targetsلكل نتيجة و�سيطة مت�ضمنة م�ؤ�شرات الأداء
 Indicatorsالالزمة لقيا�س مدى حتقق تلك الأهداف خالل فرتة اخلطة
اخلطوة اخلام�سة :
بدعم فني من �إدارة التخطيط واجلودة (�أو الوحدة االدارية امل�س�ؤولة عن التخطيط اال�سرتاتيجي) ،تقوم كل
�إدارة بتحديد امل�شاريع/االن�شطة (التدخالت)  Interventionsالتي يتوجب اال�ضطالع بها لبلوغ الأهداف
املحددة  ،واثر كل من التدخالت على حتقيق الهدف والفرته الزمنية للتاثري  ،واملخاطر  Risksاملحتملة من
جراء كل من التدخالت ،مع تقدير تكلفة ذلك التدخل.
اخلطوة ال�ساد�سة:
تقوم كل �إدارة يف الوزارة  /اجلهة احلكومية بتحديد القدرات ذات الأولية  Priority Capabilitiesالتي
حتتاج لها يف احلا�ضر ويف امل�ستقبل خالل فرته اخلطة ( يف اطار ال�سعي لتحقيق الأهداف ومن ثم حتقيق
النتائج ) لإجناز التدخالت وذلك من خالل حتديد القدرات الالزمة لتنفيذ كل تدخل وحتديد القدرات
احلالية لدى الإدارة ومن ثم حتديد كل من فجوات القدرات ب�صفه عامة والقدرات ذات الأولوية ب�صفه
خا�صه
اخلطوة ال�سابعة :
تقوم كل �إدارة يف الوزارة  /اجلهة احلكومية بدعم فني من �إدارة التخطيط واجلودة (�أو الوحدة االدارية
امل�س�ؤولة عن التخطيط اال�سرتاتيجي) بتحديد االن�شطة الرئي�سية الالزمة لبناء وتعزيز القدرات ذات الأولوية
الالزمة لكل تدخل من التدخالت
اخلطوة الثامنة :
بعد التن�سيق فيما بني االدارات تقوم �إدارة التخطيط واجلودة (او الوحدة االدارية امل�س�ؤولة عن التخطيط
اال�سرتاتيجي) يف الوزارة  /اجلهة احلكومية بو�ضع كافة حمتويات اخلطة اال�سرتاتيجية للإدارات يف �شكل
م�سودة وثيقه واحدة متكاملة على م�ستوى تلك الوزارة/اجلهة احلكومية بحيث تكون مت�سقة فيما بني مكوناتها
ومع ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية 2022-2018
اخلطوة التا�سعة :
تقوم �إدارة التخطيط واجلودة (او الوحدة االدارية امل�س�ؤولة عن التخطيط اال�سرتاتيجي) يف الوزارة/اجلهة
احلكومية بتنظيم ور�شة عمل يح�ضرها كافة امل�س�ؤولني واخلرباء واملوظفني املعنيني بتنفيذ اخلطة ( ولرمبا
بع�ض امل�ستفيدين  )Stakeholdersال�ستعرا�ض حمتويات م�سودة وثيقة اخلطة اال�سرتاتيجية للوزارة
وتطويرها (ميكن حتديث البيانات ا�ستناد ًا اىل خمرجات الور�شة)
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اخلطوة العا�شرة :
بالتن�سيق بني �إدارة التخطيط واجلودة (او الوحدة االدارية امل�س�ؤولة عن التخطيط اال�سرتاتيجي) والإدارة
املالية يف الوزارة /اجلهة احلكومية املعنية تتم ترجمة اخلطة ايل خطة مالية � .أي اعداد مقرتح املوازنة
املالية  Budgetاخلا�صة بالوزارة/اجلهة احلكومية (يف �ضوء ان�شطة اخلطة) وتكاليف تلك االن�شطة،
والتعليمات ال�صادرة من وزارة املالية ،ب�ش�أن اعداد املوازنة املالية ال�سنوية وتق�سيماتها املختلفة .
اخلطوة احلادية ع�شرة:
تقوم �إدارة التخطيط واجلودة (او الوحدة االدارية امل�س�ؤولة عن التخطيط اال�سرتاتيجي) يف الوزارة/اجلهة
احلكومية ب�إر�سال م�سودة وثيقه اخلطة اال�سرتاتيجية وخطة املخرجات ،بعد اعتمادها من الوزير املعني ،اىل
وزارة التخطيط التنموي واالح�صاء للقيام مبراجعة اخلطة بغر�ض الت�أكد من :
•�سالمتها من ناحية هيكلية واتباعها ملنهجية التخطيط اال�سرتاتيجي املبني على النتائج
•ات�ساقها مع ر�ؤية قطر الوطنية  2030وا�سرتاتيجية التنمية الوطنية  2022-2018با�ستيفائها ملتطلبات
اخلطة اال�سرتاتيجية القطاعية وعدم تعار�ضها مع اخلطط اال�سرتاتيجية للوزارات /الأجهزة احلكومية
الأخرى.
اخلطوة الثانية ع�شرة :
بعد ت�سلم الوزارة/اجلهة احلكومية رد وزارة التخطيط التنموي واالح�صاء على اخلطة اال�سرتاتيجية
اخلا�صة بها و�أنها م�ستوفية للنواحي الهيكلية واتباعها التخطيط اال�سرتاتيجي املبني على النتائج ومت�سقة مع
ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية  ،2022-2018تقوم الوزارة  /اجلهة احلكومية ب�إر�سال اخلطة ومقرتح املوازنة
اىل وزارة املالية العتمادها .
اخلطوة الثالثة ع�شرة :
بعد اعتماد وزارة املالية ملوازنة الوزارة /اجلهة احلكومية ،تقوم �إدارة التخطيط واجلودة يف الوزارة/اجلهة
احلكومية ب�إر�سال ن�سخه منها ب�شكلها النهائي مع خطة خمرجات ال�سنة الأوىل للخطة اال�سرتاتيجية اىل
7
وزارة التخطيط التنموي واالح�صاء لغر�ض البدء يف عملية متابعة وتقييم التنفيذ.

