الخطة االستراتيجية العامة
لوزارة التخطيط التنموي واإلحصاء
٢٠٢٢ - ٢٠١٨

المحتويات
تمهيــد 9 .........................................................................................................
أوالً :المقدمة 12....................................................................................................
ثانياً :اإلطار المؤسســي لوزارة التخطيط التنموي واإلحصاء 13 ..............................................
ثالثاً :التوجهات االســتراتيجية 18.................................................................................
رابعاً :اإلطار التحليلي والدروس المســتفادة 19 .................................................................
خامس ـاً:النتائج واألهــداف 24 ...................................................................................
سادسـاً:التدخالت الرئيســية 27 ...................................................................................
ســابعاً :القدرت الالزمة لتنفيذ التدخالت 29......................................................................
ثامنـاً :تمويل التدخــات ذات األولوية 32 ........................................................................
تاســعاً:المتابعة والتقييــم 34 .......................................................................................
ملحــق  ١إطار النتائج و األهداف ومؤشــرات القيــاس 39 .......................................................
ملحق  ٢إطار التدخالت الرئيســية حســب النتائج و األهداف 51 ..............................................

6

الخطة االستراتيجية العامة لوزارة التخطيط التنموي واإلحصاء ٢٠٢٢ - ٢٠١٨

قائمة االشكال
شــكل (:)١إطار التخطيط المتعدد المســتويات 12 ................................................................
شــكل (:)٢مجاالت التحليل الرئيســية والفرعية 13 ...............................................................
شــكل ( :)٣اإلطــار القانوني لوزارة التخطيــط التنموي و اإلحصــاء 13.........................................
شــكل ( :)٤الهيــكل التنظيمــي لوزارة التخطيط التنموي و اإلحصــاء 15 .......................................
شــكل ( :)٥العالقات الترابطية الداخلية والخارجية 17...........................................................
شــكل ( :)٦عوامــل البيئــة الخارجية المؤثرة (نمــوذج بيســت) 19 ...............................................
شــكل (:)٧مصفوفــة تحليــل القــدرات الالزمــة لتنفيــذ التدخــات 33.........................................
شــكل ( :)8مدخــات ومخرجــات عمليات المتابعة على مســتوى المشــروع 36 ................................
شــكل ( :)9مدخالت ومخرجات عمليات التقييم على مســتوى المشــروع 36 ..................................

7

تمهيد
شــهدت وزارة التخطيــط التنمــوي واإلحصــاء منــذ إنشــائها بموجــب القــرار األميــري رقــم  ١٦لســنة  ٢٠١٤بشــأن
اختصاصــات الــوزارات ،خطــوات تطويريــة عــدة نحــو النهــوض بالــدور المنــوط بهــا فــي إدارة األجنــدة التنمويــة
الوطنيــة وفــي تطويــر النظــام اإلحصائــي الرســمي بالدولــة .وهــا هــي اليــوم تدخــل مرحلــة جديــدة ،تؤســس لمــا بعدهــا
عبــر اإلعــان عــن الخطــة االســتراتيجية العامــة للــوزارة والتــي تمتــد لخمــس ســنوات ،مواكبــة بذلــك الــدورة التخطيطيــة
التنمويــة بالدولــة واســتراتيجيات التنميــة الوطنيــة المتعاقبــة وباألخــص إســتراتيجية التنميــة الوطنيــة الثانيــة والتــي تغطــي
الفتــرة  .٢٠٢٢ - ٢٠١٨وتؤكــد هــذه االســتراتيجية علــى توجه٘ ــات الــوزارة التطويريــة فــي ســبيل قيــادة الجهــود الوطنيــة
لتحقيــق تطلعــات دولــة قطــر نحــو تنميــة مســتدامة وعيــش كريــم لمواطنيهــا ،يدعمهــا نظــام تخطيــط تنمــوي ف ّعــال يديــر
عمليــات إعــداد اســتراتيجيات تنمويــة متســقة ونظــام إحصــاء وطنــي رائــد ينتــج إحصــاءات عاليــة الجــودة تلبــي حاجــات
مســتخدميه.
لقــد صيغــت هــذه الخطــة االســتراتيجية بدقــة متبعــة منهــج التخطيــط المبنــي علــى النتائــج ،وحــددت األولويــات
وســعت إلــى تلبيــة الطموحــات ،مــع إيــاء أهميــة خاصــة لتكليفــات صاحــب الســمو الشــيخ تميــم بــن حمــد آل
ثانــي أميــر البــاد  -حفظــه هللا  -الموجهــة للحكومــة ،والمتعلقــة بســد الثغــرات فــي إطــار التخطيــط بمــا فــي ذلــك
التركيــز علــى المخرجــات والنتائــج الحقيقيــة الملموســة ،وتحســين التنســيق التخطيطــي علــى مســتوى القطــاع
وضبــط االنفــاق ومعالجــة الفســاد المالــي وضبــط األداء ومعالجــة الترهــل الوظيفــي .كمــا استرشــدت االســتراتيجية بالمرجعيــات الوطنيــة ،فقــد اســتلهمت فــي إعدادهــا رؤيــة
قطــر الوطنيــة  ،٢٠٣٠واســتراتيجية التنميــة الوطنيــة ٢٠٢٢ - ٢٠١٨وباألخــص اســتراتيجية التطويــر المؤسســي ،تقديــم الخدمــات واإلدارة الماليــة ،هــذا باإلضافــة إلــى
القــرارات الخاصــة بإنشــاء الــوزارة وتنظيــم اختصاصاتهــا والــدروس المســتفادة مــن عملهــا خــال الســنوات الســابقة ،وكل ذلــك دون إغفــال للتجــارب المحليــة والدوليــة الناجحــة
فــي المجــال.
عندمــا شــرعت الــوزارة فــي صياغــة المشــروع بموجــب قرارنــا رقــم  ٨٧لســنة  ٢٠١٥بشــأن تشــكيل فريــق عمــل إعــداد الخطــة االســتراتيجية العامــة لــوزارة التخطيــط
التنمــوي واإلحصــاء بقيــادة إدارة التخطيــط والجــودة وعضويــة الوحــدات اإلداريــة المعنيــة ،فقــد أولــت اهتمامـا ً بالغـا ً بإتبــاع أعلــى درجــات التشــاركية والشــفافية والموضوعيــة
أثنــاء مراحــل التخطيــط االســتراتيجي الرئيســية بــدءاً بمرحلــة تحديــد االتجاهــات فمرحلــة تخطيــط االجــراءات ،والتــي خلصــت إلــى إطــار لبرنامــج عمــل يغطــي الفتــرة
 ،٢٠٢٢ - ٢٠١٨وســيظهر أثــر هــذا االهتمــام جلي ـا ً فــي التنفيــذ .وإننــا علــى ثقــة كاملــة بــأن الخطــة االســتراتيجية للــوزارة وقــد دخلــت حيــز التنفيــذ ســوف تتكلــل بالنجــاح
بعــون مــن هللا وجهــود عامليهــا وشــركائها.
د .صالح بن محمد النابت
وزير التخطيط التنموي واإلحصاء
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أوالً :المقدمة

شكل ()1

إطار التخطيط المتعدد المستويات

مبررات إعداد الخطة االستراتيجية
يأتــي إعــداد الخطــة االســتراتيجية العامــة للــوزارة اســتجابة لمقتضيــات العمــل المؤسســي
المنظــم ،واســتكماالً لمســيرة التخطيــط التنمــوي بالدولــة وتطويــراً للنظــام اإلحصائــي
الرســمي .فصــدور القــرار األميــري رقــم  ١٦لســنة  ٢٠١٤بشــأن اختصاصــات الــوزارات
ليتــم بموجبــه دمــج كل مــن األمانــة العامــة للتخطيــط التنمــوي ســابقا ً وجهــاز اإلحصــاء فــي
وزارة واحــدة ،ح ٓتــم علــى الــوزارة إعــداد اســتراتيجية مؤسســية موحــدة ،ال تعكــس فقــط
مهامهــا الجديــدة و اختصاصاتهــا المســتحدثة فــي إطــار مشــهد مؤسســي وإداري متطــور
بالدولــة ،و إنمــا أيضــا ً تحقــق تطلعاتهــا نحــو قيــادة الجهــود الوطنيــة التنمويــة واإليفــاء
بالتزاماتهــا نحــو تنفيــذ البرامــج و المشــاريع التــي تــم اســناد ملكيتهــا للــوزارة ،وذلــك كجــزء
مــن الجهــود الموجهــة لتحديــث مؤسســات القطــاع العــام وتطويرهــا .هــذا ويبيــن الشــكل
( )١العالقــة الترابطيــة بيــن الخطــة االســتراتيجية العامــة للــوزارة واألولويــات القطاعيــة
الســتراتيجية التنميــة الوطنيــة .٢٠٢٢ - ٢٠١٨
التخطيط المرتكز على النتائج
تــم تبنــي منهــج التخطيــط المبنــي علــى النتائــج  -مــع مواءمــة التطبيــق حســب متطلبــات
العمــل  -وبمــا يتوافــق مــع منهجيــة التخطيــط المعتمــدة فــي إعــداد اســتراتيجيات التنميــة
الوطنيــة لدولــة قطــر و ٓ
يعززهــا ،و بمــا يمّكــن مــن دمــج البرامــج والمشــاريع ذات العالقــة
والــواردة فــي اســتراتيجية التحديــث والتطويــر المؤسســي واالســتراتيجيات القطاعيــة
االخــرى فــي الخطــة االســتراتيجية العامــة للــوزارة .وبمــا أن منهجيــة التخطيــط محــل
االهتمــام تركــز علــى النتائــج المــراد تحقيقهــا أوالً (العوائــد) ومــن ثــم تذهــب لتحديــد أفضــل
الوســائل للوصــول لتلــك النتائــج فــإن ذلــك اســتوجب ترجمــة األولويــات المؤسســية إلــى
نتائــج محــددة قابلــة للقيــاس.
نموذج العمل كمدخل لتحليل المهام و العالقات الترابطية
أن نمــوذج العمــل هــو نمــوذج توضيحــي مجــرد يصــف كيــف تعمــل الــوزارة ،وكيــف تخلــق
قيمــة مضافــة و ذلــك مــن خــال سلســلة مــن الحلقــات المتتابعــة والتــي تســمى بسلســلة القيــم.
فنمــوذج عمــل الــوزارة يصــف مدخالتهــا ،عملياتهــا ،ومخرجاتهــا ،كمــا يربطهــا بالبيئــة
الخارجيــة مــن خــال بيــان الفئــات المســتهدفة بعملياتهــا ،والشــركاء الداعميــن لمهامهــا

12

الخطة االستراتيجية العامة لوزارة التخطيط التنموي واإلحصاء ٢٠٢٢ - ٢٠١٨

وأصحــاب المصلحــة المؤثريــن و المتأثريــن بسياســاتها .و تأتــي أهميــة «نمــوذج عمــل
الــوزارة» فــي أنــه وســيلة إيضــاح للعامليــن والمتعامليــن مــع الــوزارة ،ت ٓمكنهــم مــن تصــور
الــدور الــذي تضطلــع بــه فــي المجتمــع .هــذا وســيخدم نمــوذج العمــل كأداة لتحقيــق اآلتــي:
◊توجيه التركيز نحو غايات الوزارة.
◊مراجعة العمليات المؤسسية و تأكيد ارتباطها بأهداف الوزارة و تطابقها.
◊كســب التأييــد لجهــود الــوزارة مــن خــال إتاحتــه للمســتفيدين والشــركاء و أصحــاب
المصلحــة اآلخرين.
◊المســاهمة فــي بلــورة مالمــح رؤيــة ورســالة الــوزارة مــن خــال اآلليــات الــواردة
فــي النمــوذج.

التبويب الوظيفي
تشــكل وظائــف الــوزارة الرئيســية واختصاصاتهــا أساسـا ً لبلــورة الركائــز التــي يعتمــد عليهــا
تحليــل الواقــع ،كمــا تشــكل وظائــف الوحــدات االداريــة واختصاصاتهــا أساســا ً لصياغــة
التدخــات ذات األولويــة .وباالســتناد إلــى ذلــك المعيــار فقــد تــم تحديــد ثالثــة مجــاالت
تركيــز رئيســية ،وهــي مجــال اإلحصــاء أو الوظائــف اإلحصائيــة ،مجــال التخطيــط أو
الوظائــف التخطيطيــة ،مجــال القــدرات أو الوظائــف المســاندة ،هــذا ويهــدف المجــال األخيــر
إلــى تشــخيص القــدرات الحاليــة والقــدرات ذات األولويــة للنهــوض بالمجــاالت االخــرى.

شكل ()2

مجاالت التركيز الرئيسية والفرعية

ثانياً :اإلطار المؤسسي لوزارة التخطيط التنموي واإلحصاء
 .1من نحن؟

اإلطار القانوني
ً
يمكــن تصنيــف وزارة التخطيــط التنمــوي واإلحصــاء وفقـا لطبيعــة االختصاصــات والمهــام
الموكلــة إليـــــها بموجــب القــرار األميــري رقــم  ١٦لســنة  ٢٠١٤بشــأن اختصاصــات
( ،)١٥علــى أنهــا جهــة حكوميــة مركزيــة ،فهــي تمــارس إحــدى
الــوزارات ،المــادة رقــم
1
الوظائــف المركزيــة للحكومــة والمتمثلــة فــي وظيفــة التخطيــط التنمــوي .كمــا أنهــا جهــة
إحصائيــة باعتبارهــا تقــود النظــام اإلحصائــي الوطنــي وتشــرف علــى كافــة العمليــات
اإلحصائيــة الرســمية بالدولــة هــذا وتنفــرد الــوزارة بهــذه االختصاصــات دون غيرهــا ،فــي
حيـــن تتشـــارك الـــوزارة مـــع كافــة الــوزارات االخــرى بالدولــة بـمـجـمـوعـــة أخـــرى مـــن
االختصاصــات العامــة وهــي تلــك التــي نصــت عليهــا المــادة رقــم ( )٢مــن نفــس القــرار.

شكل ()3

اإلطار القانوني لوزارة التخطيط التنموي و اإلحصاء

 1الوظائف المركزية للحكومة هي وظائف المالية بما فيها الموازنات والمشتريات الحكومية ،التخطيط ،التشريعات ،الموارد البشرية ،وتكنولوجيا المعلومات.

13

التبعية والهيكل التنظيمي
تتضــح تبعيــة الــوزارة مــن خــال ارتباطهــا بالهيــكل التنظيمــي للحكومــة فهــي تتبــع إداريـا ً
مجلــس الــوزراء وذلــك بموجــب األمــر األميــري رقــم  ٤لســنة ٢٠١٣بتشــكيل مجلــس
الــوزراء .أمــا الوحــدات اإلداريــة المكونــة للــوزارة فتشــمل ١٣وحــدة إداريــة ،شــكلت
بموجــب القــرار االميــري رقــم  ٢٨لســنة  ٢٠١٤بشــأن الهيــكل التنظيمــي لــوزارة التخطيــط
التنمــوي و االحصــاء ،منهــا ســت وحــدات إداريــة تنفــذ مهــام واختصاصــات الــوزارة
2
التخصصيــة وســبع وحــدات إداريــة تنفــذ مهــام واختصاصــات الــوزارة المســاندة .

 .2ما هو دورنا؟
دور الوزارة و مهامها
تمــارس الــوزارة مهامهــا بموجــب تفويــض القــرار األميــري رقــم  ١٦لســنة  ٢٠١٤بتعييــن
اختصاصــات الــوزارات حيــث تنــص المــادة ( )٥منــه علــى:
« وضــع وتطويــر الرؤيــة الشــاملة للدولــة بالتعــاون مــع الجهــات ذات العالقــة ،وإعــداد
اســتراتيجيات التنميــة الوطنيــة ،ومتابعــة تنفيذهــا ،بالتنســيق مــع الجهــات المعنيــة ،وإعــداد
الدراســات المتعلقــة بهــذه االســتراتيجيات وبالسياســات الســكانية ،ودعــم عمليــة التخطيــط
فــي الجهــات الحكوميــة ،والعمــل علــى الربــط بيــن أولويــات التنميــة والموازنــة العامــة
للدولــة ،ومتابعــة تقــدم تنفيــذ الخطــط .وإقامــة نظــام إحصائــي متكامــل ،وإجــراء العمليــات
اإلحصائيــة الرســمية وتنظيمهــا واإلشــراف عليهــا ،وتنفيــذ التعــدادات والمســوح المختلفــة
ونشــر البيانــات والمنتجــات اإلحصائيــة».
يســهل علــى القائميــن عليهــا والعامليــن بهــا
إن الفهــم الواضــح لــدور ومهــام الــوزارة ٓ
ممارســتها بكفــاءة وفاعليــة .هــذا ويمكــن تلخيــص هــذا الــدور فــي:
◊توجيــه وإدارة عمليــة إعــداد االســتراتيجيات التنمويــة الوطنيــة التــي تحقــق الرؤيــة
البعيــدة المــدى لدولــة قطــر وفــق األولويــات التنمويــة المرحليــة مــع التركيــز علــى
مجــاالت التنميــة االقتصاديــة ،التنميةالبشــرية ،التنميــة االجتماعيــة ،التنميــة البيئيــة
وأخيــراً التنميــة المؤسســية وأولويــات تلــك القطاعــات .وهنــا إذا كانــت الــوزارة
تحــدد االتجاهــات التنمويــة الوطنيــة العامــة ،فــإن القطاعــات تحــدد االتجاهــات
التنمويــة القطاعيــة الخاصــة وحســب اختصاصــات الجهــات المكونــة لــكل قطــاع،
 2إدارات نمطية على مستوى هياكل الوزارات.
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وبالتالــي تعمــل الــوزارة علــى ضمــان اتســاقها ضمــن اإلطــار التنمــوي العــام .كمــا
إن الــوزارة معنيــة بمتابعــة تنفيــذ االســتراتيجيات والتنســيق بشــأن االنحرافــات.
هــذا وتعتبــر الــوزارة مرجعيــة فيمــا يتعلــق بمنهجيــة التخطيــط التنمــوي فــي
القطــاع الحكومــي ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن تقديــم الدعــم الفنــي التخطيطــي
الــازم لتبنــي وتطبيــق المنهــج محــل االهتمــام.
◊وضــع وتوجيــه السياســة اإلحصائيــة بالدولــة وبنــاء نظــام إحصائــي وطنــي
متكامــل ،واإلشــراف علــى كافــة العمليــات اإلحصائيــة بالدولــة ومــا يترتــب علــى
ذلــك مــن تقديــم الدعــم الفنــي اإلحصائــي الــازم للجهــات يدعمــه قانــون اإلحصــاء
رقــم  ١٥لســنة ٢٠١١والمعــدل بالقانــون رقــم  ٢لســنة  .٢٠١٥كمــا ُتعتبــر الــوزارة
مرجعيــة فــي كل مــا يتعلــق بالمنهجيــات اإلحصائيــة.

 .3كيف نعمل؟
حــدٓ د القــرار األميــري رقــم  ٢٨لســنة  ٢٠١٤بشــأن الهيــكل التنظيمــي آليــات عمــل الوزارة
والتــي ت ٓمكنهــا مــن تنفيــذ األدوار المنوطــة بهــا .كمــا يمكــن اســتنباط بعــض اآلليــات ضمنيـا ً
بإعتبارهــا فــي أغلبهــا آليــات نمطيــة للمؤسســات التخطيطيــة واإلحصائيــة .فالــوزارة تتبــع
مراحــل دورة التخطيــط فيمــا يتعلــق بعمليــات التخطيــط التنمويــة ،كمــا تتبــع مراحــل دورة
اإلحصــاء فيمــا يتعلــق بعمليــات اإلحصــاء الرســمية ،مــع وجــود ميــزة نســبية للــوزارة
تســمح لهــا بالتوظيــف المباشــر والمبكــر لمخرجــات العمليــة اإلحصائيــة فــي كل مرحلــة
مــن مراحــل الــدورة التخطيطيــة.
أ .اآلليات التخطيطية
◊تحديــد القضايــا ودعــم صياغــة السياســات ،تقــوم الــوزارة بتحديــد قضايــا التنميــة
ذات األولويــة مــن خــال الحــوار المســتمر مــع شــركائها و وفــق نظــم الحوكمــة
المعتمــدة ،ومــن خــال إجــراء الدراســات التحليليــة الداعمــة فــي مجــاالت التنميــة
االقتصاديــة والبشــرية واالجتماعيــة والبيئيــة مــع حصرهــا فــي المواضيــع التــي
تســاهم بشــكل مباشــر فــي تحقيــق مهامهــا المتعلقــة بتطويــر الرؤيــة الشــاملة للدولــة.
◊دعــم تبنــي السياســات وترجمتهــا إلــى خطــط ،مــن خــال دمــج األولويــات فــي
الخطــط واالســتراتيجيات القطاعيــة فــي شــكل مشــاريع وبرامــج عمــل تقــع ملكيتهــا
ومســؤولية تنفيذهــا علــى القطاعــات المختلفــة.

