نحو رؤية قطرالوطنية۲۰۳۰
الدروس املستفادة من عمليات

استراتيجية التنمية الوطنية الثانية
٢٠٢٢ - ٢٠١٨
تعزيزالتخطيطالتنموي املتكامل في دولة قطر
26أكتوبر2021

املحتويات
ا
أول :مقدمة
ثانيا :الدروس املستفادة من عمليات استراتيجيات التنمية الوطنية 2022 - 2018
ا
ثالثا :الخالصة والطريق الى األمام

ا
أول :مقدمة
ُ
أطلقت عمليات إعداد استراتيجية التنمية
الوطنية الثانية لدولة قطر في مارس 2016
ولتكون ثاني استراتجية تنموية متوسطة
املدى تترجم غايات رؤية قطر الوطنية1
 2030إلى برامج عمل وطني شامل.

1بموجب القرار األميري رقم ( )44لسنة  ،2008تم اعتماد الرؤية الشاملة للتنمية لدولة قطر "رؤية قطر الوطنية  ،"2030وذلك باعتبار التنمية
الشاملة هي الهدف األساس ي لتحقيق التقدم والزدهار للمواطنين

الرؤية الوطنية
تحويل قطربحلول  2030الي دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية
املستدامة وعلى تأمين استمرارالعيش الكريم لشعبها جيل ععد جيل.

يتبع  -املقدمة
ا
تناولت الستراتيجية اثنى عشر قطاعا
ا
تنمويا بالدراسة والتحليل لتغطي ركائز
رؤية قطر الوطنية  .2030هذا
بالضافة الى ثالثة موضوعات مشتركة.

املضمون

الحوكمة

يتبع  -املقدمة
• تمت إدارة عمليات اإلعداد من خالل
هيكل حوكمة تضمن مجموعة
اشرافية ،مجموعة استشارية و فرق
عمل قطاعية.
• تم التعاقد مع البنك الدولي لتقديم
خدمات استشارية فنية لكل من وزارة
التخطيط التنموي واإلحصاء  -آنذاك
 -وفرق العمل القطاعية.

أكثر من  150مشارك في فرق العمل القطاعية

ا
ثانيا :الدروس املستفادة
هيكلالستراتيجية
اعتماد قطاعات تنموية ( )1تتفق مع
غايات رؤية قطر الوطنية )2( 2030
تقودها جهة حكومية محددة ( )3تحاكي
الهيكل التنظيمي للحكومة وتتكيف معه
( )4تستجيب للحاجات املستجدة
"التعاون الدولي".

ومع ذلك
بعد الجهات الحكومية لم يكن لها دور رئيس ي
في الجندة الوطنية (وزارة العدل ،وزارة
الوقاف والشؤون السالمية).
اختالف الحجم النسبي لبعض القطاعات
مقارنة بقطاعات اخرى.
درجة نضوج دور القطاعات املستحدثة "قطاع
التعاون الدولي".
التوسع في األدوار الرئيسية للوزارات والجهات
الحكومية وترشيد الدوار املساندة وتحديدها
بوضوح.

يتبع  -الدروس املستفادة
الشراكات
توسيع نطاق الشراكة ليتجاوز الجهات
الحكومية ،حيث استحدثت مجموعة
استشارية لتمثل القطاع الخاص
ومؤسسات املجتمع املدني واألكاديميين،
وبالتالي ضمنت املشاركة في عمليات
إعداد الستراتيجية.

ومع ذلك
تواصل واحتكاك غير مباشر بين بعض
املجموعات (املجموعة الستشارية و املجموعة
الشرافية املستفيدة) .
للمجموعة
على الرغم من وضوح الدور العام
ا
إل ان ادوارها املحددة كانت أقل وضوحا
(عرض وتمرير مخرجات فرق العمل على املجموعة
الستشارية).

تمكين املجموعة الستشارية من تقديم املشورة املباشر.

يتبع  -الدروس املستفادة

فرق العمل
ترأست فرق العمل القطاعية ،إدارات
التخطيط والجودة  -مع تمثيلهم في
املجموعة الشرافية  -وبالتالي تم تفعيل
الدور الذي أنشئت من أجله.