 7مالحظة :يجوز للوزارة/اجلهة احلكومية �أن تعدل خطتها اال�سرتاتيجية �سواء قبل �أو بعد مراجعتها من قبل وزارة التخطيط التنموي  ،بل
�إن هذا �أمر مرغوب يف حال حدوث م�ستجدات تتطلب مثل هذا التعديل� .إال �أن مثل هذا التعديل ينبغي �أن يتم بالتن�سيق مع وزارة التخطيط
التنموي والإح�صاء وجميع اجلهات املعنية� .أما امل�ستند التخطيطي واملنطقي لهذا اجلواز  ،فنجده فيما يلي:
1 .1تن�ص ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية (الأوىل)  2016-2011على ذلك� ،إذ �أنها ت�ؤكد �أن اجلهة املالكة للربنامج /للم�شروع تنظر يف
التفا�صيل املتعلقة بالربامج  /بامل�شاريع.
�2 .2إن التقديرات املتعلقة بالربامج وامل�شاريع الواردة يف ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية تكون عادة ذات طابع تقريبي ،وتالئم الظرف
الزمني الذي و�ضعت فيه .ف�إذا طر�أت �أحداث م�ستجدة ومهمة تتطلب التعديل وجب �إجراء هذا التعديل.
�3 .3إن من �أهم خ�صائ�ص التخطيط اال�سرتاتيجي يف البلدان ذات "االقت�صاد احلر" املرونة والتوافق مع الظروف امل�ستجدة.
دليل التخطيط اال�سرتاتيجي املبني على النتائج
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الترابط بين الجانب التخطيطي
والجانب المالي في استراتيجية
التنمية الوطنية
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"و�أود هنا الت�أكيد �أن اخلطط ال تو�ضع فقط لغر�ض �إمتام الإجراء �شكليا ،فهي تو�ضع ل ُتط َّبق .ومن هنا يجب
�أن ُت َ�ص َّمم بحر�ص وعناية ،و�أن تكون قابل ًة للتنفيذ يف �إطار املعطيات ،مبا فيها امليزانيات املتاحة ،ويجب �أن تعتاد
م�ؤ�س�سا ُتنا بدورها على احرتام اخلطة املو�ضوعة واملحا�سبة بناء عليها وعلى �أهدافها" 8 .
�إن منهج التخطيط اال�سرتاتيجي املبني على النتائج منهج تخطيط متكامل .واخلطة اال�سرتاتيجية �أو خطة املخرجات
ال�سنوية التي ال حتتوى على تقدير لتكلفتها ال تعترب متبعة لهذا املنهج .ووفق هذا الدليل ف�إن اخلطة اال�سرتاتيجية هي
"�أداة �إدارية عالية امل�ستوى:
•توثق �أي قرارات تتعلق بالتخطيط.
•تخرب املوظفني كيفية مالءمة عملهم يف ال�صورة الكربى.
•تعم التن�سيق بني الأجهزة والإدارات.
•تركز الإنفاق على تلك املخرجات التي تدعم وتدفع ب�أولويات احلكومة �إىل الأمام.
• توفر الأ�سا�س الالزم لتقييم التقدم يف العمل ورفع التقارير الالزمة ب�ش�أنه"
وح�سب منهج التخطيط اال�سرتاتيجي املبني على النتائج يجب تقدير تكلفة التدخالت مما يهيء تلقائيا و�ضع �إطار مايل
لكل خطة ا�سرتاتيجية �أو خطة خمرجات.
واجلدول �أدناه والذي �سبق و�أن متت اال�شارة اليه يف الق�سم الثاين من هذا الدليل والوا�ضح بذاته ،هو �أحد جداول
العر�ض املفيدة التي ت�ستخدم يف منهج التخطيط املبني على النتائج.
جدول رقم 9