شكل ()4

الهيكل التنظيمي لوزارة التخطيط التنموي واالحصاء
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◊دعــم التطبيــق ،مــن خــال متابعــة دمــج المشــاريع الــواردة فــي اســتراتيجيات
التنميــة الوطنيــة فــي الخطــط االســتراتيجية المتوســطة المــدى وفــي الخطــط التنفيذيــة
للجهــات المســؤولة عنــد التنفيــذ.
◊متابعــة التنفيــذ ،مــن خــال متابعــة تحقــق نتائــج وأهــداف اســتراتيجيات التنميــة
الوطنيــة علــى المســتوى الكلــي والقطاعــي بينمــا تتولــى الــوزارات المالكــة للبرامــج
والمشــاريع المتابعــة علــى المســتوى المؤسســي.
◊تقييــم التنفيــذ وتثبيــت الــدروس المســتفادة بمــا فــي ذلــك التحديــات القائمــة والفــرص
المتاحــة .وتحديــد مــدى مالءمــة اســتمرارية بعــض التدخــات.
ب .اآلليات اإلحصائية:
◊تحديــد االحتياجــات ،و تتــم هــذه العمليــة كجــزء مــن التحضيــرات عنــد التخطيــط
لتنفيــذ المســوح مــن خــال تســيير حــوارات بيــن مســتخدمي و منتجــي البيانــات.
◊تصميــم العمليــات ،و يتضمــن تصميــم جــداول المخرجــات وتحديــد المفاهيم الرئيســية
ووصــف المتغيــرات ،كذلــك تحديــد منهجيــة جمــع البيانــات ،تحديــد إطــار العينــة
ومنهجيــة اختيارهــا ،تصميــم منهجيــة معالجــة البيانــات وأخيــراً تصميــم نظــام انتــاج
البيانــات.
◊بنــاء متطلبــات التنفيــذ ويتضمــن بنــاء أدوات جمــع البيانــات ،بنــاء أو مراجعــة
إجــراءات التطبيــق الميدانــي ،برمجــة تدفــق اإلجــراءات ،اختبــار نظــم انتــاج البيانات
واختبــار إجــراءات التطبيــق الميدانــي.
◊جمع البيانات ،ويتضمن اختيار العينات و النزول الميداني.
◊معالجــة البيانــات ،و يتضمــن عمليــات التصنيــف والترميــز ،دمــج البيانــات مــن
المصــادر المختلفــة ،المراجعــة و تطبيــق قواعــد تنقيــة البيانــات ،اشــتقاق المتغيــرات،
تطبيــق األوزان ،تكبيــر العينــات ،و وضــع ملفــات البيانــات فــي صورتهــا النهائيــة.
◊تحليــل البيانــات ،و يتضمــن إعــداد جــداول المخرجــات و مراجعــة جودتهــا و تحليلهــا
و تطبيــق قواعــد النشــر.
◊نشــر البيانــات ،و يتضمــن إعــداد منتجــات النشــر اإلحصائــي وإدارة عمليــات النشــر
وفــق معاييــر النشــر المعتمــدة علــى المســتوى المحلــي وعلــى المســتوى الدولــي،
بمــا فــي ذلــك إدارة خدمــات الدعــم اإلحصائــي ( طلبــات المســتخدمين اإلحصائيــة).
◊األرشفة ،و تتضمن تحديد قواعد األرشفة و إدارة قواعد البيانات.
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كمــا يبيــن الشــكل ( )٥كيــف تعمــل الــوزارة وعالقاتهــا الترابطيــة الداخليــة والخارجيــة
وعلــى النحــو اآلتــي:
ت .العالقات الترابطية الداخلية
 المدخالت:وهــي متطلبــات عمــل الــوزارة التــي تمّكنهــا مــن أداء مهامهــا ،و تتمثــل فــي المــوارد
البشــرية والماليــة ،األنظمــة اإلداريــة والتقنيــة ،هــذا باإلضافة إلــى البيانــات و المعلومات
التــي تنتجهــا الجهــات المصدريــة ،الخطــط و االســتراتيجيات القطاعيــة ،الخطــط و
االســتراتيجيات المؤسســية ،والمقارنــات المرجعيــة.
 العمليات:ٓ
وهــي األنشــطة المختلفــة التــي توظــف المدخــات لتحويلهــا إلــى مخرجــات محــددة .هــذا
وقــد تــم تصنيــف عمليــات الــوزارة إلــى:
◊عمليــات رئيســية ،وهــي تلــك التــي ترتبــط مباشــرة بتحقيــق رؤيــة و رســالة
الــوزارة وهــي موجهــة بشــكل مباشــر لــوزارات الدولــة و مؤسســاتها .وتتمثــل هــذه
العمليــات فــي العمليــات التخطيطيــة و العمليــات اإلحصائيــة.
◊عمليــات مســاندة ،وهــي تلــك المرتبطــة بتطويــر ورفــع كفــاءة عمــل الــوزارة
موجهــة نحــو العامليــن بالــوزارة ونظمهــا وبنيتهــا التكنولوجيــة،
كمؤسســة .وهــي ٓ
وهــي تهيــئ البيئــة التمكينيــة المناســبة التــي تضمــن فاعليــة واســتدامة العمــل.
وتتمثــل هــذه العمليــات فــي إدارة المــوارد البشــرية وبنــاء قدراتهــا ،تطويــر اإلدارة
الماليــة ،تطويــر وإدامــة البنيــة التكنولوجيــة ،تطويــر نظــم و إجــراءات العمــل ،و
تطويــر قواعــد البيانــات اإلداريــة.
 المخرجاتوهي العوائد الناجمة عن العمليات .وقد تم تصنيف مخرجات الوزارة إلى:
◊مخرجــات رئيســية ،تصــب فــي صالــح المســتفيدين مباشــرة وهــي تتمثــل فــي
المخرجــات التخطيطيــة واإلحصائيــة الطابــع.
◊مخرجــات مســاندة ،وهــي تصــب فــي صالــح تطويــر الــوزارة مباشــرة وتعمــل
فعالــة وعاليــة االنتاجيــة،
علــى رفــع كفــاءة عملهــا وهــي تتمثــل فــي مــوارد بشــرية ٓ
مــوارد ماليــة موظفــة بكفــاءة ،بنيــة تكنولوجيــة متطــورة ،نظــم و أســاليب عمــل
كفــؤة ،قواعــد بيانــات ومؤشــرات ومعاييــر ،هيــاكل مؤسســية فاعلــة.

شكل ()5

العالقات الترابطية الداخلية والخارجية

ث .العالقات الترابطية الخارجية
هنــاك أطــراف رئيســية خارجيــة 3ذات عالقــة بعمــل الــوزارة ،وتمثــل الشــراكة و التواصــل و
التنســيق المســتمر بيــن الــوزارة والجهــات ذات العالقــة أساسـا ً لنجــاح عملهــا.
◊المســتفيدون :أن الفئــات المســتهدفة بمخرجــات الــوزارة اإلحصائيــة ،هــم مســتخدمو
البيانــات مــن المخططيــن وصانعــي السياســات ومقدمــي الخدمــات الحكوميــة،
هــذا باإلضافــة الــى المهتميــن مــن كافــة شــرائح المجتمــع .أمــا الفئــات المســتهدفة
بمخرجــات الــوزارة التخطيطيــة فهــم منفــذو البرامــج والمشــاريع التنمويــة ،مقدمــو
الخدمــات الحكوميــة .أمــا العامليــن بالــوزارة فيســتفيدون مــن مخرجاتهــا المســاندة.

◊الشــركاء :وهــي الجهــات التــي تشــارك الــوزارة فــي تنفيــذ عملياتهــا وفــي تحقيــق
مخرجاتهــا وفــق آليــات الحوكمــة المعتمــدة ،كالــوزارات ذات الوظائــف المركزيــة.
والــوزارات و األجهــزة الحكوميــة األخــرى التــي تدعــم الــوزارة فــي تحديــد
األولويــات القطاعيــة وإعــداد االســتراتيجيات وتنفيذهــا .كذلــك أعضــاء النظــام
الوطنــي لإلحصــاء مــن منتجــي البيانــات اإلداريــة ،وشــركاء الــوزارة فــي تنفيــذ
التعــدادات والمســوح الدوريــة و المتخصصــة.
◊أصحــاب المصلحــة :وهــم ممــن تتأثــر الــوزارة بأعمالهــم و يتأثــرون بأعمــال
الــوزارة .كالقطــاع الخــاص والمنظمــات األهليــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي.

 3أشهر االليات هي نظم حوكمة إعداد ومتابعة تنفيذ االستراتيجيات التنموية المتعددة المستويات ونظم حوكمة المسوح والتعدادات والمتمثلة في اللجان التسييرية المشتركة
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ثالثاً :التوجهات االستراتيجية

 .1رؤيتنا:

نتطلع في وزارة التخطيط التنموي و اإلحصاء إلى:
قيــادة الجهــود الوطنيــة لتحقيــق تطلعــات رؤيــة قطــر الوطنيــة  ٢٠٣٠فــي تنميــة مســتدامة
وعيــش كريــم لمواطنيهــا ،يدعمهــا نظــام تخطيــط تنمــوي ف ّعــال يُعــد اســتراتيجيات تنمويــة
متســقة ونظــام إحصــاء وطنــي رائــد ينتــج إحصــاءات عاليــة الجــودة.

 .2رسالتنا:

نقــوم بــإدارة عمليــات إعــداد ومتابعــة اســتراتيجيات التنميــة الوطنيــة وتقديــم الدعــم
الفنــي التخطيطــي لمنفذيهــا .كمــا نقــوم ببنــاء نظــام إحصائــي وطنــي ُيشــرف علــى كافــة
العمليــات اإلحصائيــة بالدولــة ويقــدم الدعــم الفنــي اإلحصائــي ألعضائــه .ســوف ننفــذ
مهامنــا مــن خــال:
 تعزيز الشراكات الوطنية والدولية. االستثمار في العاملين. -التركيز على المستفيدين.

 االلتزام بأطر الجودة. مواكبة منهجيات التخطيط المثلى. -تبني أفضل ممارسات التطوير المؤسسي.

 .3قيمنا:

نلتــزم بالنزاهــة والشــفافية والمســاءلة فــي عالقاتنــا مــع األطــراف ذات العالقة،كمــا نلتــزم
فــي أعمالنــا بمــا يلــي:
 الموضوعية في تناول القضايا. التشارك في المعلومات. المهنية في األداء. -الريادة في الفكر والممارسة.

 االستجابة لمتطلبات التغيير. الكفاءة في استخدام الموارد. -التعاون مع الشركاء.

رابعاً :اإلطار التحليلي والدروس المستفادة
 .1تحليل بيست للبيئة الخارجية:

أ .العوامل السياسية والتشريعية

تــم تشــخيص وتحليــل مجموعــة مــن العوامــل الخارجيــة المؤثــرة علــى عمــل الــوزارة ،إعادة هيكلة و تنظيم الحكومة
ذلــك التحليــل الــذي تــم توظيــف نتائجــه فــي تطويــر تشــخيص التحديــات التــي تواجــه تــم إعــادة هيكلــة الحكومــة ســنة  ٢٠١٣وذلــك بموجــب األمــر األميــري رقــم  ٤لســنة ٢٠١٣
الــوزارة والفــرص المتاحــة .هــذا ويلخــص الشــكل ( )٦أهــم العوامــل السياســية والتشــريعية ،بتشــكيل مجلــس الــوزراء ،وقــد تمثلــت أهــم مالمــح إعــادة الهيكلــة فــي التحــول إلــى نظــام
الحقائــب الوزاريــة ،حيــث اســتحدثت مجموعــة مــن الــوزارات مــن ناحيــة وتــم إعــادة
واالقتصاديــة و االجتماعيــة و التكنولوجيــة المؤثــرة.
هيكلــة مجموعــة مــن الــوزارات القائمــة مــن ناحيــة أخــرى بمــا فــي ذلــك دمــج األمانــة
العامــة للتخطيــط التنمــوي ســابقا ً مــع جهــاز اإلحصــاء ،وبالتالــي أصبحــت هنــاك فرصــة أكبر
عوامل البيئة الخارجية المؤثرة (نموذج بيست)
شكل ()٦
لبلــورة أجنــدة تخطيــط تنمويــة قائمــة علــى األدلــة ،وفــي نفــس الوقــت مســاهمة متطلبــات
األجنــدة التنمويــة المســتجدة بشــكل أكبــر فــي تشــكيل األولويــات اإلحصائيــة الوطنيــة .كمــا
تــم إعــادة هيكلــة الحكومــة مــرة أخــرى ســنة  ٢٠١٦بموجــب القــرار األميــري رقــم  ١لســنة
٢٠١٦بشــأن تعديــل تشــكيل مجلــس الــوزراء ،وتقليــص حجــم الهيــكل اإلداري للحكومــة
مــن خــال دمــج عــدد مــن الــوزارات .وبمــا أن هيــكل الحكومــة يؤثــر علــى عمليــات
اســتراتيجيات التنميــة الوطنيــة والتــي تتطلــب التنســيق المســتمر مــع الشــركاء فــي القطاعــات
المختلفــة ،فــإن ذلــك يتطلــب رفــع جاهزيــة الــوزارة وقدرتهــا علــى تكييــف عملياتهــا بشــكل
مســتمر مــع تلــك التطــورات.
أهداف التنمية المستدامة العالمية ٢٠٣٠
إن إعتمــاد أجنــدة التنميــة العالميــة المســتدامة لمــا بعــد ســنة  ،٢٠١٥يفــرض تبنــي نهــج
متكامــل شــامل للتنميــة المســتدامة محورهــا اإلنســان ،كمــا يســعى إلــى تكامــل واســتدامة
التنميــة االقتصاديــة و االجتماعيــة والبيئيــة .ولتحقيــق أجنــدة التنميــة المذكــورة فــإن الــدول
مطالبــة بالمواءمــة بيــن أهدافهــا التنمويــة الوطنيــة وأهــداف التنميــة المســتدامة العالميــة
 ٢٠٣٠و متابعــة التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ األهــداف والغايــات المتفــق عليهــا وذلــك مــن
خــال ( )٣٠٠مؤشــر للقيــاس .وبمــا أن وزارة التخطيــط التنمــوي اإلحصــاء هــي الجهــة
المعنيــة بأجنــدة التنميــة الوطنيــة ،فــإن ذلــك يجعــل مــن مســؤوليتها دمــج ومواءمــة االولويــات
ومتابعــة التنفيــذ الســيما بعــد مــا اختيــرت دولــة قطــر مــن ضمــن الــدول النموذجيــة التــي
ســتطبق وتدمــج أهــداف التنميــة المســتدامة فــي نظمهــا اإلحصائيــة الوطنيــة ومــا يتطلبــه ذلــك
مــن إحــداث ثــورة فــي البيانــات و تحديــث وتطويــر للبنيــة اإلحصائيــة الوطنيــة.
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لوائح و نظم إدارية حكومية
ينظــم قانــون المــوارد البشــرية المدنيــة رقــم  ١٥لســنة  ٢٠١٦والئحتــه التنفيذيــة ،كافــة
العمليــات المتعلقــة باالســتقطاب وشــغل الشــواغر الحكوميــة ،وتعويضــات العامليــن بالجهات
الخاضعــة للقانــون وكافــة العمليــات الماليــة المتعلقــة بموازنــة البــاب األول .كمــا ينظــم
القانــون رقــم  ٢٤لســنة  ٢٠١٥بشــأن تنظيــم المناقصــات والمزايــدات والئحتــه التنفيذيــة،
كافــة عمليــات الشــراء التــي تقــوم بهــا الــوزارة واألجهــزة الحكوميــة األخــرى ســواء كانــت
عــن طريــق مناقصــة أو مزايــدة.
خطابات سمو األمير كموجهات للتنمية
تشـ ٓكل خطابــات ســمو األميــر موجهــات للتنميــة الوطنيــة وللتطويــر المؤسســي ،حيــث تتابــع
الــوزارة تلــك الخطابــات ومــا يــرد فيهــا مــن إرشــادات ســامية ليــس فقــط إلتاحتهــا للمهتميــن
بشــؤون التنميــة فحســب ،وإنمــا أيضــا ً إلدمــاج مــا يرتبــط منهــا باختصاصــات الــوزارة
لتفعيلهــا .وفــي هــذا اإلطــار تجــدر االشــارة إلــى خطــاب ســموه بمناســبة انعقــاد دورتــا
مجلــس الشــورى الرابعــة و األربعيــن والخامســة واألربعيــن والتــي تضمنــت مجموعــة مــن
التكليفــات ذات العالقــة وهــي المتمثلــة فــي ســد الثغــرات فــي إطــار التخطيــط بمــا فــي ذلــك
التركيــز علــى المخرجــات والنتائــج الحقيقيــة الملموســة ،وتحســين التنســيق التخطيطــي علــى
مســتوى القطــاع ،وضبــط اإلنفــاق ومعالجــة الفســاد المالــي وضبــط االداء ومعالجــة الترهــل
الوظيفــي .هــذا وتؤثــر هــذه التوجيهــات بشــكل مباشــر علــى االتجاهــات التشــغيلية للــوزارة،
كمــا تؤثــر علــى العمليــات المتعلقــة بــإدارة عمليــات إعــداد اســتراتيجيات التنميــة الوطنيــة
وتحديــد األولويــات التنمويــة للســنوات .٢٠٢٢ - ٢٠١٨
المشهد السياسي المستجد ٢٠١٧
أن التطــورات السياســية التــي شــهدتها دولــة قطــر فــي إطــار عالقتهــا بــدول مجلــس التعــاون
الخليجــي وتداعياتهــا  -متمثلــة فــي تضييــق ســبل حركــة الســلع وانتقــال االفــراد مــن
وإلــى دولــة قطــر  -كان لــه أثــره فــي تأكيــد أهميــة المضــي قدمــا ً فــي تحقيــق أجنــدة
التنميــة الوطنيــة للســنوات  ٢٠٢٢ - ٢٠١٨وأولوياتهــا بشــكل عــام ،مــع آنيــة وأهميــة منــح
السياســات االحترازيــة و ورفــع جاهزيــة القطاعــات فــي حــاالت األزمــات مزيــد مــن الزخــم
ومنهــا تحقيــق األمــن المائــي والغذائــي .هــذا باالضافــة إلــى تحصيــن االقتصــاد الوطنــي
ضــد الصدمــات مــن خــال تحقيــق مزيــد مــن االســتقالل واإلنفتــاح االقتصــادي ومــا يتطلبــه
ذلــك مــن تطويــر للبنــى التحتيــة االقتصاديــة.

20
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ب .العوامل االقتصادية
النظام المالي لدولة قطر  ٢٠١٥و السياسة المالية
صــدر القانــون رقــم  ٢لســنة  ٢٠١٥بإصــدار قانــون النظــام المالــي للدولــة ،ليكــون
بمثابــة إطــار عــام لتطويــر األداء المالــي الحكومــي ولتعزيــز تنفيــذ البرامــج والمشــاريع
التــي تدعــم رؤيــة قطــر الوطنيــة  .٢٠٣٠هــذا و يؤثــر النظــام المالــي بشــكل مباشــر
علــى العمــل التخطيطــي بالــوزارة واإلدارة الماليــة ،و باألخــص جاهزيتهــا بشــأن إعــداد
الموازنــة الســنوية ،إعــداد التقاريــر الماليــة والمحاســبية ،إعــداد الموازنــات االستشــرافية،
اإللتــزام بتصنيــف الميزانيــة العامــة للدولــة وفــق دليــل إحصــاءات ماليــة الحكومــة .٢٠١٤
وأخيــراً االلتــزام بالســقوف الماليــة فــي أبــواب االنفــاق الثالثــة .كمــا أن لإلطــار المالــي
تأثيــر علــى العمليــات الماليــة خــارج الــوزارة ،فبمــا أن الــوزارة معنيــة بــإدارة عمليــات
إعــداد اســتراتيجيات التنميــة الوطنيــة ومواءمــة المــوارد مــع األولويــات التنمويــة .وبمــا
أن السياســة الماليــة تؤكــد علــى مجموعــة مــن األولويــات ،فــإن علــى الــوزارة مراعاتهــا.
اآلفاق االقتصادية لدولة قطر
ســجلت الموازنــة العامــة لســنة  ۲٠١٦أول عجــز لهــا منــذ  ١٥عامــا ً وذلــك نظــراً
النخفــاض إيــرادات النفــط والغــاز مــن ناحيــة وتوســع اإلنفــاق الحكومــي لمقابلــة احتياجــات
التنميــة المتزايــدة مــن ناحيــة أخــرى .وبمــا أنــه مــن المتوقــع إســتمرار أســعار النفــط
المنخفضــة والتــي ال تتجــاوز  ٦٠دوالر للبرميــل خــال ســنتي  ٢٠١٧و  ٢٠١٨ولمــا بعــد
ذلــك ومــا لذلــك مــن أثــر محتمــل علــى المــوارد المطلوبــة لتمويــل التنميــة الوطنيــة .فــإن
ذلــك يحتــم المضــي قدمــا ً فــي الخطــط االســتباقية للقطــاع االقتصــادي ،كمــا يؤكــد علــى
تعزيــز عمليــات الــوزارة المتعلقــة بالتنبــؤ بالســياق االقتصــادي الــذي ســتنفذ فــي ظلــه
اســتراتيجيات التنميــة الوطنيــة المتعاقبــة وبالتنســيق مــع الجهــات المعنيــة.
تصنيفات وتوصيات ومعايير احصائية دولية
أن األطــر والتوصيــات التــي تصدرهــا منظمــة االمــم المتحــدة ممثلــة بوكاالتهــا المختلفــة
وباألخــص صنــدوق النقــد الدولــي ،البنــك الدولــي ،اللجنــة االحصائيــة التابعــة للمجلــس
االقتصــادي واالجتماعــي ،شــعبة االحصــاء ،هــي مــن العوامــل الخارجيــة المؤثــرة علــى
عمــل الــوزارة وباألخــص قطــاع االحصــاء .فهــي معاييــر وتوصيــات تتعلــق بمنهجيــة
جمــع البيانــات ،تصنيــف البيانــات ،جــودة و نشــر البيانــات .كمــا تشــكل المبــادئ األساســية

التســعة لإلحصــاءات الرســمية والتــي وضعتهــا منظمــة االمــم المتحــدة هــذا باإلضافــة إلــى
المبــادئ التوجيهيــة األساســية الصــادرة عــن اتحــاد الشــراكة فــي االحصــاء فــي القــرن ٢١و
المعروفــة باســم « باريــس  ، »٢١محــددات للعمــل االحصائــي فــي دولــة قطــر ومــا يترتــب
علــى ذلــك مــن متطلبــات مأسســتها.
ت .العوامل التكنولوجية
التطبيقات الحكومية المشتركة
إن تأثيــر العوامــل التكنولوجيــة ال يقتصــر علــى أتمتــة بعــض العمليــات و رفــع كفــاءة
الخدمــات فحســب وإنمــا يمتــد ليشــمل مواءمــة الــوزارة ألنظمتهــا التكنولوجيــة وتطويرهــا
وبمــا يتناســب مــع متطلبــات تشــغيلها .فتشــغيل شــبكة ادارة معلومــات المــوارد البشــرية
الحكوميــة «مــوارد»  ،يتطلــب مشــاركة ورفــع جاهزيــة كافــة الجهــات الحكوميــة الخاضعــة
لقانــون المــوارد البشــرية ومنهــا وزارة التخطيــط التنمــوي واالحصــاء مــن خــال توفيــر
مدخــات النظــام حســب المعاييــر المعتمــدة وبنــاء قــدرات مســتخدميه .أمــا نظــام إدارة
المعلومــات الماليــة الحكوميــة «ماليــة» والــذي فعــل ســنة  ،٢٠١٦وباألخــص فيمــا يتعلــق
بأتمتــه عمليــات إعــداد تقديــرات الموازنــة لألجهــزة الحكوميــة لســنة  ،٢٠١٧فهــو اليؤثــر
فقــط علــى العمليــات الماليــة لــوزارة التخطيــط التنمــوي و االحصــاء فحســب و إنمــا يدعمهــا
فــي تنفيــذ مهامهــا المتعلقــة بتوثيــق الربــط بيــن أولويــات التنميــة والموازنــة العامــة للدولــة،
وإدارة المــوارد الماليــة المتاحــة بشــكل أكثــر كفــاءة وفق ـا ً لألولويــات.
سياسات الحكومة اإللكترونية
إن سياســات الحكومــة االلكترونيــة ،كمــا نــص عليــه قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ١٨لســنة
4
 ،٢٠١٠ملزمــة للــوزارات فــي أربعــة مجــاالت مشــتركة عبــر الحكومــة  ،وهــي تشــكل
محــددات لتنفيــذ العمليــات المتعلقــة بــإدارة البيئــة التكنولوجيــة بالــوزارات .فاإلطــار العــام
للمواقــع والخدمــات اإللكترونيــة يحــدد مجموعــة مــن المعاييــر واإلرشــادات القائمــة علــى
فــي التصميــم العــام للمواقــع والخدمــات اإللكترونيــة الحكوميــة .أمــا
أفضــل الممارســات
5
سياســة إدارة البيانــات الحكوميــة ،فهــي تتضمــن أحكا ًمــا رئيســية عــن حوكمــة البيانــات،
وإدارتهــا ،وحمايتهــا ،وتداولهــا ،و بالتالــي فهــي تضــع التزامــات علــى الــوزارات و
المؤسســات الحكوميــة بإتجــاه تبنيهــا و إدماجهــا .كذلــك سياســة البيانــات المفتوحــة والتــي تــم
اعتمادهــا مــن قبــل اللجنــة التوجيهيــة للحكومــة اإللكترونيــة فــي نوفمبــر  ،٢٠١٤فهــي ُتلــزم

كافــة الجهــات الحكوميــة بمشــاركة البيانــات غيــر الشــخصية مــع عامــة الجمهــور وبإتخــاذ
خطــوات لتســهيل وصــول الجمهــور إليهــا مــن خــال إتاحتهــا علــى اإلنترنــت.
6

إن سياســة المشــاركة اإللكترونيــة والمعنيــة بإشــراك الجمهــور مــن خــال تكنولوجيــا
المعلومــات و االتصــاالت فــي شــؤون السياســات و صنــع القــرار حتــى تصبــح تشــاركية
وشــاملة وقابلــة للتــداول ،تســتدعي التــزام جميــع الجهــات الحكوميــة بتضميــن اســتراتيجية
كاملــة للمشــاركة اإللكترونيــة فــي عملياتهــا اليوميــة .وأخيراً ُتحدد سياســة تأميــن المعلومات
الحكوميــة إطــاراً منهجي ـا ً لتصنيــف المعلومــات ذات األهميــة القصــوى فــي كافــة الجهــات
الحكوميــة فــي دولــة قطــر ممــا يتيــح التأكــد مــن تحديــد المعلومــات القيّمــة ،والتعــرّ ف علــى
المخاطــر ،وتطبيــق وســائل الحمايــة المناســبة .وبالتالــي تشــكل هــذه السياســة أحــد محــددات
عمــل الــوزارة فيمــا يتعلــق بحمايــة بياناتهــا.
ث .العوامل االجتماعية:
معدل النمو السكاني و التركيبة السكانية
إن معــدالت النمــو الســكاني المرتفعــة ( %٢،٧حســب تعــداد  )٢٠١٥و مــا يصاحبهــا
مــن عــدم تــوازن فــي التركيبــة الســكانية لهــا تأثيــر مــزدوج علــى عمــل الــوزارة ،فهنــاك
تبعــات تخطيطيــة عامــة وهــي تتعلــق بقيــادة الجهــود التنمويــة الوطنيــة والتنســيق فيمــا
بيــن القطاعــات لتحقيــق رؤيــة قطــر الوطنيــة  ٢٠٣٠وباألخــص تحقيــق التــوازن بيــن
مســار التنميــة وحجــم ونوعيــة العمالــة الوافــدة المســتهدفة .كمــا أن لمعــدالت النمــو تبعــات
إحصائيــة و تخطيطيــة خاصــة ،فهــي تتطلــب تزايــد قــدرات الــوزارة فيمــا يتعلــق بإعــداد
اإلســقاطات الســكانية ،كمــا تتطلــب إدمــاج متغيــر الســكان كمؤشــر تخطيطــي رئيســي فــي
الخطــط التنمويــة الوطنيــة والقطاعيــة.
ملف مونديال قطر ٢٠٢٢
علــى الرغــم مــن أن ملــف مونديــال قطــر  ٢٠٢٢اع ُتمــد بعــد تدشــين اســتراتيجية التنميــة
الوطنيــة االولــى ،إال إن آثــاره ســتبدو جليـا ً خــال فتــرة تنفيــذ اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة
الثانيــة ،وبالتالــي تــم عكســها فــي األجنــدة التنمويــة الوطنيــة .كمــا إن توجهــات الحكومــة
واضحــة تجــاه التزاماتهــا الدوليــة وتخصيــص المــوارد الماليــة الالزمــة لتنفيذهــا ،ممــا
ســيكون لــه أثــراً علــى الســيناريو االقتصــادي االستشــرافي  ،والتوقعــات بشــأن المصروفات

 4سياسة الربط والتكامل الخاصة بأنظمة وخدمات الحكومة االلكرتونية املشرتكة  -سياسة إدارة محتوى بوابة حكومة دولة قطر عىل اإلنرتنت «حكومي»  -سياسة التسجيل والتوثيق يف الخدمات الحكومية االلكرتونية  -سياسة مرجعية املواصفات واملعايري الحكومية لتكنولوجيا املعلومات
 5اإلطار العام للمواقع والخدمات اإللكرتونية .وزارة االتصاالت و تكنولوجيا املعلومات .٢٠١٤
 6سياسة املشاركة اإللكرتونية .وزارة االتصاالت و تكنولوجيا املعلومات .أبريل .٢٠١٥
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الســيما مــع أولويــة اســتكمال مشــاريع البنيــة التحتيــة ،بمــا فيهــا البنيــة التحتيــة الرياضيــة.
ومــع ذلــك فــإن آثــار الملــف تتجــاوز النطــاق االقتصــادي والبنيــة التحتيــة للدولــة لتمتــد
للقطــاع االجتماعــي وقطــاع ســوق العمــل.

 .2التحليل الرباعي للبيئة الداخلية:
توجــز النقــاط أدنــاه نتائــج تحليــل البيئــة الداخليــة للــوزارة بقطاعيهــا التخطيطــي واإلحصائي
مــع إبــراز الفــرص المتاحــة والتحديــات القائمــة .وعلــى النحــو التالــي:
أ .ركيزة الخطط التنموية
نقاط القوة
◊رؤيــة قطــر الوطنيــة  ٢٠٣٠كإطــار تخطيطــي كلــي ،وكحافــز و محّ ــرك لجهــود
التنميــة الوطنيــة.
فعالــة ومتعــددة المســتويات حققــت شــراكة وطنيــة مكثفــة وغيــر
◊آليــات حوكمــة ٓ
مســبوقة.
◊الــوزارة كجهــة مركزيــة معنيــة بتوجيــه أجنــدة التنميــة الوطنيــة وبنــاء القــدرات
التخطيطيــة.
ُ
◊عمليــات استشــرافية دوريــة للســياق االقتصــادي الــذي تنفــذ فــي إطــاره اســتراتيجيات
التنميــة الوطنية.
◊مخرجــات بحثيــة ذات عالقــة وأهميــة ،توظــف كمدخــات فــي إعــداد الخطــط
التنمويــة وتشــكل مرجعيــة للعديــد مــن الجهــات.
نقاط الضعف
◊االرتبــاط المتراخــي بيــن الموازنــات التــي تــم تقديرهــا لتنفيــذ االســتراتيجية األولــى
وتكلفــة التنفيــذ الفعليــة.
◊جودة ودرجة انتظام خدمات الدعم الفني ومأسستها.
◊درجــة وضــوح أطــر المتابعــة الوطنيــة وقــدرة الجهــات الحكوميــة علــى اســتيفاء
متطلباتهــا التقريريــة.
◊تواضــع دور الــوزارة فــي توجيــه االجنــدة البحثيــة الوطنيــة نحــو أولويــات التنميــة
الوطنيــة المســتدامة.
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◊الثغــرات فــي إطــار التخطيــط علــى المســتوى الوطنــي ،فــا تــزال اســتراتيجية
التنميــة الوطنيــة لدولــة قطــر ٢٠١٦ - ٢٠١١جــزءاً مــن إطــار تخطيطــي لــم يكتمــل.
الفرص المتاحة
◊خطابــات ســمو االميــر كموجهــات للتنميــة وباألخــص تكليفاتــه للحكومــة فــي مجــال
التطويــر المؤسســي.
◊ملــف المونديــال  ٢٠٢٢وأثــره فــي تحفيــز تنفيــذ األجنــدة التنمويــة الوطنيــة
ومشــاريعها.
◊أهــداف التنميــة المســتدامة العالميــة  ٢٠٣٠والمواءمــة بينهــا وبيــن األهــداف التنمويــة
الوطنية.
◊إعــادة هيكلــة الحكومــة ســنة  ٢٠١٤و  ٢٠١٦والتكيــف المســتمر لهيــكل الحكومــة
ليتوافــق مــع متطلبــات تحديــث القطــاع العــام.
◊المراكــز البحثيــة الوطنيــة وبرامــج الدراســات العليــا وتوجيــه األجنــدة البحثيــة نحــو
أولويــات التنميــة المســتدامة.
◊المنظمــات الدوليــة بمــا فيهــا منظمــات األمــم المتحــدة و التعــاون فــي مجــال بنــاء
القــدرات.
التحديات القائمة
◊المشــهد السياســي المســتجد علــى المســتوى االقليمــي والخليجــي (األزمــة الخليجيــة)
وقيــاس تداعياتهــا  -الســيما االقتصاديــة  -وإدارتهــا ومعالجتهــا مــن منظــور تنمــوي
شــامل.
◊اآلفــاق االقتصاديــة لدولــة قطــر واتجاهاتهــا والقــدرة علــى تمويــل اســتراتيجيات
التنميــة الوطنيــة.
◊معــدل النمــو الســكاني المتســارع وتحقيــق التــوازن بيــن مســار التنميــة وحجــم
ونوعيــة العمالــة الوافــدة.
ب .ركيزة اإلحصاءات الرسمية
نقاط القوة
◊انتــاج إحصــاءات دوريــة تغطــي البرامــج اإلحصائيــة النمطيــة لألنظمــة اإلحصائيــة

الرســمية (اإلحصــاءات الســكانية ،اإلحصــاءات االجتماعيــة ،اإلحصــاءات
االقتصاديــة ،و اإلحصــاءات البيئيــة).
◊ ٓ
التطــور المســتمر فــي أطــر البرامــج اإلحصائيــة القائمــة واســتحداث برامــج وأطــر
إحصائيــة جديــدة كإطــار إحصــاءات الرياضــة ،إطــار إحصــاءات الثقافــة ،إطــار
إحصــاءات البحــث و التطويــر ،إطــار إحصــاءات الســياحة.
◊اعتمــاد المعاييــر والتصنيفــات والتوصيــات الدوليــة فــي انتــاج اإلحصــاءات والعمــل
علــى توطينهــا.
◊التطــور المســتمر فــي جــودة البيانــات اإلحصائيــة المنتجــة نتيجــة تطــور العمليــات
اإلحصائيــة تقنيـا ً (انشــاء مركــز اتصــال ومركــز للعمليــات خــاص بمســوح الــوزارة
واســتخدام أجهــزة جمــع البيانــات الكفيــة) ،وتطــور المنهجيــات فنيــاً ،وزيــادة
شــموليتها.
◊تعــدد وســائل النشــر اإلحصائــي وبمــا ي ّعــزز إمكانيــة وصــول مســتخدمي البيانــات
واتجــاه الــوزارة للنشــر اإللكترونــي.
نقاط الضعف
◊التفعيــل غيــر المنتظــم آلليــات التنســيق مــع مســتخدمي البيانــات ومأسســتها و
باألخــص بالنســبة للنــدوات التفاعليــة بيــن منتجــي و مســتخدمي البيانــات و تفعيــل
أعمــال اللجنــة اإلحصائيــة االستشــارية.
◊تفاوت جودة مخرجات الربط اإللكتروني مع منتجي البيانات.
◊علــى الرغــم مــن وجــود ممارســات لضمــان الجــودة مــن جهــة ووجــود إطــار جــودة
عــام استرشــادي و كذلــك وجــود إطــار جــودة أكثــر تفصيــاً لمخرجــات النظــام
اإلحصائــي إال أن اعتمــاد ومأسســة إطــار الجــودة متواضــع (التبنــي الرســمي لألطــر
 التطبيــق المنتظــم لألطــر وااللتزامــات التقريريــة).◊تواضــع البحــوث فــي مجــال منهجيــات اإلحصــاء وتواضــع توظيــف الــدروس
المســتفادة مــن العمليــات المســحية.
◊تحديــث قاعــدة البيانــات التفاعليــة وباألخــص مضمونهــا ،محركاتهــا البحثيــة،
وأدواتهــا التفاعليــة.
◊إن الفجــوة بيــن ســنة إعــداد وســنة نشــر البيــان اإلحصائــي مــا زالــت كبيــرة و
باألخــص بالنســبة للبيانــات اإلداريــة.

◊تحديد سياسة واضحة وموثقة لخدمة المستفيدين وسياسة التوزيع و النشر.
الفرص المتاحة
◊القانــون رقــم ( )٢لســنة  ٢٠١١بشــأن اإلحصــاءات الرســمية و المعــدل بموجــب
القانــون رقــم ( )٤لســنة  ،٢٠١٥والــذي رسّــخ دور الــوزارة كمصــدر رســمي
لإلحصــاءات.
◊سياسات الحكومة اإللكترونية وفرصة لتحقيق التحول الرقمي.
◊اختيــار دولــة قطــر كنمــوذج رائــد ألجنــدة التحــول العالميــة للنظــم اإلحصائيــة
وفرصــة لتطويــر البنيــة اإلحصائيــة الوطنيــة.
◊القــرار رقــم  ١٦لســنة  ٢٠١٤بشــأن اختصاصــات الــوزارات ومــا يشــكله مــن
فرصــة لتكامــل العالقــة بيــن اإلحصــاء و التخطيــط ،ومســاهمة متطلبــات التخطيــط
المبنــي علــى األدلــة فــي تشــكيل األجنــدة اإلحصائيــة الوطنيــة.
◊استخدام مؤشرات البنك الدولي لتقييم القدرات اإلحصائية للوزارة بشكل دوري.
◊التبنــي الرســمي لمبــادئ األمــم المتحــدة بشــأن قــدرات األجهــزة اإلحصائيــة ومأسســة
إجراءاتــه كأحــد معاييــر التقييــم الدوريــة.
◊خدمــات دعــم فنــي و برامــج بنــاء القــدرات اإلحصائيــة للمنظمــات الدوليــة واالقليميــة
األممية.
التحديات القائمة
◊تطويــر الســجالت اإلداريــة مــن حيــث الشــمولية و انتظــام تدفــق البيانــات مــن
الجهــات المصدريــة.
◊تبني منتجي البيانات لألطر و المنهجيات اإلحصائية.
◊مواكبــة الطلــب المتزايــد لمســتخدمي البيانــات علــى اإلحصــاءات ذات الجــودة
العاليــة.
◊قياس التطور السريع لالقتصاد القطري والنمو السكاني إحصائياً.
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خامساً :النتائج واألهداف
يســطر إطــار النتائــج و األهــداف نتيجــة رئيســة واحــدة لــكل قطــاع مــن قطاعــات الــوزارة
المحــددة ،ثــم يصيــغ نتائــج وســيطة مرحليــة تحقــق النتائــج الرئيســية للقطاعــات محــل
االهتمــام مــع تثبيــت األهــداف المحــددة لــكل نتيجــة وســيطة ومؤشــرات قياســها .هــذا ويمكــن
تلخيــص النتائــج الرئيســية و الوســيطة و األهــداف التــي تســعى الــوزارة الــى تحقيقهــا
حســب القطاعــات (الركائــز) علــى النحــو اآلتــي:

 .1ركيزة الخطط التنموية:
إن ركيــزة الخطــط والسياســات والتــي تشــمل كافــة الوظائــف التخطيطــة ذات الطابــع
التنمــوي للــوزارة هــي ركيــزة فنيــة ،فهــي تتنــاول السياســات والبحــوث التشــغيلية كمدخــل
لتحليــل القضايــا المتعلقــة بأولويــات التنميــة الوطنيــة وباألخــص مراجعــة األولويــات فــي
مجــاالت التنميــة البشــرية ،التنميــة االقتصادية،التنميــة االجتماعيــة والتنميــة البيئيــة .كمــا
تتنــاول الركيــزة كافــة العمليــات المتعلقــة بــإدارة إعــداد الخطــط االســتراتيجية التنمويــة
ومتابعتهــا مــع التركيــز علــى الــدروس المســتفادة مــن إعــداد اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة
لدولــة قطــر  ٢٠١٦ - ٢٠١١ومراجعــة منتصــف المــدة لهــا  .٢٠١٣ - ٢٠١١وكذلــك
الدعــم التخطيطــي المقــدم للــوزارات و األجهــزة الحكوميــة.
النتيجة الرئيسية:
وفعــال يخاطــب األولويــات التنمويــة المرحليــة ،ويدعــم
نظــام تخطيــط تنمــوي شــامل ّ
اتســاق الخطــط القطاعيــة.
ستســعى الــوزارة لتحقيــق هــذه النتيجــة مــن خــال رفــع كفــاءة عمليــات اســتراتيجية التنميــة
الوطنيــة و باألخــص توثيــق الربــط بيــن مخرجــات البحــوث التشــغيلية وصياغــة الخطــط
التنمويــة ،مــع إيــاء عمليــات استشــراف اآلفــاق المســتقبلية لدولــة قطــر والتــي ســتن ّفذ فــي
إطارهــا االســتراتيجيات التنمويــة أهميــة أكبــر .هــذا باإلضافــة إلــى دعــم عمليــة التخطيــط
فــي الجهــات الحكوميــة و تقديــم خدمــات دعــم فنــي استشــاري شــاملة ومنتظمــة ،تســتجيب
لحاجــة المخططيــن وتســد الثغــرات فــي إطــار التخطيــط الوطنــي .كذلــك تحقيــق فاعليــة
أكبــر آلليــات متابعــة و تقييــم االســتراتيجيات التنمويــة الوطنيــة ،هــذا باالضافــة إلــى توثيــق
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الخطة االستراتيجية العامة لوزارة التخطيط التنموي واإلحصاء ٢٠٢٢ - ٢٠١٨