ترتيب التدخالت تبع ًا للنتيجة الو�سيطة والأهداف املحددة

الهدف

التدخل

الت�أثري على
الهدف

وقت الت�أثري

متطلبات
القدرة

املخاطر

التكلفة

1

�ضمن و�صفاً
مخت�صراً
للتدخل

 �أذكر الت�أثير المتوقعللتدخل على الهدف
 لخ�ص منطق الت�أثيرالمتوقع

حدد الوقت
المتوقع
للت�أثير
بال�سنوات

حدد القدرات
المطلوبة
لتنفيذ
التدخل

قدم و�صفاً لأعلى
ثالثة مخاطر
يجب �إدارتها
بهذا التدخل.
�ضمن ت�أثير
واحتمال كل
خطر

حدد التكلفة
المتوقعة في
ال�سنة المالية
القادمة وفي
ال�سنوات التي
تليها

2
3
 8من خطاب �سمو الأمري ال�شيخ متيم بن حمد �آل ثاين يف افتتاح دور االنعقاد الثالث والأربعني ملجل�س ال�شورى يف  11نوفمرب .2014
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وكما جاء يف الق�سم الأول من هذا الدليل يقرتح �أن تكون تقديرات التكلفة عامة لكل تدخل� .أما م�صادر معلومات التكلفة
فيمكن �أن تكون :
•التكلفة الفعلية لتدخالت مماثلة �سابقة
•اال�ستف�سار من املوردين (املقاولني) املحتملني
•اال�ستعانة باخلرباء يف املو�ضوع