الربــط بيــن الخطــط التنمويــة و الموازنــات مسترشــدة باإلطــار المالــي المتوســط المــدى.
النتيجة الوسيطة (:)١
نظام تخطيط تنموي ّفعال يدعم عملية التخطيط في الجهات الحكومية من خالل:
◊تقديم خدمات دعم فني استشاري شاملة ومُمأسسة.
◊ايجاد ارتباط أقوى بين الموازنات والخطط التنموية.
ســيتم التركيــز خــال الفتــرة القادمــة علــى تأســيس نظــام متكامــل لخدمــات الدعــم الفنــي
واالستشــاري ،والتــي تدعــم عمليــة التخطيــط فــي الجهــات الحكوميــة وتعمــل علــى ســد
الثغــرات فــي إطــار التخطيــط تدريجيـاً .ومــا يتطلبــه ذلــك مــن دراســة وتقييــم لســلة خدمــات
الدعــم الفنــي القائمــة ،نطاقهــا ،فعاليتهــا ،باألخــص تطويــر آليــات وقنــوات تقديــم الدعــم
الفنــي االستشــاري مــع أتمتــة بعــض خدماتهــا وإدمــاج تطبيقــات تكنولوجيــة داعمــة .كمــا
ســيتم توثيــق الربــط بيــن الموازنــات والخطــط التنمويــة و ذلــك فــي إطــار النظــام المالــي
للدولــة وبمــا يعــزز التنفيــذ.
الهــدف المحــدد( :)١تأســيس نظــام خدمــات دعــم فنــي استشــاري تخطيطــي ومأسســته،
لتمكيــن الجهــات الحكوميــة مــن إعــداد خطــط اســتراتيجية متســقة مــع اســتراتيجيات التنميــة
الوطنيــة ومــع رؤيــة قطــر  ٢٠٣٠بحلــول ســنة ۲٠۲٠
الهــدف المحــدد ( :)٢ربــط أداء الــوزارات واألجهــزة الحكوميــة بالخطــط االســتراتيجية
والموازنــات بحلــول ســنة .٢٠١٨
النتيجة الوسيطة (:)٢
نظــام تخطيــط تنمــوي يديــر عمليــات اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة بكفــاءة ويضمــن فاعليــة
أكبــر آلليــات متابعــة و تقييــم االســتراتيجيات التنمويــة الوطنيــة
ســيتم التركيــز خــال الفتــرة القادمــة علــى تهيئــة البيئــة التشــريعية المالئمــة لتطويــر نظــام
التخطيــط االســتراتيجي مــن خــال تقنيــن مكوناتــه ،وباألخــص إصــدار تشــريع يفصــل
خطــوات إعــداد واعتمــاد وتنفيــذ اســتراتيجيات التنميــة الوطنيــة والخطــط التنفيذيــة وآليــات
رفــع التقاريــر وتصحيــح المســار وتذليــل المعوقــات التــي تعتــرض التنفيــذ .وبمــا إن متابعــة
تنفيــذ االســتراتيجيات التنمويــة يشــكل أحــد عوامــل نجــاح التنفيــذ ،فإنــه ســيتم التركيــز علــى

تطويــر منهجيــة الرصــد والمتابعــة التــي تــم اعتمادهــا خــال فتــرة نفــاذ اســتراتيجية التنميــة
الوطنيــة االولــى ،ووضــع نظــام متكامــل للرصــد قــادر علــى تثبيــت التقــدم نحــو تحقيــق
النتائــج التنمويــة رفيعــة المســتوى.
الهــدف المحــدد ( :)١إصــدار تشــريع يفصــل خطــوات إعــداد واعتمــاد وتنفيــذ
اســتراتيجيات التنميــة الوطنيــة والخطــط التنفيذيــة وآليــات رفــع التقاريــر وتصحيــح
المســار وتذليــل المعوقــات التــي تعتــرض التنفيــذ بنهايــة ســنة ۲٠١٨
الهــدف المحــدد ( :)٢تطويــر نظــام لرصــد ومتابعــة تحقيــق نتائــج اســتراتيجيات التنميــة
الوطنيــة بنهايــة ســنة .٢٠١۹
النتيجة الوسيطة (:)٣
نظام تخطيط تنموي مرتبط ببحوث تشغيلية وتقارير تحليلية تدعم:
◊صياغة الخطط التنموية واتساقها.
◊استشراف اآلفاق المستقبلية والتي ُتنفذ في إطارها االستراتيجيات التنموية.
ســيتم التركيــز خــال المرحلــة القادمــة علــى تعزيــز دور الجامعــات الوطنيــة والمؤسســات
البحثيــة ،وتوجيــه البحــوث التــي ُتعدهــا نحــو مجــاالت اهتمــام الــوزارة و القضايــا التنمويــة
التوســع فــي تطويــر اســتخدامات البيانــات اإلحصائيــة التــي تنتجهــا
ذات األولويــة ،كمــا ســيتم
ٓ
الــوزارة مــن خــال اتاحتهــا لباحثيــن مســتقلين يتــم تكليفهــم إلعــداد دراســات متخصصــة فــي
مجــال اهتمــام الــوزارة ،هــذا باإلضافــة إلــى تطويــر القــدرات الداخليــة فــي مجــال تحليــل و
صياغــة السياســات وإعــداد مــا يســمى بــأوراق السياســات ،وذلــك باعتبارهــا وســيلة كفــؤة
وموجهــة لكســب تأييــد ودعــم متخــذي القــرار .
الهــدف المحــدد ( :)١تشــخيص األجنــدة البحثيــة وإعــداد تقاريــر وبحــوث تشــغيلية موجهة
وذات صلــة مباشــرة باالســتراتيجيات التنمويــة (دراســات االثــر ) بحلول ســنة .۲٠۲٢
الهــدف المحــدد ( :)٢عمليــات استشــرافية منتظمــة لآلفــاق االقتصاديــة بنهايــة ســنة
.٢٠١۹
الهــدف المحــدد ( :)٣متابعــة ترتيــب دولــة قطــر دوليــا ً بنهايــة ســنة ( ۲٠۲٢هــدف
مســتمر).
الهــدف المحــدد ( :)٤تطويــر عمليــات إعــداد اســتراتيجيات التنميــة الوطنيــة بنهايــة ســنة
٢٠٢١

 .2ركيزة اإلحصاءات الرسمية:
إن ركيــزة اإلحصــاءات الرســمية والتــي تشــمل كافــة الوظائــف اإلحصائيــة للــوزارة هــي
ركيــزة فنيــة ،فهــي تتنــاول النظــام الرســمي لإلحصــاء فــي دولــة قطــر ،أعضــاء النظــام
مــن منتجــي البيانــات ،والبرامــج اإلحصائيــة الرئيســية .كمــا تتنــاول الركيــزة العمليــات
االحصائيــة الرئيســية للــوزارة والمتمثلــة فــي التعــدادات العامــة للســكان والمســاكن
والمنشــآت ،والمســوح الدوريــة منهــا وغيــر الدوريــة هــذا باإلضافــة إلــى العمليــات المتعلقــة
بالســجالت اإلداريــة .كمــا تتنــاول الركيــزة تحليــل و نشــر مخرجــات النظــام اإلحصائــي.
النتيجة الرئيسية:
احصاءات رسمية ذات مصداقية تلبي حاجات مستخدميه
ســتحقق الــوزارة هــذه النتيجــة مــن خــال التركيــز علــى تطويــر و تحديــث نظــام اإلحصــاء
الوطنــي ،ذلــك التطويــر الــذي يحمــل بيــن طياتــه بناء نظــام إحصائــي متكامل ،وتطوير ســلة
المنتجــات والخدمــات اإلحصائيــة المقدمــة ،كذلــك تغييــر فــي عمليــة إدارة وتنظيــم االنتــاج
اإلحصائــي ،واجــراء مواءمــات فــي إطــار الجــودة وتطبيــق المعاييــر الفنيــة واالحصائيــة.
كمــا ســتركز الــوزارة علــى بنــاء نظــام وطنــي للســجالت االداريــة وإعطــاء دور متزايــد
للســجالت فــي تنفيــذ التعــدادات و المســوح ،ترافقــه تطويــرات منهجيــة وفنيــة فــي كافــة
مراحلــه ،ومــع توظيــف أكبــر لنظــم المعلومــات الجغرافيــة فــي العمليــات االحصائيــة و
النشــر اإلحصائــي .وأخيــراً ســتركز الــوزارة علــى توظيــف المخرجــات اإلحصائيــة وتوفيــر
تحليــل كمــي و وصفــي داعــم مــع نشــر النتائــج اإلحصائيــة بالتوقيتــات الزمنيــة المناســبة
وبوســائل مبتكــرة و صديقــة للمســتخدمين.
النتيجة الوسيطة (:)١
إحصاءات رسمية مرتبطة بنظام إحصاء وطني حديث يركز على :
◊تحســين التنســيق وتبــادل البيانــات مــع أعضــاء النظــام اإلحصائــي وبنــاء قدراتهــم
اإلحصائيــة.
◊إدماج المنهجيات والتصنيفات والمعايير اإلحصائية ومواكبة تحديثاتها.
◊تطوير برنامج إحصاء وطني متكامل.
ســيتم التركيــز خــال المرحلــة القادمــة علــى تطويــر البرامــج اإلحصائيــة الرئيســية
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والمتمثلــة فــي برنامــج اإلحصــاءات الســكانية ،برنامــج اإلحصــاءات االجتماعيــة ،برنامــج
اإلحصــاءات االقتصاديــة ،وبرنامــج اإلحصــاءات البيئيــة .هــذا باالضافــة إلــى البرامــج
اإلحصائيــة األخــرى غيــر مصنفــة ضمــن البرامــج اإلحصائيــة الرئيســية .وبمــا أن تطويــر
تلــك البرامــج يعتمــد وإلــى درجــة كبيــرة علــى عالقــة الــوزارة بمنتجــي البيانــات مــن أعضاء
النظــام اإلحصائــي ،فإنــه ســيتم التركيــز علــى تطويــر تلــك العالقــات ومأسســتها .كمــا ســيتم
التركيــز علــى تحديــث وتطويــر البنيــة اإلحصائيــة الوطنيــة تلبيــة للمتطلبــات التقريريــة
لــكل مــن أهــداف التنميــة المســتدامة العالميــة  ٢٠٣٠ونتائــج وأهــداف اســتراتيجيات التنميــة
الوطنيــة.

النظــام اإلحصائــي بنهايــة ســنة .٢٠١۹
النتيجة الوسيطة (:)٢
إحصاءات رسمية مرتبطة بعمليات إحصائية تركز على:
◊السجالت اإلدارية كمصادر رئيسية للمسوح.
◊بناء نظام متكامل للتعدادات والمسوح.
◊تطوير المسوح منهجيا ً وتقنيا ً مع توظيف نظم المعلومات الجغرافية بكفاءة.

ســيتم التركيــز خــال المرحلــة القادمــة علــى بنــاء الســجل الوطنــي والــذي ســيكون المظلــة
الهــدف المحــدد ( :)١مأسســة العالقــات مــع منتجــي البيانــات مــن أعضــاء النظــام للعديــد مــن الســجالت اإلداريــة المتخصصــة يرافقــه بنــاء إطــار جــودة وطنــي شــامل
اإلحصائــي وأتمتتهــا رســميا ً بنهايــة ســنة ٢٠١٩
لإلحصــاء يتــم تبنيــه مــن قبــل منتجــي البيانــات كافــة .هــذا وسيشــكل تعــداد ســنة ٢٠٢٠
الهــدف المحــدد ( :)٢تفعيــل آليــات رصــد احتياجــات مســتخدمي البيانــات بنهايــة ســنة اختبــاراً لجــودة البيانــات اإلداريــة حيــث مــن المخطــط تطبيقــه باالعتمــاد الكامــل علــى
.٢٠١٨
الســجالت اإلداريــة .وأخيــراً تطويــر ومأسســة إحــدى العمليــات اإلحصائيــة الهامــة والمتمثلة
الهــدف المحــدد( :)٣التبنــي الرســمي لمبــادئ األمــم المتحــدة بشــأن قــدرات األجهــزة فــي اســتطالعات الــرأي الشــاملة بشــأن الخدمــات الحكوميــة والتــي بــدأت الــوزارة بتنفيذهــا
اإلحصائيــة ومأسســة إجراءاتــه كأحــد معاييــر التقييــم الدوريــة للنظــام بنهايــة ســنة  ٢٠١٩فــي ســنة  ،٢٠١٦وذلــك باعتبارهــا أداة رئيســية لتقييــم كفــاءة وفعاليــة الخدمــات الحكوميــة.
مفصل بنهاية سنة ٢٠١٩
الهدف المحدد( :)٤إعداد ومأسسة إطار جودة إحصائي
ٓ
الهــدف المحــدد( :)١تطويــر الســجالت اإلداريــة االساســية كســجل الســكان ،ســجل
ً
الهــدف المحــدد( :)٥تحديــث النظــام اإلحصائــي الوطنــي وفقــا لخطــة التحــول التــي
المبانــي والوحــدات الســكنية وســجل األعمــال بنهايــة ســنة .٢٠٢٠
أعدتهــا شــعبة اإلحصــاء فــي االمــم المتحــدة إلنتــاج مؤشــرات قيــاس أهــداف التنميــة
الهــدف المحــدد( :)٢تطويــر الســجالت اإلداريــة التابعــة والمرتبطة بالبرامــج اإلحصائية
العالميــة المســتدامة  ٢٠٣٠بنهايــة ســنة ٢٠٢٢
القائمــة حاليـا ً مــن حيــث شــمولية وانتظــام تدفــق البيانــات بنهاية ســنة .٢٠٢٠
الهــدف المحــدد( :)٦تطويــر أطــر لبرامــج إحصائيــة قائمــة كبرنامــج احصــاءات الثقافــة،
الهــدف المحــدد( :)٣تحديــث األطــر اإلحصائيــة الرئيســية القائمــة باالعتمــاد علــى
الســياحة ،البحــث والتطويــر ،البيئــة ،الماليــة بنهايــة ســنة .٢٠٢٢
الســجالت اإلداريــة بنهايــة ســنة ٢٠٢٠
الهــدف المحــدد( :)٧اســتحداث أطــر لبرامــج إحصائيــة ذات أولويــة كإحصــاءات
الهــدف المحــدد( :)٤تنفيــذ التعــداد العــام للســكان والمســاكن والمنشــآت  ٢٠٢٠الموحــد
الجريمــة وإحصــاءات الطاقــة بنهايــة ســنة .٢٠١٩
وباالعتمــاد علــى الســجالت بنهايــة ســنة.٢٠٢٠
الهــدف المحــدد( :)٨التوســع فــي حســاب األرقــام القياســية المتخصصــة و التطويــر
الهــدف المحــدد( :)٥مأسســة عمليــات قيــاس كفــاءة تقديــم الخدمــات العامــة بنهايــة ســنة
المســتمر لجودتهــا بنهايــة ســنة .٢٠٢٠
. ٢٠١۹
الهــدف المحــدد( :)٩االنتقــال و التحــول الشــامل مــن نظــام الحســابات القوميــة 1993
الهــدف المحــدد( :)٦تطويــر نظــام متكامــل للمســوح األســرية ومســوح المنشــآت
 SNAإلــى نظــام الحســابات القوميــة  SNA 2008بنهايــة ســنة .٢٠١٨
االقتصاديــة بنهايــة ســنة .٢٠٢٢
الهــدف المحــدد( :)١٠زيــادة شــمولية اإلحصــاءات االقتصاديــة القطاعيــة وإدماجهــا فــي
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الخطة االستراتيجية العامة لوزارة التخطيط التنموي واإلحصاء ٢٠٢٢ - ٢٠١٨

النتيجة الوسيطة (:)٣
إحصاءات رسمية مرتبطة بتحليل ونشر إحصائي يركز على:
◊تحليل إحصائي نوعي يعتمد على بيانات حديثة.
◊انتاج إسقاطات سكانية شاملة ذات جودة.
◊وسائل نشر الكترونية و تفاعلية سهلة الوصول.
ســيتم التركيــز خــال المرحلــة القادمــة علــى توفيــر مجموعــات إحصائيــة وفــق حاجــات
المســتخدمين .وبمــا أن مــن وســائل النشــر الرئيســية هــي ،قواعــد البيانــات التفاعليــة فإنــه
ســيتم النظــر فــي توســيع خدمــات الــوزارة اإلحصائيــة مــن خــال توفيــر بيانــات أوليــة
للمســتخدمين فــي صيــغ إلكترونيــة مناســبة ومتوافقــة مــع متطلبــات قانــون اإلحصــاء وبمــا
ي ٓمكنهــم مــن توظيفهــا فــي اجــراء دراســات متخصصــة .هــذا باإلضافــة إلــى رفــع جــودة
اإلســقاطات الســكانية بإعتبارهــا مدخــات تخطيطيــة رئيســية ،وبنــاء قــدرات الــوزارة
الداخليــة فــي المجــال.
الهــدف المحــدد( :)١نشــرات إحصائيــة تحليليــة نوعيــة تتضمــن بيانــات اداريــة حديثــة
وسياســة نشــر معتمــدة بنهايــة ســنة ٢٠٢٢
الهدف المحدد( :)٢إنتاج إسقاطات للسكان والتوظيف محدثة بنهاية سنة ٢٠٢٠
الهــدف المحــدد ( :)٣تطبيــق متطلبــات االنضمــام للمعيــار الخــاص لنشــر البيانــات
بنهايــة ســنة ٢٠١٩
الهــدف المحــدد ( :)٤تطويــر قاعــدة بيانــات تفاعليــة تشــكل مركــزاً لدعــم القــرار بنهايــة
ســنة .٢٠١٨

سادساً :التدخالت الرئيسية
تشــكل الخطــة االســتراتيجية المتوســطة المــدى اإلطــار المرجعــي للخطــط التنفيذيــة الســنوية
للــوزارة ،حيــث ســتقوم الوحــدات االداريــة ســنويا ً بتفصيــل التدخــات المختلفــة ذات االولوية
و باألخــص تصميــم المشــاريع وتحديــد آليــات التنفيــذ المناســبة و تســمية المخرجــات
المتوقعــة .كمــا ســتقوم الوحــدات اإلداريــة بتقديــر تكلفــة هــذه التدخــات والتمويــل الــازم
لتنفيــذ كل مشــروع مــدرج علــى خطتهــا حســب المراحــل المختلفــة ،و تحديــد جداولهــا

الزمنيــة التفصيليــة .هــذا وقــد لخــص مــا ُســمي بإطــار التدخــات الرئيســية ،أهــم المشــاريع
مــع وصــف عــام لألنشــطة المتوقعــة دون حصرهــا .كمــا تــم توزيــع هــذه التدخــات
حســب ســنوات الخطــة ،والوحــدات اإلداريــة المعنيــة بالتنفيــذ دون الدخــول فــي أي تفاصيــل
إضافيــة ،مــع مراعــاة إدراج التدخــات التــي:
◊تح ّقق مكاسب سريعة.
◊تبني و تؤسّس للتميز المؤسسي.
◊تن ّفــذ توجيهــات ســمو األميــر المباشــرة للحكومــة بشــأن ســد الثغــرات فــي إطــار
التخطيــط ومعالجــة الفســاد اإلداري والمالــي.
◊ ّ
تعزز نقاط القوة وتعالج نقاط الضعف.
◊توظفّ الفرص و تتعامل مع التحديات المحتملة.
◊تلبي التزامات الوزارة الوطنية واإلقليمية والدولية الواضحة والمحددة.
◊تضمن برمجة األنشطة الدورية مع إضافة أنشطة تطويرية.
وهنــا تجــدر اإلشــارة إلــى ارتبــاط مســميات بعــض التدخــات باختصاصــات الوحــدات
اإلداريــة ومهامهــا باعتبارهــا تدخــات مســتمرة ،إال أن الفتــرات المحــددة لتنفيذهــا تعّبــر
عــن الفتــرات المطلوبــة لتنفيــذ أنشــطة تطويريــة محــددة بغــرض إحــداث نقلــة نوعيــة فــي
العمــل و تحــول نوعــي فــي ممارســة المهــام و تحــول فــي جــودة المخرجــات علــى أن
تســتمر فيمــا بعــد الممارســات المطــورة و تســتقر.

 .1التدخالت التخطيطية:
يتضمن قطاع اإلحصاء  ٦تدخالت رئيسية والتي يمكن ايجازها على النحو اآلتي:
◊ تدخــل  :١تقييــم نمــوذج الدعــم الفنــي التخطيطــي الحالــي للــوزارة ،مــن حيــث
النطــاق والفعاليــة وتطويــر نمــوذج دعــم يســتجيب لحاجــات المســتخدمين.
◊تدخــل  :٢إعــداد إطــار متفــق عليــه بيــن الــوزارة ووزارة الماليــة لتمويــل
اســتراتيجيات التنميــة الوطنيــة ،مــع وضــع معاييــر لتحديــد األولويــات الوطنيــة و
المفاضلــة فيمــا بينهــا.
◊تدخــل  :٣مراجعــة منهجيــة المتابعــة الحاليــة وتطويرهــا بعــد توظيــف الــدروس
المســتفادة واإلطــاع علــى أفضــل الممارســات الدوليــة فــي المجــال ،ومــن ثم عكســها
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فــي شــكل نظــام إلكترونــي تفاعلــي  -وكأحــد التطبيقــات الحكوميــة المشــتركة -
وتفعيــل متطلباتــه التقريريــة الدوريــة.
◊تدخــل  :٤توجيــه العمليــة البحثيــة بالدولــة نحــو أولويــات التنميــة الوطنيــة مــن خــال
التنســيق مــع أهــم المراكــز البحثيــة الوطنيــة وتحديــد برنامــج بحثــي ذي أولويــة مــع
توظيــف مخرجاتــه فــي المراجعــة الدوريــة لألولويــات.
◊تدخــل  :٥الربــط بيــن االستشــراف االقتصــادي الــذي تعــده الــوزارة و بيــن الســياق
االقتصــادي الــذي ُتنفــذ فــي ظلــه اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة مــن خــال تحليــل
وتتبــع منتظــم لهــذا الســياق (تقريــر تحليلــي).
◊تدخــل  :٦اقتــراح نظــام حوكمــة مالئــم وســلس إلعــداد التقاريــر القطاعيــة المكونــة
الســتراتيجيات التنميــة الوطنيــة المتعاقبــة و تعزيــز ملكيــة المشــاريع التنمويــة مــن
خــال ســند قانونــي محــدد.

 .2التدخالت االحصائية:

يتضمن قطاع اإلحصاء  ١٥تدخالً رئيسياً ،والتي يمكن إيجازها على النحو اآلتي:
◊تدخــل  :١تأطيــر عمليــة تبــادل البيانــات بيــن الــوزارة ومنتجــي البيانــات مــن
أعضــاء النظــام الوطنــي لالحصــاء (الحالييــن) رســميا ً مــن خــال مذكــرات تفاهــم
وأتمتــة عمليــة تبــادل البيانــات مــن خــال الربــط اإللكترونــي ،ومــع إدامــة مشــاريع
الربــط االلكترونــي القائمــة حالي ـا ً وبمــا يضمــن توقيــت البيانــات وجودتهــا.
◊تدخل  :٢إعداد إطار مطور للجودة اإلحصائية ومأسسته رسميا ً بعد اعتماده.
◊تدخــل  :٣تطويــر برنامــج إحصــاءات الطاقــة و وضــع إطــار يتــواءم مــع معاييــر
وكالــة الطاقــة الدوليــة وتنفيــذ مســح متخصــص يدعــم توفيــر متطلبــات اإلطــار مــن
إحصــاءات ،وكذلــك تطويــر برنامجــي إحصــاءات البيئــة واإلحصــاءات الماليــة،
مــن حيــث الشــمولية والجــودة مــع التركيــز فــي األولــى علــى إحصــاءات التغييــر
المناخــي والتنــوع األحيائــي والمــوارد الطبيعيــة ومــا يتطلبــه مــن مســوح ،وفــي
الثانيــة علــى التنفيــذ الــدوري لمســح االســتثمار األجنبــي ورفــع نســب االســتجابة.
كذلــك تطويــر إطــار إحصــاءات الجريمــة وإحصــاءات الثقافــة.
◊تدخــل  :٤اســتكمال متطلبــات إعــداد حســاب الســياحة الفرعــي والتطبيــق المنتظــم
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لــه .ومراجعــة إطــار إحصــاءات الرياضــة ليتناســب مــع االهميــة المتزايــدة للقطــاع
ورصــد أثــر االســتثمارات الضخمــة فــي البنيــة التحتيــة للقطــاع علــى المشــاركة
الرياضيــة.
◊تدخــل  :٥اســتكمال عمليــات االنتقــال لنظــام الحســابات القوميــة  ٢٠٠٨فيمــا يتعلــق
ببرنامــج اإلحصــاءات االقتصاديــة و تطويــر إحصــاءات التجــارة الخارجيــة
بالتعــاون مــع الهيئــة العامــة للجمــارك مــع االنتقــال التدريجــي لتطبيــق دليــل تجميــع
إحصــاءات التجــارة الخارجيــة للبضائــع.
◊تدخــل  :٦إعــداد إطــار وطنــي لمؤشــرات التنميــة المســتدامة وتطبيقــه بعــد تقييــم
مصــادر البيانــات المحليــة.
◊تدخل :٧إنتاج أرقام قياسية جديـدة ذات أهميـة مرتبـطة مباشرة بمتغيرات اقتصاديـة
مؤثرة على االقتصاد الوطني (أسعار االراضي ،الواردات ،االجور).
◊تدخــل  :٨إعــداد الســجالت اإلداريــة الرئيســية كســجل الســكان و ســجل المبانــي و
الوحــدات الســكنية وآليــات تحديثهــا.
◊تدخــل  :٩تنفيــذ التعــداد العــام للســكان والمســاكن والمنشــآت  ٢٠٢٠الموحــد مــع
توظيــف كامــل للســجالت اإلداريــة الرئيســية الداعمــة.
◊تدخــل  :١٠اســتطالع مصــادر ومجــاالت توظيــف البيانــات الضخمــة الغــراض
إحصائيــة.
◊تدخــل  :١١تطويــر ســلة المســوح االجتماعيــة الرئيســية للنظــام اإلحصائــي لتشــمل
التنفيــذ الــدوري للمســح الصحــي.
◊تدخــل  :١٢اســتكمال متطلبــات االنضمــام للمعيــار الخــاص لنشــر البيانات وبالتنســيق
مــع وزارة المالية.
◊تدخــل  :١٣اســتكمال عمليــات تطويــر قاعــدة بيانــات تفاعليــة للنظــام اإلحصائــي مــع
تطويــر أدواتــه و تطبيقاتــه.
◊تدخــل  :١٤تطويــر عمليــات التحليــل والنشــر اإلحصائــي للــوزارة وبحيــث يتجــاوز
النشــر المباشــر للبيانــات الــواردة مــن الجهــات المصدريــة إلــى حســاب مؤشــرات
وأدلــة ذات صلــة وأهميــة لمســتخدمي البيانــات .كذلــك حســاب المؤشــرات التــي تلبــي
المتطلبــات التقريريــة الوطنيــة و الدوليــة ،وتحفيــز الجهــات المصدريــة علــى النشــر
اإلحصائــي و دعــم قدراتهــم.

◊تدخــل  :١٥قيــاس رضــى المســتفيدين مــن الخدمــات الحكوميــة مــع التركيــز
علــى الفئــات الثــاث المتمثلــة فــي مجتمــع األعمــال ،وعامــة المجتمــع ،والجهــات
الحكوميــة نفســها.

سابعاً :القدرت الالزمة لتنفيذ التدخالت
إن ركيــزة القــدرات المؤسســية والتــي تشــمل كافــة الوظائــف المســاندة للــوزارة هــي ركيــزة
تمكينيــة ،فهــي تتنــاول القــدرات الماديــة والتقنيــة و البشــرية ،هــذا باإلضافــة إلــى العمليــات
والهيــكل التنظيمــي وقــدرات التواصــل واالتصــال .وتلخــص الفقــرات أدنــاه القــدرات
المتاحــة حالي ـا ً بالــوزارة و القــدرات المطلوبــة.
الموارد البشرية

والتــي شــملت تحديــد األقســام التابعــة للوحــدات اإلداريــة واختصاصاتهــا .كمــا تــم تفعيــل كل
اإلدارات المســتحدثة ،آخرهــا إدارة التدقيــق الداخلــي لتشــكل أداة لمراقبــة تنفيــذ الموازنــة
وضبــط الصــرف .كمــا تــم شــغل أغلــب الوظائــف االشــرافية المتوســطة فــي الــوزارة و
تقطيرهــا ،مــع إعــادة توزيــع الموظفيــن علــى الوحــدات اإلداريــة حســب االختصاصــات.
أمــا الهيــكل الوظيفــي فلــم يكتمــل بعــد وبالتالــي كذلــك توصيــف وظائفــه ممــا لــه األثــر علــى
درجــة وضــوح المهــام والمســؤوليات.
العمليات
اختلفــت درجــة التقــدم المحققــة باتجــاه مأسســة عمليــات الــوزارة وإجــراءات العمــل بمــا فيهــا
أتمتــة بعضهــا بيــن قطــاع وآخــر ،و مــن وحــدة اداريــة ألخــرى .ففــي حيــن تــم تثبيــت جــزء
مــن إجــراءات العمــل بالــوزارة فــي شــكل أدلــة ،فــإن الوصــف الكامــل لمنظومــة العمــل
الفنــي واإلداري بالــوزارة مــا زال مســتمراً .كمــا توجــد حاجــة لتوثيــق كافــة السياســات
المتعلقــة بــأداء الــوزارة وتطويــر قواعــد البيانــات اإلداريــة.

تضــم وزارة التخطيــط التنمــوي واإلحصــاء كتلــة حيويــة مــن العامليــن ،وهــي مزيــج مــن
الفنييــن و االستشــاريين مــن ذوي الخبــرات الدوليــة وفنييــن وإدارييــن محلييــن مــن ذوي
الخبــرات المتراكمــة .إال أن هــذه الكتلــة هشــة نســبيا ً نظــراً لتركيبتهــا غيــر المســتقرة .هــذا
ومــن الممارســات الشــائعة لســد االحتياجــات مــن العامليــن ،االســتعانة بخبــرات مؤقتــة لتنفيــذ
مهــام استشــارية محــددة .كمــا يتــم تكليــف خبــراء مســتقلين أو منظمــات استشــارية مســتقلة
لتقييــم مخرجــات الــوزارة وعملياتهــا ،وهــي مــن الممارســات التــي عــادت بالفائــدة وعملــت
كآليــة لضمــان الجــودة .ومــع ذلــك فــإن معــدل الــدوران الوظيفــي مــا زال مرتفع ـا ً الســيما
مــع عــدم وجــود ميــزة نســبية للــوزارة فــي اســتقطاب الكفــاءات و اســتبقائها .كذلــك ضعــف
االرتبــاط بيــن سياســة الحوافــز وإدارة األداء ،ممــا يتطلــب تطويــر نظــام للحوافــز قائم ـا ً
علــى مبــدأ االســتحقاق والعدالــة ومرتبطــا ً بتقيــم أداء العامليــن مــع تفعيــل كافــة الحوافــز
المتاحــة مــن خــال قانــون المــوارد البشــرية المدنيــة.

تكنولوجيا المعلومات

إن للهيــكل التنظيمــي للمؤسســة تأثيــر مباشــر علــى سالســة ســير العمليــات ،و علــى اتجــاه
و ســرعة تدفــق المعلومــات .وفــي هــذا اإلطــار فقــد اســتقر الهيــكل التنظيمــي للــوزارة
بعــد تحديــد الوحــدات االداريــة و اختصاصاتهــا ،وتســكين الموظفيــن علــى الهيــكل الجديــد.
كمــا جــرت عمليــات إعــادة تنظيــم داخليــة واســعة فــي النصــف الثانــي مــن ســنة ،٢٠١٥

شــهدت الــوزارة منــذ ســنة  ٢٠١٤تطــورات هامــة فــي مجــال تكييــف البنيــة التكنولوجيــة
المشــتركة و دمجهــا ،وذلــك اســتجابة لمتطلبــات العمــل اآلنيــة والملحة ،كدمج نظــام الحضور
واالنصــراف اإللكترونــي ،نظــام الشــبكة الداخليــة للــوزارة بمــا فــي ذلــك نظــام البريــد
اإللكترونــي و نظــام الملفــات المشــتركة .وهنــا تجــدر اإلشــارة إلــى أن البنيــة التكنولوجيــة
للــوزارة مدامــة ولكــن غيــر مدمجــة كلي ـاً .كمــا يتميــز موقــع الــوزارة الحالــي بزخــم كبيــر

الهيكل التنظيمي

التواصل واالتصال
توجــد ممارســات منتظمــة ومميــزة للــوزارة فــي مجــال تنظيــم وإدارة الفعاليــات ،ومــا
يرافــق ذلــك مــن مــواد وتغطيــات إعالميــة داعمــة .تلــك الممارســات الهادفــة إلــى إدامــة
العالقــات مــع الشــركاء وإطالعهــم وكســب تأييدهــم وتأييــد المســتفيدين بشــأن مخرجــات
الــوزارة .كذلــك تأكيــد حضــور الــوزارة علــى كافــة األصعــدة المحليــة واإلقليميــة والدوليــة.
ونظــراً لكثافــة وطبيعــة العمــل اإلعالمــي المســاند ،وبمــا أن التركيــز قائــم حاليــا ً علــى
تلبيــة المتطلبــات القصيــرة المــدى ،فــإن النهــوض بالقــدرات يتطلــب تثبيــت سياســة اتصــال
وتواصــل واضحــة وموجهــة.
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فــي المعلومــات ،مــع مالحظــة عــدم تــوازن المحتــوى وفــي صالــح قطــاع االحصــاء .كمــا
يصعــب فــي كثيــر مــن األحيــان تحديــد موقــع المعلومــات التــي يتــم البحــث عنهــا و باألخــص
التقاريــر والنشــرات اإلحصائيــة .أمــا فيمــا يتعلــق بتنفيــذ متطلبــات اســتراتيجية التحــول
الرقمــي للحكومــة وإدمــاج سياســات الحكومــة االلكترونيــة ،فــإن الجهــود تجاههــا مــا زالــت
ناشــئة.

◊البناء المستمر لقدرات العاملين وتوجيه الموظفين الجدد.
◊تطوير برنامج إلدارة األداء المؤسسي وتطبيقه مع مأسسة كافة اجراءاته.
◊رصــد منظومــة العمــل الفنــي و اإلداري وتطويــر إجــراءات العمــل اإلداريــة والعمــل
على تبســيطها.
◊إعداد خطة تواصل واتصال داعمة وموجهة لكافة عمليات الوزارة.
◊توثيــق الربــط بيــن مشــروع إعــداد الموازنــة العامــة ومشــروع إعــداد الخطــة
التنفيذيــة للبرامــج والمشــاريع مــع تكييــف آليــات و أدوات إعــداد ومتابعــة الخطــط
التنفيذيــة للــوزارة  -بعــد اســتقرارها  -مــع مــا أفرزتــه نتائــج التطبيــق ســنة .٢٠١٦
◊تفعيل عمليات التدقيق الداخلي و توفير متطلباته الرئيسية.
◊تعزيز القيم المؤسسية وتوجيه الثقافة السائدة.
◊ترقيــة ودمــج البنيــة التكنولوجيــة المشــتركة للــوزارة وتطويــر األنظمــة اإلداريــة و
اإلحصائيــة.
◊تبنــي وإدمــاج سياســات الحكومــة اإللكترونيــة مــع تطبيــق متطلبــات اســتراتيجية
التحــول الرقمــي.

انتظمــت ممارســات الــوزارة فيمــا يتعلــق ببرمجــة وإدارة أنشــطتها الرئيســية فــي شــكل
برامــج و مشــاريع بــد ًء مــن ســنة  ٢٠١٦إال أنهــا مــا زالــت تركــز بشــكل أكبــر علــى
التخطيــط المالــي وإعــداد الموازنــات التقديريــة المطلوبــة لإلنفــاق علــى أنشــطة الــوزارة
ومشــاريعها مقابــل التخطيــط الفنــي للمشــاريع .ممــا يتطلــب تحقيــق مزيــداً مــن الربــط بيــن
مشــروع إعــداد الموازنــة العامــة للــوزارة ومشــروع إعــداد الخطــة التنفيذيــة للبرامــج
والمشــاريع.

ونظــراً ألهميــة القــدرات المؤسســية وتجــاوز كونــه قطــاع تمكينــي مســاند فحســب وإنمــا
قطاع ـا ً مســتهدفا ً بحــد ذاتــه لتحقيــق التميــز المؤسســي ،فإنــه وجــد مــن المناســب تنظيــم
الجهــود الموجهــة للنهــوض بتلــك القــدرات ،بنفــس التسلســل الهرمــي للنتائــج و األهــداف
وعلــى النحــو التالــي:

الثقافة المؤسسية
أن الثقافــة المؤسســية هــي مجموعــة القيــم والمعتقــدات وأنمــاط الســلوك المشــتركة بيــن
العامليــن والتــي تشــكل هويــة المؤسســة مــن حيــث االتجاهــات والقيــم والنمــط اإلداري
واســلوب حــل المشــكالت .إن عــدم وضــوح الثقافــة المؤسســية مــن العوامــل التــي ســاهمت
فــي االتجــاه نحــو العمــل الفــردي بالــوزارة .وبالتالــي مــن األهميــة تبنــي قيــم مؤسســية
واضحــة يلتــزم بهــا الجميــع ،و ايجــاد بيئــة عمــل شــفافة وتحفيــز المناقشــات البنــاءة و
التغذيــة الراجعــة بشــأن جــودة مخرجــات اإلدارات وبمــا يرفــع انتاجيــة العامليــن و والئهــم.
اإلدارة المالية و التخطيط المؤسسي

أن تحليــل القــدرات الحاليــة والقــدرات الالزمــة لتنفيــذ التدخــات ،يقودنــا إلــى تحديــد القدرات
ذات األولويــة ،والتــي يمكــن النظــر إليهــا علــى أنهــا تدخــات ذات أولويــة فــي مجــال
القــدرات المؤسســية ،هــذا ويمكــن تلخيــص القــدرات ذات األولويــة علــى النحــو التالــي:
◊تطويــر نظــام للحوافــز قائــم علــى مبــدأ االســتحقاق والعدالــة ومرتبــط بتقيــم أداء
العامليــن مــع تفعيــل كافــة الحوافــز المتاحــة مــن خــال قانــون المــوارد البشــرية
وبمــا يســاهم فــي اســتبقاء العامليــن.
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النتيجة الرئيسية
قدرات وأداء مؤسسي م ّتطور يرقى للتميز
بمــا أن عمليــات التطويــر المؤسســي هــي بعيــدة المــدى وتبــدأ بإرســاء أســس القــدرات،
فتضميــن القــدرات ،وصــوالً للتميــز المؤسســي .فــإن الــوزارة ستســعى إلــى تحقيــق نقلــة و
التحــول مــن مرحلــة تأســيس و تضميــن القــدرات إلــى مرحلــة التميــز وذلــك مــن خــال
تنميــة المــوارد البشــرية والحفــاظ علــى ديمومــة الكتلــة الحرجــة مــن العامليــن مــع اســتقطاب
الكفــاءات المميــزة بمــا يرفــع مــن انتاجيتهــا ومــن األداء المؤسســي .ترســيخ عمليــات
التخطيــط المؤسســية وتوثيــق الربــط بيــن الخطــط التنفيذيــة و موازاناتهــا وبالتالــي تحســين
إدارة الموازنــة و رفــع كفــاءة اإلنفــاق وضبطــه .تمكيــن العمليــات الرئيســية مــن خــال

هيــكل تنظيمــي ووظيفــي متســق ،و تدفــق ســلس لإلجــراءات وتوجيــه مقصــود لعمليــات
االتصــال والتواصــل وتطويــر البيئــة المكانيــة و التكنولوجيــة.
النتيجة الوسيطة (:)١
قدرات وأداء مؤسسي متطور مرتبط بإدارة الموارد البشرية وقائم على:
◊ديمومة الكتلة الحرجة من العاملين
◊استقطاب الكفاءات الشابة ذات الدافعية العالية
◊رفع أداء العاملين (اإلنتاجية) ومعالجة الترهل الوظيفي
ســيتم التركيــز خــال المرحلــة القادمــة علــى تحديــد الحجــم األمثــل مــن العامليــن أو مــا
يســمى بالكتلــة الحرجــة مــن العامليــن وعكســه فــي هيــكل وظيفــي منســجم ،يتبعــه توصيــف
واضــح للوظائــف المختلفــة والمهــام والمســؤوليات .هــذا باإلضافــة إلــى تفعيــل نظــام
للحوافــز قائــم علــى مبــدأ االســتحقاق والعدالــة .كمــا ستســتمر الــوزارة فــي االســتثمار فــي
قــدرات عامليــه مــن خــال البرامــج التدريبيــة المتخصصــة .هــذا وي ٓشــكل اســتحداث إدارة
متخصصــة بالمــوارد البشــرية فرصــة ســانحة للتركيــز علــى تنميــة ذلــك المــورد األهــم.
الهــدف المحــدد ( :)١إعــداد نظــام للحوافــز قائــم علــى مبــدأ االســتحقاق والعدالــة بنهايــة
ســنة ٢٠١٩
الهــدف المحــدد( :)٢نشــر قيــم مؤسســية مشــتركة داعمــة ألداء الــوزارة بنهايــة ســنة
٢٠١٩
الهــدف المحــدد( :)٣رفــع مســتوى الجاهزيــة فــي مجــال تفعيــل نظــام مــوارد الحكومــي
واســتكمال مدخالتــه بنهايــة ســنة ٢٠١٨
الهــدف المحــدد( :)٤إعــداد هيــكل وظيفــي منســجم و توصيــف واضــح للمســؤوليات.
بنهايــة ســنة ٢٠١٨
الهــدف المحــدد( :)٥إعــداد خطــة تدريبيــة متكاملــة متوســطة المــدى بمــا فــي ذلــك توجيــه
العامليــن الجــدد بنهايــة ســنة ٢٠١٨