الت�شريعات املالية وموازنات اال�سرتاتيجيات واخلطط:
1 .1جاء يف قانون النظام املايل للدولة ال�صادر بالقانون رقم ( )2ل�سنة  ،2015يف املادة رقم (� )10أن تقديرات
الوحدات املالية احلكومية (اي اجلهات احلكومية) ملوازناتها التي تتقدم بها �إىل وزارة املالية و�أولويات هذه
التقديرات يجب �أن تكون متوافقة مع ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية ،وللوزارة حتديد �أولوليات امل�شاريع التنموية
ومعايري �إختيارها وفق ًا لأهداف ال�سيا�سة املالية للدولة كما يجوز لها الإ�ستعانة باجلهات ذات ال�صلة لإبداء
مرئياتها ب�ش�أن تلك الأولويات واملعايري.
2 .2يعني هذا �أن اخلطط التنموية اال�سرتاتيجية والتنفيذية للجهات احلكومية والأولويات التي تت�ضمنها هذه اخلطط،
يجب �أن تكون متوافقة مع ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية لأن الأ�صل هو �أن تكون تقديرات اجلهات احلكومية
ملوازناتها تعبري مايل عن اخلطط التنموية  ،وما حتتويه من م�شاريع تنموية ،مع الإ�شارة اىل �أن �أ�سلوب التقدير
املايل لتكلفة خمتلف امل�شاريع ودقة هذا التقدير هما ح�صرا من م�س�ؤوليات وزارة املالية ح�سب االخت�صا�صات.
3 .3وبح�سب املادة رقم  15من القرار الأمريي رقم  16ل�سنة  2014بتعيني اخت�صا�صات الوزارات ،ف�إن وزارة التخطيط
التنموي والإح�صاء هي اجلهة املعنية بـو�ضع وتطوير الر�ؤية ال�شاملة للدولة ،بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة،
و�إعداد ا�سرتاتيجيات التنمية الوطنية ،ومتابعة تنفيذها ،بالتن�سيق مع اجلهات املعنية  ،و�إعداد الدرا�سات املتعلقة
بهذه اال�سرتاتيجيات  ،ودعم عملية التخطيط يف اجلهات احلكومية  ،ومتابعة تقدم تنفيذ اخلطط.
4 .4وحيث �أن التقدير املايل لتكلفة الربامج وامل�شاريع يف ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية وحتديد �سقوف القدرات املالية
للدولة يقع �ضمن اخت�صا�ص وزارة املالية ،فمن املعتاد ان ي�صدر �ضمن املن�شور ال�سنوي للموازنة العامة للدولة
الذي ين�ص على هذا الإجراء �أو �أي �إجراء �آخر بديل ي�صدر يف هذا ال�ش�أن يف حينه وح�سب تطورات الو�ضع املايل
للدولة .
وعلى �أ�سا�س ما تقدم ميكن مالحظة الرتابط الع�ضوي بني اجلانبني التخطيطي واملايل عند �صياغة برامج وم�شاريع
ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية والتي تقوم على �إحداث التوازن بني القدرات املالية لالقت�صاد الكلي واملوارد ال�سنوية وبني
احلاجات التمويلية لتغذية الربامج وامل�شاريع.
اما �آلية ت�أمني الرتابط بني اجلانبني التخطيطي واملايل عند �صياغة برامج وم�شاريع ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية
من قبل الوزرات واجلهات احلكومية والتدفقات املتبادلة يف عملية التعاون والعمل امل�شرتك بني تلك اجلهات ووزارة
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التخطيط التنموي واالح�صاء ووزارة املالية فيمكن ان يتم من خالل امل�سل�سل االجرائي التايل:
اخلطوة الأوىل:
اجلهة احلكومية تقوم ب�إعداد خطتها اال�سرتاتيجية وفق ا�سلوب التخطيط اال�سرتاتيجي املبني على النتائج
ومت�سقة مع ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية  2022-2018وتت�ضمن النتيجة الرئي�سية والنتائج الو�سيطة والأهداف
وم�ؤ�شرات الأداء والربامج وامل�شروعات والتقديرات املالية الأولية عن كل الفرتة الزمنية للخطة اال�سرتاتيجية
مع االلتزام مبا ين�ص عليه املن�شور ال�سنوي ال�صادر عن وزارة املالية والذي يت�ضمن ال�سيا�سة املالية للدولة.
اخلطوة الثانية:
اجلهة احلكومية تعر�ض وثيقة خطتها اال�سرتاتيجية �إ�ضافة اىل اخلطة التنفيذية (املخرجات) لل�سنة الأوىل
على وزارة التخطيط التنموي والإح�صاء ملراجعتها والت�أكد من �سالمة هيكليتها وات�ساقها مع ا�سرتاتيجية
التنمية الوطنية 2022-2018
اخلطوة الثالثة:
وزارة التخطيط التنموي واالح�صاء تت�أكد من �سالمة �إعداد اخلطة اال�سرتاتيجية للجهة احلكومية من
الناحية الهيكلية ومن توافقها مع ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية  2022-2018ثم تعيد اخلطة للجهة احلكومية
مع مالحظاتها.
اخلطوة الرابعة:
يف حالة عدم وجود مالحظات من وزارة التخطيط التنموي واالح�صاء على وثيقة اخلطة اال�سرتاتيجية للجهة
احلكومية تقوم تلك اجلهة بو�ضع �أولويات م�شاريع اخلطة اال�سرتاتيجية  ،و�إعداد وثائق م�شروعاتها مت�ضمنة
موازنة مالية �سنوية مف�صلة لكل م�شروع وتقدمها اىل وزارة املالية.
اخلطوة اخلام�سة:
اجلهة احلكومية تلتقي بوزارة املالية ب�ش�أن توفري التمويل ال�سنوي مل�شروعاتها وفقا لل�ضوابط والقدرات املالية
و�أولويات التمويل.
اخلطوة ال�ساد�سة:
اعتماد موازنة اجلهة احلكومية وفق ال�سياقات الر�سمية للدولة .ووفقا لتطبيق القانون رقم ( )2ل�سنة 2015
اخلا�ص بالنظام املايل للدولة ،وتنفيذ ًا للمادة ( )9من هذا القانون ،التي تن�ص على :
" تخ�ضع �إجراءات �إعداد وتنفيذ املوازنة العامة للدولة للقواعد والإر�شادات الفنية التي يحددها املن�شور ال�سنوي
الذي ت�صدره وزارة املالية للموازنة العامه للدولة قبل بداية ال�سنة املالية بخم�سة �أ�شهر على الأقل"،و�أن وزارة املالية
تقدم �أهم الإر�شادات والأهداف مبن�شور املوازنة العامه للدولة لل�سنة املالية والتي تبد�أ من بداية يناير وتنتهي يف دي�سمرب
وفق الأ�س�س والقواعد املحددة يف ا�صدار املن�شور ال�سنوي ".
دليل التخطيط اال�سرتاتيجي املبني على النتائج
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 ) �أدناه خمطط ًا لدور وزارة التخطيط التنموي واالح�صاء يف تنفيذ اخلطوات �أعاله36 ( يو�ضح ال�شكل رقم
 ) �أدناه خمطط ًا لدور وزارة املالية وخطوات اعداد املوازنة العامة لكافة الوزارات واجلهات37 ( ويو�ضح ال�شكل رقم
احلكومية
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 امل�صدر وزارة املالية9