النتيجة الوسيطة:)٢( :
قدرات وأداء مؤسسي متطور مرتبط بالموازنة والخطط وقائم على:
◊ترسيخ عمليات التخطيط المؤسسية وربطها بالموازنات
◊تحسين إدارة الموازنة و ضبط اإلنفاق
◊ترسيخ أطر الجودة المؤسسية.
ســيتم التركيــز خــال المرحلــة القادمــة علــى ترســيخ عمليــات التخطيــط ومأسســتها ،بمــا
فــي ذلــك عمليــات إعــداد الخطــط القصيــرة و المتوســطة المــدى وباالعتمــاد علــى منهــج
التخطيــط المبنــي علــى النتائــج .هــذا باإلضافــة إلــى مأسســة عمليــات المتابعــة والتقييــم علــى
أن يتــم إعــداد مرجعيــات واضحــة و مفصلــة للعمــل تسترشــد بهــا الوحــدات االداريــة خــال
تنفيــذ إلتزاماتهــا التخطيطيــة و التقريريــة .أمــا فيمــا يتعلــق بــاألداء المؤسســي للــوزارة و
مجــاالت ومعاييــر الجــودة التــي تحكمهــا ،فعلــى الرغــم مــن رصــد ممارســات متفرقــة
فــي مجــال قيــاس الجــودة إال أن مــن أولويــات المرحلــة القادمــة وضــع إطــار جــودة
شــامل ينســجم مــع احتياجــات الــوزارة و مجــاالت عملهــا ،مسترشــدة بأفضــل الممارســات
العالميــة .وأخيــراً تعزيــز العمليــات ذات الطابــع الرقابــي فــي ســد منافــذ الفســاد المالــي و
اإلداري مــن خــال المســاهمة فــي حمايــة األمــوال والممتلــكات العامــة واكتشــاف األخطــاء
عنــد وقوعهــا ،كذلــك ضمــان دقــة البيانــات الماليــة و المحاســبية و اكتمالهــا ،ضمــان التقيــد
بالقوانيــن و اللوائــح و اإلجــراءات و العقــود لتحقيــق أهــداف الــوزارة و االســتغالل األمثــل
للمــوارد المتاحــة.
الهــدف المحــدد( :)١ترســيخ عمليــات التخطيــط المرتكــزة علــى المخرجــات و النتائــج و
مأسســة إجــراءات المتابعــة بنهايــة ســنة ٢٠١٨
الهــدف المحــدد( :)٢ضبــط اإلنفــاق ومأسســة اجــراءات مراقبــه األداء المالــي واإلداري
بنهايــة ســنة ٢٠٢٢
الهــدف المحــدد( :)٣تطويــر إطــار جــودة متكامــل ومأسســة عمليــات التطبيــق بنهايــة
ســنة ٢٠١٩
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النتيجة الوسيطة (:)٣
قدرات وأداء مؤسسي متطور مرتبط بتمكين العمليات الرئيسية وقائم على:
◊هيكل تنظيمي متناسق وتدفق سلس لإلجراءات.
◊تحسين و توجيه إدارة االتصال والتواصل
◊بيئة تكنولوجية متطورة وحلول تكنولوجية متقدمة مصاحبة.
◊بيئة مكانية محّ فزة وآمنة.
ســتركز المرحلــة القادمــة علــى إعــداد وصــف كامــل لمنظومــة العمــل الفنــي واإلداري
بالــوزارة وذلــك مــن خــال رصــد كافــة اجــراءات وممارســات العمــل القائمــة ،وتحليلهــا
وتقييمهــا فــي ضــوء التغيــرات التنظيميــة العديــدة التــي واجهتهــا والعمــل علــى تبســيطها.
كمــا تشــكل أتمتــة إجــراءات الــوزارة أينمــا انطبقــت أولويــة .هــذا باإلضافــة إلــى تطويــر
األنظمــة التكنولوجيــة وترقيــة أدواتهــا و مراجعــة مضامينهــا و منهجياتهــا .ونظــراً لكثافــة
وطبيعــة العمــل اإلعالمــي المســاند للــوزارة ،فــإن مــن أولويــات المرحلــة القادمــة تثبيــت
سياســة اتصــال وتواصــل واضحــة وموجهــه وعكســها فــي خطــة عمــل متوســطة المــدى
متضمنــة أولويــات محــددة.
الهدف المحدد( :)١مأسسة و أتمتة عمليات الوزارة وإجراءاتها بنهاية سنة ٢٠٢٢
الهدف المحدد( :)٢إعداد سياسة تواصل و اتصال موجه بنهاية سنة ٢٠١٨
الهــدف المحــدد( :)٣ترقيــة ودمــج البنيــة التكنولوجيــة المشــتركة للــوزارة بنهايــة ســنة
٢٠١٩
فعــال وســهل الوصــول يتضمــن خدمــات إلكترونيــة
الهــدف المحــدد( :)٤موقــع الكترونــي ٓ
ذات أهميــة بنهايــة ســنة ( ٢٠٢٢هــدف مســتمر).
الهدف المحدد ( :)٥تبني وإدماج سياسات الحكومة اإللكترونية بنهاية سنة ٢٠٢٠
الهــدف المحــدد( :)٦ترقيــة األنظمــة وقواعــد البيانــات اإلداريــة واإلحصائيــة ،محركاتهــا
وأدواتهــا بنهايــة ســنة ( ٢٠٢٢هــدف مســتمر)

ثامناً :تمويل التدخالت ذات األولوية
أن تقديــر حجــم المــوارد الماليــة الالزمــة لتنفيــذ برنامــج عمــل الــوزارة خــال الســنوات
 ٢٠٢٢ -٢٠١٨يعتمــد علــى اتجاهــات اإلنفــاق العامــة للــوزارة خــال الثــاث ســنوات
الماضيــة  2017 - ٢٠١٤بعــد تحليلهــا مقارنــة بالتخصيصــات المعتمــدة وباالسترشــاد
باتجاهــات اإلنفــاق المتوقعــة (الموازنــات االستشــرافية) للثــاث ســنوات الممتــدة لــكل ســنة
ماليــة محــل االهتمــام ،ومــع مراعــاة التوزيــع النســبي لإلنفــاق حســب االبــواب الرئيســية،
و األخــذ فــي االعتبــار حجــم وطبيعــة التدخــات التطويريــة المســتحدثة .وفيمــا يلــي محددات
االنفــاق خــال الفتــرة الماضيــة وفرضيــات تقديــرات الموزانــة للمرحلــة القادمــة.

 .1محددات االنفاق خالل السنوات :2017 - ٢٠١٤
يمكــن تلخيــص مجموعــة مــن العوامــل التــي أثــرت علــى اتجاهــات و نمــط إنفــاق الــوزارة
خــال الفتــرة  2017 - ٢٠١٤و هــي عمــر الــوزارة الفعلــي بعــد صــدور القــرار األميــري
رقــم  ١٦لســنة  ٢٠١٣بشــأن اخصاصــات الــوزارات ،و هنــا تجــدر اإلشــارة إلــى أن أهــم
محــددات اإلنفــاق خــال الفتــرة محــل االهتمــام تتمثــل فــي:
◊عمليــات إعــداد اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة ٢٠٢٢ -٢٠١٧خــال ســنة ٢٠١٦
والموازنــة التــي تــم تخصيصهــا للمشــروع.
◊االلتزامــات التعاقديــة المرتبطــة بتطويــر البنيــة التكنولوجيــة للــوزارة بشــكل عــام بمــا
فــي ذلــك إنشــاء قواعــد البيانــات و تطويــر األنظمــة اإلداريــة و اإلحصائيــة.
◊الخبرات االستشارية الخاصة و اإللتزامات التعاقدية المرتبطة بها.
◊ســلة المســوح الدوريــة التــي تنفذهــا الــوزارة بمــا فــي ذلــك تنفيــذ التعــداد العــام
للســكان و المســاكن والمنشــآت المبســط لســنة .٢٠١٥

 .2الفرضيات التي تقوم عليها تقديرات الموازنة :٢٠٢٢ -٢٠١٨
بنيــت تقديــرات الموازنــة للســنوات  ٢٠٢٢ -٢٠١٨علــى مجموعــة مــن الفرضيــات المتمثلــة
فــي اآلتي:
◊تثبيــت الســقف المالــي المحــدد للــوزارة مــن قبــل وزارة الماليــة (بــاب المصروفــات
الجاريــة و بــاب المصروفــات الرأســمالية) ومــن قبــل وزارة التنميــة اإلداريــة و
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شكل ()7
التدخل

مصفوفة تحليل القدرات الالزمة لتنفيذ التدخالت
الموارد البشرية

الهيكل التنظيمي

العمليات
واإلجراءات

التواصل
واالتصال

تكنولوجيا
المعلومات

الثقافة
المؤسسية

اإلدارة المالية
والتخطيط المؤسسي

التدخالت التخطيطية
تدخل 1

متخصصون

تدخل 2

موسمية

حسب الطلب

غياب اآللية

غير منتظم

ورقي/يدوي

تدخل 3
تدخل 4

غير محددة

مبادرات فردية

تدخل 5

غير منتظمة

غير منتظم

نموذج اقتصادي

تدخل 6

قبول المبادرة

التدخالت اإلحصائية
تدخل 1

توافق األنظمة

تدخل 2

متخصصون

تدخل 3

متخصصون

تدخل 4

متخصصون

تدخل 5

متخصصون

تدخل 6

متخصصون

تدخل 7

استشاريون

تدخل 8

متخصصون

تدخل 9

الربط االلكتروني

تدخل 10

متخصصون

تدخل 11

متخصصون

تدخل 12
تدخل 13

أنظمة مبتكرة

مجال جديد

مبادرة جديدة
مشاريع وطنية مشتركة

دورية البيانات
فريق عمل دائم

دورية التغذية

تدخل 14

تحليل المعلومات

تدخل 15

تحليل المعلومات

مشاريع وطنية مشتركة
تكامل النظم

اتخاذ القرارات

مناقصات /تمويل

غير متوفرة
متوفرة
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العمــل والشــؤون االجتماعيــة (بــاب الرواتــب و االجــور) .عنــد مســتويات ســنة
 ،٢٠١٧مــع اســتمرار القيــود المتعلقــة بالتوظيــف.
◊زيــادة اإلنفــاق علــى العمليــات المتعلقــة بالحكومــة اإللكترونيــة و اإلنفــاق علــى أتمتــة
عمليــات الــوزارة و باألخــص أتمتــة عمليــات متابعــة تنفيــذ اســتراتيجية التنميــة
الوطنيــة و عمليــات متابعــة تنفيــذ اســتراتيجية الــوزارة (نظــام المتابعــة الداخلــي و
نظــام المتابعــة الوطنــي).
◊زيــادة اإلنفــاق مــع نهايــة فتــرة االســتراتيجية نتيجــة للعمليــات المتعلقــة بإعــداد
اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة الثالثــة مــع توقــع تناقــص هــذه النفقــات مــع كل
اســتراتيجية مرحليــة متعاقبــة وارتفــاع القــدرات الوطنيــة.
◊زيــادة اإلنفــاق مــع نهايــة فتــرة االســتراتيجية نتيجــة للعمليــات المتعلقــة بتنفيــذ التعــداد
العــام للســكان والمســاكن والمنشــآت الموحــد لســنة .٢٠٢٠
◊اإلنفــاق علــى تطويــر نظــام اإلحصــاء الوطنــي وبنــاء قدراتــه فيمــا يتعلــق بتوفيــر
متطلبــات متابعــة أجنــدة التنميــة المســتدامة العالميــة .2030
◊اإلنفــاق علــى مجموعــة مــن المشــاريع اإلحصائيــة التطويريــة المســتحدثة (مســوح –
ســجالت إداريــة) وتنفيــذ مجموعــة المســوح المتخصصــة بدوريــة أكبــر مــع التوســع
فــي نطــاق تغطيــة بعضهــا.
◊اســتمرار تحمــل الجهــات الحكوميــة و غيــر الحكوميــة الطالبــة للبيانــات ،تكاليــف
تنفيــذ المســوح المتخصصــة التــي تطلبهــا.
◊االتجــاه نحــو االســتعانة بمصــادر خارجيــة فــي تنفيــذ بعــض مشــاريع الــوزارة ذات
الطابــع التكنولوجــي و المشــاريع المتعلقــة بــإدارة االتصــال و التواصــل.
◊اســتمرار دفــع اإلشــتراكات الســنوية للمنظمــات الخليجيــة واإلقليميــة الشــريكة
العاملــة فــي المجــال.
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تاسعاً :إطار المتابعة والتقييم
 .1مرجعيات المتابعة والتقييم
يشــكل كل مــن إطــار النتائــج وإطــار التدخــات ،األســاس الــذي يبنــى عليــه نظــام المتابعــة
والتقييــم بالــوزارة ،وذلــك بإعتبارهــا أطــراً تتضمــن العناصــر الرئيســية المزمــع متابعتهــا
وتقييمهــا خــال الفتــرات الزمنيــة المختلفــة .كمــا يشــكل مضمــون هــذه األطــر و مؤشــرات
األداء التفصيليــة التــي ســيتم تطويرهــا علــى مســتوى كل مشــروع ،األســاس لبنــاء نظــم
المتابعــة والتقييــم الداخليــة .و بالتالــي إذا كانــت المتابعــة تركــز على رصد وتحليــل إجراءات
ســير المشــروع (التدخــات) مــع التركيــز علــى متابعــة مؤشــرات األداء الرئيســية ،فــإن
التقييــم يركــز علــى نواتــج هــذه التدخــات (العوائــد):
◊مخرجات المشروع وجودة هذه المخرجات خالل سنة التنفيذ.
◊النتائج المتحققة على مستوى المشروع خالل سنوات نفاذ الخطة االستراتيجية.
◊وأخيــراً تحديــد األثــر ،أي مســاهمة نتائــج المشــروع فــي إحــداث التغييــر المطلــوب
بنهايــة فتــرة ســريان الخطــة االســتراتيجية.

 .2متابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية
إن متابعــة تنفيــذ الخطــة االســتراتيجية للــوزارة ،هــو نتــاج متابعــة الخطــط التنفيذيــة الســنوية
المتعاقبــة وبالتالــي يتــم علــى مســتوى المشــروع:
◊خــال الســنة الماليــة المحــددة ،رصــد ومتابعــة تطــور مؤشــرات األداء الرئيســية
للمشــاريع الــواردة فــي الخطــة التنفيذيــة والمتمثلــة فــي نســب التنفيــذ اإلجرائيــة،
نســب التنفيــذ الزمنيــة ونســب التنفيــذ الماليــة مــع رصــد للمخرجــات الفصليــة
المتحققــة و التحديــات التــي تواجــه التنفيــذ.
◊بنهايــة كل ســنة ماليــة محــددة ،رصــد أداء الخطــط التنفيذيــة للســنة محــل االهتمــام،
الحالــة العامــة للمشــاريع المختلفــة مــن حيــث اإلنجــاز ومســتوى األداء .هــذا
ويلخــص الشــكل ( )8مدخــات و مخرجــات عمليــات المتابعــة خــال ســنة ماليــة
محــددة وخــال ســنوات نفــاذ الخطــة االســتراتيجية العامــة.

 .3تقييم نتائج التنفيذ

إن تقييــم تنفيــذ الخطــة االســتراتيجية للــوزارة هــو نتــاج عمليــات التقييــم الســنوية للخطــط
التنفيذيــة وبالتالــي يتــم علــى مســتوى المشــروع:
◊مــع نهايــة الســنة الماليــة المحــددة ،تقييــم كفــاءة التنفيــذ الزمنيــة ،كفــاءة التنفيــذ
الماليــة ،كفــاءة التنفيــذ اإلجرائيــة ،وأخيــراً تحقيــق المخرجــات وجودتهــا.
◊خــال ســنوات الخطــة االســتراتيجية ،يتــم تقييــم تحقيــق النتائــج المحــددة لــكل
مشــروع ،وذلــك مــن خــال رصــد تطــور قيــم مؤشــرات النتائــج ســنويا ً ومقارنتهــا
بخــط األســاس وبمــا يمكــن مــن تحديــد حجــم األثــر واتجاهــه .هــذا و يلخــص
الشــكل ( )9مدخــات و مخرجــات عمليــات التقييــم خــال ســنة ماليــة محــدة و خــال
ســنوات نفــاذ الخطــة االســتراتيجية.
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شكل ()9

مدخالت و مخرجات عمليات التقييم على مستوى المشروع
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ملحق ١
إطار النتائج واألهداف ومؤشرات القياس
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أوالً :ركيزة الخطط التنموية

إطار النتائج واألهداف التخطيطية ومؤشرات القياس
مؤشرات النتائج

النتيجة الرئيسية :
فعال يخاطب األولويات
نظام تخطيط تن ٓموي شامل و ٓ
التنموية ويدعم اتساق الخطط القطاعية
النتائج الوسيطة
النتيجة الوسيطة ( )١نظام تخطيط تنموي يدير عمليات
استراتيجية التنمية الوطنية بكفاءة ويدعم عملية التخطيط
في الجهات الحكومية من خالل:
 -تقديــم خدمــات دعــم فنــي واستشــاري شــاملة ومطورةو مُمأسسة.
 -إيجــاد ارتبــاط أقــوى بيــن الموازنــات والخطــطالتنمويــة.

النتيجة الوسيطة ( )٢نظام تخطيط تنموي يدير عمليات
استراتيجية التنمية الوطنية بكفاءة ويضمن فاعلية أكبر
آلليات متابعة و تقييم االستراتيجيات التنموية الوطنية.

40

األهداف المحددة
•تأسيس نظام خدمات دعم فني
استشاري تخطيطي ومأسسته،
لتمكين الجهات الحكومية من إعداد
خطط استراتيجية لتنفيذ استراتيجيات
تنمية وطنية متسقة مع رؤية قطر
 ٢٠٣٠بحلول سنة .۲٠۲٠

خط اإلنطالق 2018

خط النهاية ٢٠٢٢

•موسمية خدمات الدعم الفني
وتواضع مأسستها.

•خدمات دعم فني شاملة وممأسسة
متاحة لكافة الجهات الحكومية وتقدم
بطريقة منتظمة.

•ربط أداء الوزارات واألجهزة
الحكومية بالخطط االستراتيجية
والموازنات بحلول سنة .٢٠١٨

•ارتباط متراخي بين الموازنات التي
تم تقديرها لتنفيذ االستراتيجية وتكلفة
التنفيذ الفعلية.
•عدم وجود موازنات قطاعية.

•ارتباط أقوى بين الموازنات التي تم
تقديرها لتنفيذ االستراتيجية و تكلفة
التنفيذ الفعلية من خالل آلية ربط
معتمدة بين الخطط والموازنات.
•وجود أطر لموازنات قطاعية.

•إصدار تشريع يفصل خطوات إعداد
واعتماد وتنفيذ استراتيجيات التنمية
الوطنية والخطط التنفيذية وآليات
رفع التقارير وتصحيح المسار
وتذليل المعوقات التي تعترض
التنفيذ بنهاية سنة .۲٠١٨
•تطوير نظام لرصد ومتابعة تحقيق
نتائج استراتيجيات التنمية الوطنية
بنهاية سنة .٢٠١۹

•درجة وضوح متوسطة إلطار
المتابعة الوطني وقدرة متواضعة
للجهات الحكومية على استيفاء
المتطلبات التقريرية ذات العالقة.
•ممارسات تنسيقية موسمية مرهقة
ادارياً.
•هيكل حوكمة اعداد استراتيجية
التنمية الوطنية ،يعمل كآلية لضمان
اتساق الخطط القطاعية و تكاملها.

•إطار متابعة وطني عالي الجودة
متوائم ومتطلبات تقريرية مباشرة
و مبسطة.
•آلية تنسيقية موثقة وعمليات تنسيقية
منتظمة وسلسه.
•آلية لضمان اتساق الخطط القطاعية.

الخطة االستراتيجية العامة لوزارة التخطيط التنموي واإلحصاء ٢٠٢٢ - ٢٠١٨

يتبع
النتيجة الرئيسية :
فعال يخاطب األولويات
نظام تخطيط تن ٓموي شامل و ٓ
التنموية ويدعم اتساق الخطط القطاعية
النتائج الوسيطة

النتيجة الوسيطة ( )٣نظام تخطيط تنموي مرتبط ببحوث
تشغيلية و تقارير تحليلية تدعم:
 -صياغة الخطط التنموية و اتساقها. -استشــراف اآلفــاق المســتقبلية والتــي تنفــذ فــي إطارهااالســتراتيجيات التنموية.

إطار النتائج واألهداف التخطيطية ومؤشرات القياس
مؤشرات النتائج

األهداف المحددة

خط اإلنطالق 2018

•تشخيص األجندة البحثية وإعداد
تقارير وبحوث تشغيلية موجهة
وذات صلة مباشرة باالستراتيجيات
التنموية (دراسات االثر ) بحلول
سنة .۲٠۲٢

•ضعف التأثير في االجندة البحثية
الوطنية وتوجيهها نحو أولويات
التنمية المستدامة.

•عمليات استشرافية منتظمة لآلفاق
االقتصادية بنهاية سنة . ٢٠١۹

•استشراف منتظم لآلفاق االقتصادية
و باستخدام نموذج اقتصادي طوّ ر
داخلياً.

•متابعة ترتيب دولة قطر دوليا ً بنهاية
سنة .۲٠۲٢

•تقارير وأوراق تحليليه ذات صلة
تعد بالتعاون مع منظمات دولية.
•تقارير تنمية بشرية وطنية تركز
على قضايا تشكل أولويات.
•إعداد مجموعة من التقارير الوطنية
التي ترصد ترتيب دولة قطر
دوليا ً مع وجود بعض الفجوات في
البيانات.

•تطوير عمليات إعداد استراتيجيات
التنمية الوطنية بنهاية سنة ٢٠٢١

•نظم حوكمة مرنة ومتعددة
المستويات إلعداد استراتيجية التنمية
الوطنية االولى وإعداد مراجعة
منتصف المدة.