103

دليل التخطيط اال�سرتاتيجي املبني على النتائج

ملحق
مفهوم «الخطط التنفيذية»
وفق التشريعات الصادرة في
دولة قطر
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مقدمة :
يرمي هذا امللحق �إىل �إزالة ما قد يبدو تنافرا بني م�صطلحات التخطيط "الفنية" امل�ستخدمة يف دليل التخطيط
اال�سرتاتيجي املبني على النتائج وامل�صطلحات الت�شريعية الواردة يف الت�شريعات التي حتكم �أو تنظم مهام التخطيط
يف الدولة .وكما �سيت�ضح لنا ف�إن هذا التنافر الظاهري لي�س له �أي مردود عملي �سالب .فالعلوم مبختلف �أنواعها واملهن
املتنوعة ت�ستخدم �ألفاظا وم�صطلحات فنية قد تتفاوت ب�سبب اللغة �أو املكان �أو الزمان ،ولكن العربة دائما بامل�ضمون
والغاية التي يرمي لها امل�صطلح ال بامل�صطلحات الفنية املجردة.
ومن ناحية �أخرى ال بد للخرباء والفنيني ،لتحقيق النجاح يف ر�سالتهم ،من االت�سام ب�سعة الأفق واملرونة يف التفكري
والت�أويل ،حتى يت�سنى �إعمال الن�صو�ص الت�شريعية بدل تعطيلها .وعلينا جميعا مراعاة �أن ما يهم الدولة العليا من
�أي ن�ص ت�شريعي هو ما يحقق تنفيذه وتطبيقه بكفاءة وفعالية ،ولي�س �إغراق الن�ص يف بحر من ال�شروح والتفا�سري
التي حتوله �إىل لغز من الألغاز .وقد درج فقهاء ال�شريعة الإ�سالمية على القول" :العربة باملقا�صد واملعاين ال بالألفاظ
واملباين".