خط النهاية ٢٠٢٢
•سلة دراسات تعّدها مراكز البحوث و
الجامعات الوطنية موجهة ألغراض
الوزارة وقضايا استـراتيـجيـة
الـتنمية الـوطـنـية
الناشئة.
•استشراف لآلفاق االقتصادية
وباستخدام نموذج اقتصادي مطور
يعد بالتعاون مع وزارة االقتصاد و
التجارة.
•تقارير وأوراق تحليليه ذات صلة
تعد بالتعاون مع منظمات دولية
وبالتنسيق مع الجهات الحكومية
المستفيدة.
•تطوير مشروع تقرير دوري لدراسة
أثر و تقييم تنفيذ استراتيجية التنمية
الوطنية.
•تقارير وطنية عالية الجودة ترصد
ترتيب دولة قطر دوليا ً وفق
المؤشرات المعتمدة.
•نظام حوكمة دائم يضمن انسيابية
عمليات إعداد استراتيجيات التنمية
الوطنية.
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إطار النتائج واألهداف اإلحصائية ومؤشرات قياس النتائج

ثانياً :ركيزة االحصاءات الرسمية
النتيجة الرئيسية :
إحصاءات رسمية ذات مصداقية تلبي حاجات
مستخدميه
النتائج الوسيطة

مؤشرات النتائج

األهداف المحددة
•مأسسة العالقات مع منتجي البيانات
من أعضاء النظام اإلحصائي وأتمتتها
بنهاية سنة .٢٠١٩

النتيجة الوسيطة ( )١إحصاءات رسمية مرتبطة
بنظام إحصاء وطني حديث يركز على :
 -تحســين التنســيق وتبــادل البيانــات مــع أعضــاءالنظــام االحصائــي وبنــاء قدراتهــم اإلحصائيــة.
 -إدمــاج المنهجيــات والتصنيفــات والمعاييــراإلحصائيــة ومواكبــة تحديثاتهــا.
- -تطوير برنامج إحصاء وطني متكامل.

•تفعيل آليات رصد احتياجات
مستخدمي البيانات المتاحة بنهاية سنة
.٢٠١٨
•التبني الرسمي لمبادئ األمم المتحدة
بشأن قدرات االجهزة اإلحصائية
ومأسسة إجراءاته كأحد معايير التقييم
الدورية للنظام بنهاية سنة .٢٠١٩
•إعداد ومأسسة اطار جودة إحصائي
مفصل بنهاية سنة .٢٠١٩
ٓ
•تحديث النظام االحصائي الوطني
وفقا ً لخطة التحول التي أعدتها
شعبة اإلحصاء في األمم المتحدة
إلنتاج مؤشرات قياس أهداف التنمية
المستدامة العالمية  ٢٠٣٠بنهاية سنة
.٢٠٢٢
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الخطة االستراتيجية العامة لوزارة التخطيط التنموي واإلحصاء ٢٠٢٢ - ٢٠١٨

خط اإلنطالق 2018
•ابرام اتفاقيات رسمية مع أغلب منتجي
البيانات (أعضاء النظام اإلحصائي).
•أتمته تدفق البيانات اإلدارية مع بعض
منتجي البيانات ،أي ربط الكتروني
مع  ٥من أصل ١٢جهة مصدرية
(.)%٤٢
•تعدد آليات رصد احتياجات مستخدمي
البيانات مع عدم انتظام تفعيلها.
•ممارسات في مجال استخدام مبادئ
األمم المتحدة بشأن قدرات االجهزة
االحصائية كمعيار لتقييم النظام
االحصائي.
•إطار جودة إحصائي عام وممارسات
متفرقة في مجال قياس جودة
المخرجات اإلحصائية.
•تم اعتماد دولة قطر سنة ٢٠١٦
كنموذج رائد في تطبيق أجندة التحول
اإلحصائية ألهداف التنمية المستدامة
العالمية .٢٠٣٠

خط النهاية ٢٠٢٢
•إبرام اتفاقيات رسمية مع كافة منتجي
البيانات (أعضاء النظام اإلحصائي).
•أتمتة تدفق البيانات اإلدارية مع
كافة منتجي البيانات الحاليين ،أي
ربط الكتروني مع ١٢جهة مصدرية
(.)%١٠٠
•تفعيل كافة آليات رصد احتياجات
مستخدمي البيانات بما في ذلك اللجنة
اإلحصائية االستشارية.
•مأسسة مبادئ األمم المتحدة بشأن
قدرات االجهزة اإلحصائية كأحد
معايير التقييم الدورية للنظام و اعداد
متطلباتها الدورية.
مفصل
•إعداد إطار جودة إحصائي
ٓ
يشمل المخرجات و العمليات
االحصائية.
•إعداد خارطة طريق وطنية لتحقيق
أجندة التحول اإلحصائية ألهداف
التنمية المستدامة  ٢٠٣٠و تطبيقها.

يتبع

إطار النتائج واألهداف اإلحصائية ومؤشرات قياس النتائج

النتيجة الرئيسية :
إحصاءات رسمية ذات مصداقية تلبي حاجات
مستخدميه
النتائج الوسيطة

النتيجة الوسيطة ( )١إحصاءات رسمية مرتبطة
بنظام إحصاء وطني حديث يركز على :
 -تحســين التنســيق وتبــادل البيانــات مــع أعضــاءالنظــام االحصائــي وبنــاء قدراتهــم اإلحصائيــة.
 -إدمــاج المنهجيــات والتصنيفــات والمعاييــراإلحصائيــة ومواكبــة تحديثاتهــا.
- -تطوير برنامج إحصاء وطني متكامل.

مؤشرات النتائج

األهداف المحددة

خط اإلنطالق 2018

خط النهاية ٢٠٢٢
•أطر مكملة إلحصاءات الثقافة ،البحث
و التطوير  ،الجريمة واالنتاج المنتظم
لها.
•اكتمال إطار الحساب السياحي وانتاج
إحصاءات دورية و شاملة ذات جودة.

•تطوير أطر لبرامج إحصائية قائمة
كبرنامج إحصاءات الثقافة ،السياحة،
البحث والتطوير ،البيئة ،المالية ،بنهاية
سنة .٢٠٢٢

•تنتج إحصاءات الثقافة والبحث
والتطوير من خالل مسوح مشتركة.
أما إحصاءات البيئة و السياحة فيتم
جمعها من خالل المسوح المؤسسية.

•استحداث اطر لبرامج احصائية
ذات أولوية كإحصاءات الجريمة
وإحصاءات الطاقة بنهاية سنة .٢٠١٩

•تستخدم جميع البيانات التي يتم
جمعها عن الطاقة لجداول العرض
واالستخدام المرتبطة بالحسابات
الوطنية.

•انتاج إحصاءات طاقة ذات جودة في
إطار برنامج إحصائي مستقل .بما في
ذلك إعداد ميزان الطاقة.

•التوسع في حساب األرقام القياسية
المتخصصة والتطوير المستمر
لجودتها بنهاية سنة .٢٠٢٠

•انتاج سلة من األرقام القياسية الرئيسية
كالرقم القياسي ألسعار المستهلك
والرقم القياسي لإلنتاج والرقم القياسي
لآلالت والمعدات.

•انتاج سلة اضافية من األرقام القياسية،
كالرقم القياسي لإلنتاج الصناعي و
الرقم القياسي ألسعار الواردات ،و
الرقم القياسي لألجور في القطاع
الحكومي ،الرقم القياسي ألسعار
االراضي.

•االنتقال والتحول الشامل من نظام
الحسابات القومية SNA 1993
إلى نظام الحسابات القومية 2008
 SNAبنهاية سنة .٢٠١٨

•بدأت عمليات االنتقال إلى نظام
الحسابات القومية  SNA 2008سنة
 ٢٠١٤وما زالت مستمرة.

•اكتمال عمليات االنتقال إلى نظام
الحسابات القومية SNA 2008
بنهاية سنة .٢٠١٨

•زيادة شمولية االحصاءات االقتصادية
القطاعية وادماجها في النظام
االحصائي.

•إحصاءات اقتصادية قطاعية ملتزمة
بمعايير التصنيف ذات العالقة وتغطي
المنشآت االقتصادية الرئيسية في
القطاع.

•إحصاءات اقتصادية قطاعية ملتزمة
بمعايير التصنيف ذات العالقة وتغطي
نسبة أكبر من المنشآت االقتصادية في
القطاع.
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يتبع

إطار النتائج واألهداف اإلحصائية ومؤشرات قياس النتائج

النتيجة الرئيسية :
إحصاءات رسمية ذات مصداقية تلبي حاجات
مستخدميه
النتائج الوسيطة

النتيجة الوسيطة ( )٢إحصاءات رسمية مرتبطة
بعمليات احصائية تركز على:
 -السجالت اإلدارية كمصادر رئيسية للمسوح. -بناء نظام متكامل للتعدادات والمسوح. -تطويــر المســوح منهجيــا ً وتقنيــا ً مــع توظيــفنظــم المعلومــات الجغرافيــة بكفــاءة.
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مؤشرات النتائج

األهداف المحددة
•تطوير السجالت اإلدارية االساسية
كسجل السكان ،سجل المباني
والوحدات السكنية و سجل االعمال.
بنهاية سنة .٢٠٢٠
•تطوير السجالت اإلدارية التابعة
والمرتبطة بالبرامج اإلحصائية القائمة
حاليا ً من حيث شمولية وانتظام تدفق
البيانات بنهاية سنة .٢٠٢٠

خط اإلنطالق 2018

خط النهاية ٢٠٢٢

•جهود قائمة إلنشاء سجل متكامل
لألعمال وايجاد آلية تنسيقية مع وزارة
االقتصاد و االعمال لتحديثه دورياً.

•سجل شامل لألعمال وآلية تنسيقية
رسمية فعالة لتحديثه دورياً.
•سجل شامل للسكان و المباني وآلية
تنسيقية رسمية فعالة لتحديثه دورياً.

•تحديث األطر اإلحصائية الرئيسية
القائمة باالعتماد على السجالت
اإلدارية.

•االطر االحصائية الرئيسية كإطار
السكان و المباني و الوحدات السكنية
يتم تحديثها من خالل التعدادات العامة
للسكان و المساكن و المنشآت.

•االطر اإلحصائية الرئيسية كإطار
السكان والمباني و الوحدات السكنية
يتم تحديثها من خالل السجالت
االدارية الرئيسية.

•تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن
والمنشآت  ٢٠٢٠الموحد وباالعتماد
بشكل أكبر على السجالت بنهاية سنة
.٢٠٢٠

•توظيف جزئي للسجالت االدارية في
تعداد السكان لسنة  ٢٠١٥مع وجود
تحديات تتعلق بشموليتها وجودتها.

•توظيف كامل للسجالت اإلدارية
في التعداد العام للسكان والمساكن
والمنشآت لسنة .٢٠٢٠

•مأسسة عمليات قياس كفاءة تقديم
الخدمات العامة بنهاية سنة .٢٠١۹

•إجراء أول مسح شامل لقياس رضى
المستفيدين عن الخدمات الحكومية سنة
.٢٠١٦

•تطوير نظام متكامل للمسوح االسرية
ومسوح المنشآت االقتصادية بنهاية
سنة .٢٠٢٢

•نظام للمسوح النمطية الدورية مع
عدم انتظام بعض المسوح (المسح
الصحي).

الخطة االستراتيجية العامة لوزارة التخطيط التنموي واإلحصاء ٢٠٢٢ - ٢٠١٨

•تطوير وتوسيع نطاق ومأسسة
عمليات القياس مع توظيف كفاء
للنتائج في مجال تحسين الخدمات
العامة.
•نظام متكامل للمسوح بما في ذلك
إجراء الدراسات في منهجيات
المسوح.

يتبع

إطار النتائج واألهداف اإلحصائية ومؤشرات قياس النتائج

النتيجة الرئيسية :
إحصاءات رسمية ذات مصداقية تلبي حاجات
مستخدميه
النتائج الوسيطة

مؤشرات النتائج

األهداف المحددة
•نشرات إحصائية تحليلية نوعية
تتضمن بيانات إدارية حديثة وسياسة
نشر إحصائية معتمدة بنهاية سنة
.٢٠٢٢

النتيجة الوسيطة ( )٣إحصاءات رسمية مرتبطة
بتحليل و نشر إحصائي يركز على:
 -تحليــل إحصائــي نوعــي يعتمــد علــى بيانــاتحديثــة.
 -انتاج إسقاطات سكانية شاملة ذات جودة. -وســائل نشــر الكترونيــة و تفاعليــة ســهلةالوصــول.

•انتاج إسقاطات للسكان و التوظيف
محدثة بنهاية سنة .٢٠٢٠

خط اإلنطالق 2018
•انتاج غزير للنشرات اإلحصائية
وتوسع نطاق شموليتها ودوريتها
وتطور وسائل عرضها ،مع نشر
بيانات إحصائية إدارية تعود سنتين
من تاريخ النشر و باألخص بالنسبة
للتقارير التحليلية المتعددة المواضيع و
المجموعات اإلحصائية.
•تم تحديث إسقاطات السكان و
التوظيف بناء على تعداد السكان لسنة
 ٢٠١٠ثم سنة  ٢٠١٥و عن الفترة
.٢٠٣٥ -٢٠١٠

خط النهاية ٢٠٢٢
•نشرات إحصائية تحليلية نوعية
مطورة و بحيث تعود البيانات
اإلحصائية اإلدارية السنوية لسنة
واحدة سابقة لتاريخ النشر.

•انتاج إسقاطات محدثة وشاملة للسكان
والتوظيف بناء على تعداد .٢٠٢٠

•تطبيق متطلبات االنضمام للمعيار
الخاص لنشر البيانات بنهاية سنة
.٢٠١٩

•تم االنضمام للمعيار العام لنشر
البيانات وتطبيق متطلباته.

•االنضمام للمعيار الخاص لنشر
البيانات و تطبيق متطلباته.

•تطوير قاعدة بيانات تفاعلية تشكل
مركز لدعم القرار بنهاية سنة .٢٠١٨

•وجود قاعدة بيانات تفاعلية «قطر
لتبادل المعلومات» ،متعددة
االستخدامات ،تم تدشينها في سنة
.٢٠١٠

•تدشين قاعدة بيانات تفاعلية مطورة
كليا ً ومدامة تتضمن أدوات صديقة
للمستخدمين.
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ثالثاً :ركيزة القدرات المؤسسية المساندة

إطار نتائج وأهداف القدرات المؤسسية ومؤشرات القياس

النتيجة الرئيسية :
قدرات و أداء مؤسسي م ّتطور يرقى للتميز
النتائج الوسيطة

النتيجة الوسيطة ( )١قدرات وأداء مؤسسي متطور
مرتبط بإدارة الموارد البشرية وقائم على:
  -ديمومة الكتلة الحرجة من العاملين -اســتقطاب الكفــاءات المتميــزة ذات الدافعيــةالعاليــة.
- -رفع أداء العاملين ومعالجة الترهل الوظيفي
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مؤشرات النتائج
األهداف المحددة

خط اإلنطالق 2018

•إعداد نظام للحوافز قائم على مبدأ
االستحقاق والعدالة بنهاية سنة .٢٠١٩

•نظام حوافز مادي قائم و مفعل مرتبط
بقانون الموارد البشرية.
•معدل دوران وظيفي مرتفع وانخفاض
عدد الفنيين مقابل اإلداريين.

•نشر قيم مؤسسية مشتركة داعمة
ألداء الوزارة بنهاية سنة .٢٠١٩

•ممارسات فردية و ثقافة مؤسسية غير
واضحة.

•رفع مستوى الجهوزية في مجال
تفعيل نظام موارد الحكومي واستكمال
مدخالته بنهاية سنة .٢٠١٨

•نظام مفعل جزئيا ً مع عدم اكتمال كافة
مدخالته و تقادم بعض البيانات وعدم
ربطه ببعض األنظمة الداخلية كنظام
الحضور و اإلنصراف.

•إعداد هيكل وظيفي منسجم وتوصيف
واضح للمسؤوليات بنهاية سنة
.٢٠١٨

•وجود هيكل وظيفي عام مع عدم
وجود توصيف و تبويب للوظائف.

•إعداد خطة تدريبية متكاملة متوسطة
المدى بما في ذلك توجيه العاملين
الجدد بنهاية سنة .٢٠١٨

•خطة تدريبية تستند بشكل رئيسي على
محتويات البرنامج التدريبي الحكومي،
أما التدريب الفني فتديره اإلدارات
الفنية المعنية.

الخطة االستراتيجية العامة لوزارة التخطيط التنموي واإلحصاء ٢٠٢٢ - ٢٠١٨

خط النهاية ٢٠٢٢
•نظام حوافز متكامل و متعدد
المستويات مرتبط باألداء و ملتزم
بروح قانون الموارد البشرية مع تفعيل
كافة أنواع الحوافز التي يوفرها.
•انخفاض معدل الدوران الوظيفي
وتوازن أكبر بين عدد الفنيين مقابل
اإلداريين.
•قيم وثقافة مؤسسية واضحة يعلم و
يؤمن بها العاملين و على رأسهم
القيادات.
•نظام مفعل بالكامل ومستخدم في إدارة
أداء العاملين.
•وجود هيكل وظيفي محدث ومنسجم
مع متطلبات عمل الوزارة و مهامها
•وجود دليل وصف و تصنيف وظائف.
•خطة تدريبية متكاملة متوسطة المدى
تتضمن باإلضافة إلى البرنامج
التدريبي الحكومي ،المتطلبات الفنية
المتخصصة للوحدات اإلدارية ،بما في
ذلك متطلبات توجيه العاملين الجدد.

يتبع

إطار نتائج وأهداف القدرات المؤسسية ومؤشرات القياس

النتيجة الرئيسية :
قدرات و أداء مؤسسي م ّتطور يرقى للتميز
النتائج الوسيطة

النتيجة الوسيطة ( )٢قدرات وأداء مؤسسي متطور
مرتبط بالموازنة والخطط وقائم على:
 -ترســيخ عمليــات التخطيــط المؤسســية وربطهــابالموازنــات.
 -تحسين إدارة الموازنة و ضبط االنفاق- -ترسيخ أطر الجودة المؤسسية

مؤشرات النتائج
األهداف المحددة
•ترسيخ عمليات التخطيط المرتكزة
على المخرجات والنتائج ومأسسة
اجراءات المتابعة بنهاية سنة .٢٠١٨

خط اإلنطالق 2018
•ممارسات غير منتظمة في مجال
برمجة أنشطة الوزارة.
•متابعة تلبي طلبات آنية و ملحة
(.)٢٠١٥

•ضبط اإلنفاق ومأسسة إجراءات
مراقبه األداء المالي واإلداري بنهاية
سنة .٢٠٢٢

•ضبط اإلنفاق من خالل آليات محدودة
وحداثة عمليات مراقبة األداء المالي
و اإلداري.
•تطبيق موازنة البنود.

•تطوير إطار جودة متكامل ومأسسة
عمليات التطبيق بنهاية سنة .٢٠١٩

•ممارسات متفرقة في مجال قياس
الجودة وباألخص جودة المخرجات
اإلحصائية.

خط النهاية ٢٠٢٢
•عمليات برمجة منتظمة ألنشطة
الوزارة ومأسستها.
•عمليات متابعة منتظمة ومرتبطة
بخطط تنفيذية.
•ضبط اإلنفاق ومراقبة األداء المالي
و اإلداري من خالل منظومة متكاملة
من االجراءات و اآلليات.
•اسلوب برمجة يرصد الموازنة حسب
البنود و حسب األنشطة (رصد
مزدوج).
•إطار جودة شامل معتمد ومطبق لقياس
األداء المؤسسي.

47

يتبع

إطار نتائج وأهداف القدرات المؤسسية ومؤشرات القياس

النتيجة الرئيسية :
قدرات و أداء مؤسسي م ّتطور يرقى للتميز
النتائج الوسيطة

النتيجة الوسيطة ( )٣قدرات وأداء مؤسسي متطور
مرتبط بتمكين العمليات الرئيسية وقائم على:
-
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هيــكل تنظيمــي متناســق وتدفــق ســلسلإل جــر ا ء ا ت .
تحسين وتوجيه إدارة االتصال والتواصلبيئــة تكنولوجيــة متطــورة وحلــول تكنولوجيــةمتقدمــة مصاحبــة.
-بيئة مكانية محفزة وآمنة.

مؤشرات النتائج
األهداف المحددة

خط اإلنطالق 2018

•مأسسة وأتمتة عمليات الوزارة
وإجراءاتها بنهاية سنة .٢٠٢٢

•تطورات متواضعة بإتجاه مأسسة
عمليات و إجراءات الوزارة.

•إعداد سياسة تواصل و اتصال موجه
بنهاية سنة .٢٠١٨

•التركيز على تلبية المتطلبات القصيرة
المدى وغياب سياسة اتصال وتواصل
موجه متوسطة المدى.

•ترقية ودمج البنية التكنولوجية
المشتركة للوزارة بنهاية سنة .٢٠١٩

•وجود بنية تكنولوجية مشغلة ولكن
غير مدمجة كلياً.

فعال و سهل الوصول
•موقع الكتروني ٓ
يتضمن خدمات إلكترونية ذات أهمية.
بنهاية سنة .٢٠٢٢

•موقع الكتروني ثري وخدمة الكترونية
لتوفير اإلحصاءات للمستفيدين و
امكانية وصول مقبولة.

•تبني وإدماج سياسات الحكومة
اإللكترونية بنهاية سنة .٢٠٢٠
•ترقية األنظمة وقواعد البيانات
اإلدارية واإلحصائية ،محركاتها
وأدواتها بنهاية سنة .٢٠٢٢

•سياسات الحكومة اإللكترونية مطبقة
جزئياً.