نقاط الرتكيز يف اال�سرتاتيجيات واخلطط لدى قيادة دولة قطر:
حر�صت دولة قطر يف جمال التخطيط على ا�ستخدام عبارات ت�ؤكد على �أن "اال�سرتاتيجيات واخلطط" �إمنا يتم
�إعدادها ل"تنفذ" .وانعك�ست باكورة هذا التوجه مع �إن�شاء �أول كيان تخطيطي يف الدولة مبوجب القرار الأمريي رقم 4
ل�سنة  1989ب�إن�شاء املجل�س الأعلى للتخطيط .وكذلك كان هذا التوجه وا�ضحا يف القرار الأمريي رقم ( )1ل�سنة 1998
ب�إن�شاء جمل�س التخطيط الذي حل حمل املجل�س الأعلى للتخطيط.
ثم �صدر القرار الأمريي رقم ( )39ل�سنة  2006ب�إن�شاء "الأمانة العامة للتخطيط التنموي" و�أ�صبح �ساريا بعد �سنة
من تاريخ �صدوره �أي اعتبارا من تاريخ  .2007/06/10وقد جاء يف الفقرتني (  ) 6و ( )7من املادة  4منه �أن من
اخت�صا�صات الأمانة العامة املذكورة:
"مراجعة اخلطط التنفيذية التي ت�ضعها اجلهات املختلفة والتن�سيق فيما بينها ،والت�أكد من جتان�سها ،مع
اخلطة اال�سرتاتيجية العامة للتنمية ،ومن عدم وجود تعار�ض بني اخلطط التنفيذية املقدمة من خمتلف
اجلهات بالدولة ،مع �إبالغ الأجهزة املعنية واجلهات العليا يف حال وجوده".
"املتابعة الدورية ملدى تقدم تنفيذ اخلطط ،و�إعداد التقارير اخلا�صة بتقييم الأداء ومتابعة التنفيذ ،مت�ضمنة
الإجراءات الت�صحيحية ال�ضرورية".
ومت اعتماد نف�س الن�صو�ص عند ا�صدار القرار الأمريي رقم (  )50ل�سنة  2009بتنظيم الأمانة العامة للتخطيط
التنموي .وعلى نف�س الن�سق متاما جاء القرار الأمريي رقم  29ل�سنة  2009بتنظيم الأمانة العامة ملجل�س الوزراء حينما
حدد يف الفقرتني ( )4و( )5من املادة ( )7منه اخت�صا�صات �إدارة التخطيط وال�سيا�سات احلكومية (�آنذاك) مبا يلي:
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"مراجعة اخلطط التنفيذية للجهات احلكومية ،والتن�سيق فيما بينها ،والت�أكد من جتان�سها مع اخلطة
اال�سرتاتيجية العامة للتنمية ،وذلك بالتن�سيق مع الأمانة العامة للتخطيط التنموي".
"متابعة مدى تقدم تنفيذ اخلطط متو�سطة وق�صرية املدى للجهات احلكومية ،وفق امل�ؤ�شرات القيا�سية
املو�ضوعية ،و�إعداد التقارير اخلا�صة بذلك ،مت�ضمنة معوقات التنفيذ والإجراءات الت�صحيحية املطلوبة".
لقد كان ذلك كله �سابقا على تبني الدولة ملنهج التخطيط اال�سرتاتيجي املبني على النتائج يف يوليو .2011
غري �أن هذا الن�سق من الرتكيز على تنفيذ اخلطط ا�ستمر بنف�س الوترية يف القرار �أمريي رقم ( )77ل�سنة 2011
ب�إن�شاء اللجنة العليا للتخطيط التنموي التي �شكلت �آنذاك .ففي الفقرة ( )5من املادة املادة  2منه.
ثم �صدر القرار الأمريي رقم ( )16ل�سنة  2014بتعيني اخت�صا�صات الوزارات وت�ضمن يف املادة ( )15منه اخت�صا�صات
وزارة التخطيط التنموي والإح�صاء .وقد ن�صت الفقرة ( )3على اخت�صا�ص متابعة تنفيذ ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية،
بالتن�سيق مع اجلهات املعنية ،بينما ن�صت الفقرة ( )7على متابعة تقدم تنفيذ اخلطط.
وقد ا�ستكمل القرار الأمريي  28ل�سنة  2014بالهيكل التنظيمي لوزارة التخطيط التنموي والإح�صاء واملكمل للقرار
الأمريي رقم  16ل�سنة  ،2014يف املادة ( )11منه هذا الن�سق امل�ضطرد حيث �أن�ش�أ �إدارة كاملة ت�سمى " �إدارة متابعة
تنفيذ اال�سرتاتيجية" ومن اخت�صا�صاتها ما يلي:
 1 .1مراجعة اخلطط التنفيذية للجهات احلكومية ،والتن�سيق فيما بينها ،والت�أكد من جتان�سها مع ا�سرتاتيجية
التنمية الوطنية.
 2 .2متابعة تنفيذ اخلطط التنفيذية باجلهات احلكومية ،وفق اجلدول الزمني املعد لها
 3 .3ر�صد م�شاكل ومعوقات �إجناز اخلطط ،واقرتاح احللول املنا�سبة ب�ش�أنها
� 4 .4إعداد تقارير املتابعة الدورية عن مدى تقدم تنفيذ اخلطط.