الخطة االستراتيجية العامة لوزارة التخطيط التنموي واإلحصاء ٢٠٢٢ - ٢٠١٨

خط النهاية ٢٠٢٢
•وصف كامل لمنظومة العمل
اإلداري و الفني بالوزارة و مرتبط
باختصاصاتها.
•سياسة تواصل و اتصال موجه
ومعتمدة.
•بنية تكنولوجية مطورة ومتوائمة مع
سياسات الحكومة اإللكترونية القائمة
على افضل الممارسات.
•موقع الكتروني ثري وخدمات
الكترونية موسعة توفر االحصاءات
للمستفيدين واستخدام الخرائط
الجغرافية.
•تحقيق التحول الرقمي بالوزارة مع
تطبيق متطلبات استراتيجية التحول
الرقمي الحكومي.
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الخطة االستراتيجية العامة لوزارة التخطيط التنموي واإلحصاء ٢٠٢٢ - ٢٠١٨

ملحق ٢
إطار التدخالت الرئيسية حسب النتائج واألهداف
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أوالً :ركيزة الخطط التنموية

إطار التدخالت التخطيطية حسب النتائج و األهداف

النتيجة الرئيسية :
فعال يخاطب األولويات التنموية ويدعم اتساق الخطط القطاعية
نظام تخطيط تن ٓموي شامل و ٓ
األهداف المحددة
النتائج الوسيطة
•تأسيس نظام خدمات دعم فني استشاري
تخطيطي ومأسسته ،لتمكين الجهات الحكومية
النتيجة الوسيطة ( )١نظام تخطيط تنموي يدير
من إعداد خطط استراتيجية لتنفيذ استراتيجيات
عمليات استراتيجية التنمية الوطنية بكفاءة
تنمية وطنية متسقة مع رؤية قطر ٢٠٣٠
ويدعم عملية التخطيط في الجهات الحكومية من
بحلول سنة ۲٠۲٠
خالل:
 -تقديــم خدمــات دعــم فنــي واستشــاريشــاملة ومطــورة ومُمأسســة.
 -إيجــاد ارتبــاط أقــوى بيــن الموازنــاتوالخطــط التنمويــة.

النتيجة الوسيطة ( )٢نظام تخطيط تنموي يدير
عمليات استراتيجية التنمية الوطنية بكفاءة
ويضمن فاعلية أكبر آلليات متابعة وتقييم
االستراتيجيات التنموية الوطنية.
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التدخالت حسب الوحدات اإلدارية
البرنامج/المشروع

الوحدة اإلدارية

بناء قدرات التخطيط االستراتيجي
وتطويرها في الوزارات واألجهزة
الحكومية

إدارة متابعة تنفيذ االستراتيجية

•ربط أداء الوزارات واألجهزة الحكومية
بالخطط االستراتيجية والموازنات بحلول سنة
.٢٠١٨

ربط األداء الحكومي بالخطط و
االستراتيجيات

•إصدار تشريع يفصل خطوات إعداد واعتماد
وتنفيذ استراتيجيات التنمية الوطنية والخطط
التنفيذية وآليات رفع التقارير وتصحيح المسار
وتذليل المعوقات التي تعترض التنفيذ بنهاية
سنة .۲٠١٨

تقنين نظام وطني إلعداد واعتماد
ومتابعة تنفيذ استراتيجيات التنمية
الوطنية والخطط التنفيذية

•تطوير نظام لرصد ومتابعة تحقيق نتائج
استراتيجيات التنمية الوطنية بنهاية سنة
.٢٠١۹

الخطة االستراتيجية العامة لوزارة التخطيط التنموي واإلحصاء ٢٠٢٢ - ٢٠١٨

ربط األداء الحكومي بالخطط و
االستراتيجيات
متابعة تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية

إدارة متابعة تنفيذ االستراتيجية

إدارة متابعة تنفيذ االستراتيجية /إدارة
الشؤون القانونية

إدارة متابعة تنفيذ االستراتيجية
كافة إدارات قطاع التخطيط

يتبع

إطار التدخالت التخطيطية حسب النتائج و األهداف

النتيجة الرئيسية :
فعال يخاطب األولويات التنموية ويدعم اتساق الخطط القطاعية
نظام تخطيط تن ٓموي شامل و ٓ
األهداف المحددة
النتائج الوسيطة
•تشــخيص األجنــدة البحثيــة وإعــداد تقاريــر
وبحــوث تشــغيلية موجهــة وذات صلــة مباشــرة
باالســتراتيجيات التنمويــة (دراســات األثــر )
بحلــول ســنة .۲٠۲٢
النتيجة الوسيطة ( )٣نظام تخطيط تنموي
مرتبط ببحوث تشغيلية و تقارير تحليلية تدعم:
•عمليــات استشــرافية منتظمــة لآلفــاق االقتصادية
بنهايــة ســنة . ٢٠١۹
- -صياغة الخطط التنموية و اتساقها.

البرنامج/المشروع

الوحدة اإلدارية

الدعم البحثي التحليلي لعمليات
استراتيجية التنمية الوطنية (دراسات
االثر و التقييم)

إدارة التخطيط التنموي البيئي
واالقتصادي
إدارة التخطيط التنموي االجتماعي

إستشراف االفاق االقتصادية المستقبلية
لدولة قطر

•متابعــة ترتيــب دولــة قطــر دولي ـا ً بنهايــة ســنة
.۲٠۲٢

التقارير التنموية ومتابعة ترتيب دولة
قطر دوليا ً

إدارة التخطيط التنموي البيئي و
االقتصادي
إدارة التخطيط التنموي البيئي و
االقتصادي
إدارة التخطيط التنموي االجتماعي
إدارة التخطيط التنموي البيئي و
االقتصادي
إدارة التخطيط التنموي االجتماعي

 -إستشــراف اآلفــاق المســتقبلية والتــي تنفــذفــي إطارهــا االســتراتيجيات التنمويــة.

التدخالت حسب الوحدات اإلدارية

•تطويــر عمليــات إعــداد اســتراتيجيات التنميــة عمليات إعداد استراتيجية التنمية الوطنية
٢٠٢٨ - ٢٠٢٣
الوطنيــة بنهايــة ســنة .٢٠٢١
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ثانياً :ركيزة اإلحصاءات الرسمية

إطار التدخالت اإلحصائية حسب النتائج و األهداف
التدخالت حسب الوحدات اإلدارية

النتيجة الرئيسية :
إحصاءات رسمية ذات مصداقية تلبي حاجات مستخدميه
البرنامج/المشروع
األهداف المحددة
النتائج الوسيطة
•مأسسة العالقات مع منتجي البيانات من أعضاء الربط اإللكتروني بين الوزارة و منتجي
البيانات الرسميين
النظام اإلحصائي وأتمتتها بنهاية سنة .٢٠١٩
•تفعيل آليات رصد احتياجات مستخدمي البيانات
رصد احتياجات مستخدمي البيانات
النتيجة الوسيطة ( )١إحصاءات رسمية مرتبطة
بنهاية سنة .٢٠١٨
بنظام إحصاء وطني حديث يركز على:
•التبني الرسمي لمبادئ األمم المتحدة بشأن
تقييم النظام االحصائي
 -تحســين التنســيق وتبــادل البيانــات مــعقدرات االجهزة اإلحصائية ومأسسة إجراءاته
(مبادئ األمم المتحدة بشأن قدرات
أعضــاء النظــام اإلحصائــي وبنــاء قدراتهــم
كأحد معايير التقييم الدورية للنظام بنهاية سنة
االجهزة اإلحصائية)
اإلحصائيــة.
.٢٠١٩
 -ادمــاج المنهجيــات والتصنيفــات والمعاييــرجودة النظام اإلحصائي
مفصل.
•إعداد ومأسسة اطار جودة إحصائي
ٓ
اإلحصائيــة ومواكبــة تحديثاتهــا.
(اإلحصاءات و العمليات)
بنهاية سنة .٢٠١٩
 -تطوير برنامج إحصاء وطني متكامل.•تحديث النظام اإلحصائي الوطني وفقا ً لخطة
تحديث و تطوير نظام اإلحصاء الوطني
التحول التي أعدتها شعبة اإلحصاء في األمم
وفقا ً ألجندة التحول العالمية و مؤشرات
المتحدة إلنتاج مؤشرات قياس أهداف التنمية
التنمية المستدامة العالمية 2030
المستدامة العالمية  ٢٠٣٠بنهاية سنة .٢٠٢٢
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الوحدة اإلدارية
إدارة نظم المعلومات/إدارة اإلحصاءات
السكانية و االجتماعية
كافة إدارات قطاع االحصاء

كافة إدارات قطاع اإلحصاء

ادارة التعدادات و المسوح االسرية

كافة إدارات قطاع اإلحصاء

يتبع

إطار التدخالت اإلحصائية حسب النتائج و األهداف

النتيجة الرئيسية :
إحصاءات رسمية ذات مصداقية تلبي حاجات مستخدميه
النتائج الوسيطة

التدخالت حسب الوحدات اإلدارية
األهداف المحددة

•تطوير أطر لبرامج إحصائية قائمة كبرنامج
إحصاءات الثقافة ،السياحة ،البحث والتطوير،
البيئة ،المالية ،بنهاية سنة .٢٠٢٢
النتيجة الوسيطة ( )١إحصاءات رسمية مرتبطة
بنظام إحصاء وطني حديث يركز على:
 -تحســين التنســيق وتبــادل البيانــات مــعأعضــاء النظــام اإلحصائــي وبنــاء قدراتهــم
اإلحصائيــة.
 -ادمــاج المنهجيــات والتصنيفــات والمعاييــراإلحصائيــة ومواكبــة تحديثاتهــا.
- -تطوير برنامج إحصاء وطني متكامل.

•استحداث أطر لبرامج إحصائية ذات أولوية
كإحصاءات الجريمة وإحصاءات الطاقة بنهاية
سنة .٢٠١٩
•التوسع في حساب األرقام القياسية المتخصصة
والتطوير المستمر لجودتها بنهاية سنة .٢٠٢٠
•االنتقال والتحول الشامل من نظام الحسابات
القومية  SNA 1993إلى نظام الحسابات
القومية  SNA 2008بنهاية سنة .٢٠١٨
•زيادة شمولية اإلحصاءات االقتصادية القطاعية
و ادماجها في النظام اإلحصائي بنهاية سنة
.٢٠١٩

البرنامج/المشروع
إحصاءات البيئة
اإلحصاءات النقدية و المالية
إحصاءات الثقافة
إحصاءات البحث والتطوير
إحصاءات السياحة وحساب السياحة
الفرعي
البيانات الضخمة
إحصاءات الطاقة
إحصاءات الجريمة
األسعار و األرقام القياسية
إحصاءات الحسابات الوطنية
إحصاءات التجارة الخارجية
اإلحصاءات القطاعية االقتصادية

الوحدة اإلدارية
إدارة اإلحصاءات السكانية و االجتماعية
إدارة اإلحصاءات االقتصادية و
الحسابات الوطنية
إدارة اإلحصاءات السكانية و االجتماعية
إدارة االحصاءات السكانية و االجتماعية
إدارة اإلحصاءات االقتصادية و
الحسابات الوطنية
إدارة اإلحصاءات السكانية و االجتماعية
إدارة اإلحصاءات االقتصادية و
الحسابات الوطنية
إدارة اإلحصاءات السكانية و االجتماعية
إدارة اإلحصاءات االقتصادية و
الحسابات الوطنية
إدارة اإلحصاءات االقتصادية و
الحسابات الوطنية
إدارة اإلحصاءات االقتصادية و
الحسابات الوطنية
إدارة اإلحصاءات االقتصادية و
الحسابات الوطنية

55

يتبع

إطار التدخالت اإلحصائية حسب النتائج و األهداف

النتيجة الرئيسية :
إحصاءات رسمية ذات مصداقية تلبي حاجات مستخدميه
األهداف المحددة
النتائج الوسيطة
•تطوير السجالت اإلدارية االساسية كسجل
السكان ،سجل المباني والوحدات السكنية
وسجل االعمال بنهاية سنة .٢٠٢٠
•تطوير السجالت اإلدارية التابعة والمرتبطة
بالبرامج اإلحصائية القائمة من حيث شمولية
وانتظام تدفق البيانات بنهاية سنة .٢٠٢٠
•تحديث األطر اإلحصائية الرئيسية القائمة
باالعتماد على السجالت اإلدارية بنهاية سنة
النتيجة الوسيطة ( )٢إحصاءات رسمية مرتبطة
.٢٠٢٠
بعمليات إحصائية تركز على:
•تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت
 -الســجالت اإلداريــة كمصــادر رئيســية ٢٠٢٠الموحد وباالعتماد بشكل أكبر على
للمســوح.
السجالت بنهاية سنة .٢٠٢٠
 -بناء نظام متكامل للتعدادات والمسوح.•• مأسسة عمليات قياس كفاءة تقديم الخدمات
 -تطويــر المســوح منهجيــا ً وتقنيــا ً مــعالعامة بنهاية سنة .٢٠١۹
توظيــف نظــم المعلومــات الجغرافيــة
بكفــاءة.

التدخالت حسب الوحدات اإلدارية
البرنامج/المشروع

الوحدة اإلدارية

تطوير السجالت اإلدارية

إدارة التعدادات و المسوح واالساليب
اإلحصائية
إدارة اإلحصاءات السكانية و االجتماعية

تطوير االطر اإلحصائية الرئيسية و
التابعة
التعداد العام للسكان و المساكن و
المنشآت ٢٠٢٠
قياس رضى متلقي الخدمات الحكومية

مسوح المنشآت االقتصادية
•تطوير نظام متكامل للمسوح األسرية ومسوح
المنشآت االقتصادية بنهاية سنة .٢٠٢٢

المسوح األسرية
المسوح واستطالعات الرأي التي تطلبها
الجهات الخارجية
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إدارة التعدادات و المسوح واالساليب
اإلحصائية
إدارة نظم المعلومات
إدارة التعدادات و المسوح واالساليب
اإلحصائية
إدارة نظم المعلومات
إدارة التعدادات و المسوح واالساليب
اإلحصائية
إدارة نظم المعلومات
إدارة التعدادات و المسوح واالساليب
اإلحصائية
دارة االحصاءات االقتصادية
إدارة التعدادات و المسوح واالساليب
اإلحصائية
إدارة نظم المعلومات
إدارة التعدادات و المسوح واالساليب
اإلحصائية
إدارة نظم المعلومات

يتبع

إطار التدخالت اإلحصائية حسب النتائج و األهداف

النتيجة الرئيسية :
إحصاءات رسمية ذات مصداقية تلبي حاجات مستخدميه
النتائج الوسيطة

التدخالت حسب الوحدات اإلدارية
األهداف المحددة

البرنامج/المشروع
تطوير النشر اإلحصائي

النتيجة الوسيطة ( )٣إحصاءات رسمية مرتبطة
بتحليل و نشر إحصائي يركز على:
 -تحليــل إحصائــي نوعــي يعتمــد علــىبيانــات حديثــة.
 -انتــاج إســقاطات ســكانية شــاملة ذاتجــودة.
 -وســائل نشــر الكترونيــة و تفاعليــة ســهلةالوصــول.

•نشرات إحصائية تحليلية نوعية تتضمن بيانات
إدارية حديثة و سياسة نشر معتمدة بنهاية سنة
.٢٠٢٢
•انتاج إسقاطات للسكان و التوظيف محدثة
بنهاية سنة .٢٠٢٠
•تطبيق متطلبات اإلنضمام للمعيار الخاص
لنشر البيانات بنهاية سنة .٢٠١٩
•تطوير قاعدة بيانات تفاعلية تشكل مركز لدعم
القرار بنهاية سنة .٢٠١٨

الوحدة اإلدارية
إدارة اإلحصاءات السكانية و االجتماعية/
إدارة نظم المعلومات

تطوير نظام المعلومات الجغرافية
وتطبيقاته
تحليل اإلحصاءات السكانية و االجتماعية
إدارة اإلحصاءات السكانية و االجتماعية
و البيئية
اإلسقاطات السكانية و إسقاطات
إدارة اإلحصاءات السكانية و االجتماعية
التوظيف ٢٠٢٠
إدارة اإلحصاءات االقتصادية و
المعيار الخاص لنشر البيانات
الحسابات الوطنية
إدارة نظم المعلومات

تطوير قاعدة بيانات تفاعلية

إدارة نظم المعلومات
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ثالثاً :ركيزة القدرات المؤسسية المساندة
النتيجة الرئيسية :
قدرات و أداء مؤسسي م ّتطور يرقى للتميز
النتائج الوسيطة

النتيجة الوسيطة ( )١قدرات وأداء مؤسسي
متطور مرتبط بإدارة الموارد البشرية وقائم
على:
 -ديمومة الكتلة الحرجة من العاملين -اســتقطاب الكفــاءات المتميــزة ذاتالدافعيــة العاليــة
 -رفــع أداء العامليــن ومعالجــة الترهــلالوظيفــي

النتيجة الوسيطة ( )٢قدرات وأداء مؤسسي
متطور مرتبط بالموازنة والخطط وقائم على:
 -ترســيخ عمليــات التخطيــط المؤسســيةوربطهــا بالموازنــات.
 -تحسين إدارة الموازنة و ضبط اإلنفاق- -ترسيخ أطر الجودة المؤسسية
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إطار التدخالت المؤسسية المساندة حسب النتائج و األهداف
التدخالت حسب الوحدات اإلدارية
األهداف المحددة
•إعداد نظام للحوافز قائم على مبدأ االستحقاق
والعدالة بنهاية سنة .٢٠١٩
•نشر قيم مؤسسية مشتركة داعمة ألداء
الوزارة .بنهاية سنة .٢٠١٩
•رفع مستوى الجاهزية في مجال تفعيل نظام
موارد الحكومي واستكمال مدخالته بنهاية سنة
.٢٠١٨
•إعداد هيكل وظيفي منسجم و توصيف واضح
للمسؤوليات بنهاية سنة .٢٠١٨
•إعداد خطة تدريبية متكاملة متوسطة المدى
بما في ذلك توجيه العاملين الجدد بنهاية سنة
.٢٠١٨
•ترسيخ عمليات التخطيط المرتكزة على
المخرجات والنتائج ومأسسة إجراءات المتابعة
بنهاية سنة .٢٠١٨
•تطوير إطار جودة متكامل ومأسسة عمليات
التطبيق بنهاية سنة .٢٠١٩

•ضبط اإلنفاق ومأسسة إجراءات مراقبه األداء
المالي واإلداري بنهاية سنة .٢٠٢٢
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البرنامج/المشروع

الوحدة اإلدارية

إدارة أداء العاملين

إدارة الموارد البشرية

وصف وتصنيف وترتيب الوظائف

إدارة الموارد البشرية

بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية

إدارة الموارد البشرية

توجيه الموظفين الجدد

إدارة الموارد البشرية

الخطة التنفيذية السنوية

إدارة التخطيط و الجودة

الخطة االستراتيجية المتوسطة المدى

إدارة التخطيط و الجودة

جودة األداء المؤسسي

إدارة التخطيط و الجودة

موازنة االجور و الرواتب
الدعم القانوني و االستشاري
خطة التدقيق السنوية
الموازنة السنوية العامة
نظام جرد األصول

إدارة الموارد البشرية
إدارة الشؤون القانونية
إدارة التدقيق الداخلي
إدارة الشؤون المالية و االدارية
إدارة الشؤون المالية و االدارية

يتبع
النتيجة الرئيسية :
ّ
قدرات و أداء مؤسسي متطور يرقى للتميز
النتائج الوسيطة

إطار التدخالت المؤسسية المساندة حسب النتائج و األهداف
التدخالت حسب الوحدات اإلدارية
األهداف المحددة
•مأسسة وأتمتة عمليات الوزارة و اجراءاتها
بنهاية سنة .٢٠٢٢
•إعداد سياسة تواصل و اتصال موجه بنهاية
سنة .٢٠١٨

النتيجة الوسيطة ( )٢قدرات وأداء مؤسسي
متطور مرتبط بالموازنة والخطط وقائم على:
 -ترســيخ عمليــات التخطيــط المؤسســيةوربطهــا بالموازنــات.
 -تحسين إدارة الموازنة و ضبط اإلنفاق- -ترسيخ أطر الجودة المؤسسية

•ترقية ودمج البنية التكنولوجية المشتركة
للوزارة بنهاية سنة .٢٠١٩
•ترقية األنظمة وقواعد البيانات اإلدارية
واإلحصائية ،محركاتها وأدواتها بنهاية سنة
.٢٠٢٢
•تبني وإدماج سياسات الحكومة اإللكترونية
بنهاية سنة .٢٠٢٠
فعال و سهل الوصول يتضمن
•موقع الكتروني ٓ
خدمات إلكترونية ذات أهمية بنهاية سنة
.٢٠٢٢

إدارة االتصال الداخلي و الخارجي
التواصل الداخلي و الخارجي
تطوير وترقية البنية التكنولوجية
نظام الشبكة الداخلية
نظام األرشيف و المراسالت المركزي
مستودع البيانات المركزي الموحد

الوحدة اإلدارية
إدارة التخطيط و الجودة
إدارة نظم المعلومات
إدارة العالقات العامة واالتصال
إدارة العالقات العامة واالتصال
إدارة نظم المعلومات
إدارة نظم المعلومات
إدارة نظم المعلومات
إدارة نظم المعلومات

البرنامج/المشروع

أنظمة المسوح الميدانية

إدارة نظم المعلومات

استراتيجية التحول الرقمي

إدارة نظم المعلومات

تطوير الموقع الكتروني

إدارة نظم المعلومات

تطوير اجراءات العمل الداخلية
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