املدلول الت�شريعي مل�صطلح "اخلطط التنفيذية":
يت�ضح من هذا اال�ستقراء لن�صو�ص الت�شريعات احلاكمة �أن اهتمام الدولة ان�صب عرب ال�سنني  ،وحتديدا منذ عام
 ،1989على تنفيذ اال�سرتاتيجيات واخلطط ،دون الوقوف عند الت�سميات الفنية التي يتداولها املخت�صون يف هذه
اال�سرتاتيجيات واخلطط .وب�سبب هذا الرتكيز على امل�ؤدى النهائي لال�سرتاتيجيات واخلطط ،اختارت القيادة العليا
للدولة ،وهي �سلطة �إ�صدار الت�شريعات ،اختارت لباقة الأدوات التخطيطية التي تعد لتنفيذ ا�سرتاتيجيات التنمية
الوطنية ا�سما "ت�شريعيا" هو :اخلطط التنفيذية .ويعك�س هذا اال�سم عمق وا�ستمرارية رغبة القيادة الر�شيدة يف
الرتكيز على النتائج واملخرجات .وال مينع هذا امل�سمى الت�شريعي الفنيني من �إطالق امل�صطلحات والت�سميات الفنية يف
الأدلة وال�شروح التي يقدمونها ويف املناهج التخطيطية املختلفة .ذلك �أن تنفيذ اخلطط وحتقيق النتائج هو الذي ي�شغل
بال القيادة الر�شيدة .وي�ؤكد على هذا خطاب �سمو الأمري املفدى يف افتتاح الدورة  44ملجل�س ال�شورى املوقر يف  3نوفمرب
 ،2015حيث قال حفظه اهلل:
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" النتائج احلقيقية امللمو�سة هي معيار جناح اال�سرتاتيجية� .صحيح �أن الت�صنيفات العاملية التي تن�شرها ال�صحف
من حني لآخر حول ترتيب قطر يف هذا املجال �أو ذاك م�شجعة ومثرية للتفا�ؤل ،ولكن الأهم هو تقييمنا نحن للنتائج،
وكم هي حقيقية وملمو�سة ".......
وكان �سمو ال�شيخ /متيم بن حمد �آل ثاين � ،أمري البالد املفدى -حفظه اهلل -قد �أكد هذا املفهوم العملي يف خطابه يف
افتتاح الدورة الثالثة والأربعني النعقاد جمل�س ال�شورى يف  10نوفمرب  2014حيث قال �سموه:
"و�أود هنا الت�أكيد �أن اخلطط ال تو�ضع فقط لغر�ض �إمتام الإجراء �شكليا ،فهي تو�ضع ل ُتط َّبق."...
وعليه ،ومنعا للت�ضارب بني امل�صطلحات الفنية املعتمدة يف نظام التخطيط اال�سرتاتيجي املبني على النتائج  ،وامل�سمى
الت�شريعي ف�إن عبارة اخلطط التنفيذية ،ف�سرت يف هذا الدليل على انها ت�شري اىل خطة املخرجات ال�سنوية (Annual
 )Output Planالنه عن طريق هذه اخلطط ال�سنوية يتم تنفيذ اخلطة اال�سرتاتيجية للوزارة �أو اجلهه احلكومية.
واهلل املوفق
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