ومع ذلك
لم تعالج بعض املواضيع في إطار الخطة
التنموية.
(لم يتم تناول التشريعات في التطوير املؤسس ي ولم
يتم تناول موضوع السكان في قطاع الرعاية
الجتماعية /البنية التحتية).
تغطية جزئية ملكونات هيكل حوكمة استراتيجية
التنمية الوطنية الثانية بقرارات وزارية.
تغطية كافة مكونات هيكل حوكمة استراتيجية التنمية
الوطنية الثالثة بقرارات وزارية.

يتبع  -الدروس املستفادة
إطاراملتاععة
• اعتماد إطار عام للمؤشرات
(قياس أداء القطاعات) هذا
بالضافة إطار مفصل للمؤشرات
(مواضيع محددة).

• إصدار تقارير متابعة بشكل
منتظم (ربع سنوية).

ومع ذلك
تطبيق إطار املؤشرات وقياس تقدم اداء القطاعات
ا
(صعوبة قياس بعض املؤشرات دوريا ،املؤشر املستخدم
في التحليل /املستخدم في إطار الرصد).

✓ اقتراح إطار مؤشرات ضمن فرق العمل التخصصية
مع تفصيله على مستوى النتائج والهداف.
✓ تطبيق تجريبي إلطار املؤشرات.
✓ تدرج ضمن املتابعة الدورية ولكن بدورية سنوية.

يتبع  -الدروس املستفادة
اتساق الخطط
ممارسات وقدرات تخطيطية متطورة
وترجمة مستمرة لإللتزامات الوطنية في
والخطط
الستراتيجية
الخطط
التنفيذية مع وجود مجال لتجويد
عمليات تطبيق املنهجية التخطيطية
املعتمدة على املستوى الوطني.

ومع ذلك
كثرة التغيرات التي تطرأ على الخطط وعلى
مسارات التنفيذ  -والتي تتجاوز مرونة الخطط
حيث اتسمت بأنها متكررة وتتم على مدار السنة
املحددة.
يترتب عليها صعوبة املقارنات بين سنوات
التنفيذ.
✓ رفع كفاءة إدارة التغيير من خالل وضع ضوابط.
✓ ربط املوائمات املقترحة بالسنة املالية (أي تتاح
مراجعة مع بداية كل سنة مالية).

يتبع  -الدورس املستفادة
النتائج  ،األهداف والتدخلت

التوازن بين عدد الهداف مقارنة بعدد التدخالت
(البرامج واملشاريع) .بحيث يتسع "هرم تسلسل
النتائج" نحو القاعدة ويضيق نحو القمة (عدد

أكبر من املشاريع تحقق عدد أقل من الهداف ).
مشروع 1
مشروع 2
مشروع 3

هدف محدد 1

مشروع 4

هدف محدد 2

مشروع 5

هدف محدد 1
هدف محدد 2

نتيجة وسيطة1
نتيجة وسيطة 2

نتيجة رئيسية

تم ترشيد عدد النتائج و الهداف في
استراتيجية التنمية الوطنية الثانية
مقارنة بالولى (أحد الدروس املستفادة)
ا
مما حقق مزيدا من التركيز .كما تم
اإللتزام بدرجة أكبر بالتسلسل الهرمي
للنتائج.

ومع ذلك

تعزيز كفاءة التنفيذ من خالل تحقيق توزان أكبر بين
عدد األهداف مقارنة بعدد املشاريع

ومع ذلك

يتبع  -الدروس املستفادة

التوثيق
جرى توثيق كافة مدخالت و مخرجات
عمليات إعداد استراتيجيات التنمية
الوطنية ومن خالل قاعدة بيانات داخلية
بما في ذلك املعايير ،الجراءات و األدوات
التخطيطية.

يمكن تعزيز عمليات التوثيق وتطوير وسائلها.
(حددت بعض الفجوات خالل عمليات مراقبة

األداء الحكومي)

ترجمة بعض العمليات و الجراءات إلى أدلة
ونشرها أو تقنينها.

التوسع في توثيق عمليات إعداد استراتيجيات التنمية
الوطنية وبما يعزز األداء املؤسس ي ومشاركتها

يتبع  -الدروس املستفادة
التمويل
التركيز على ترجمة الستراتيجية
الوطنية إلى استراتيجيات مؤسسية وإلى
خطط عمل تنفيذية تتضمن تقديرات
مالية.

ومع ذلك
لم تتضمن استراتيجية التنمية الوطنية
تقديرات مالية بشأن تكلفة املشاريع واملبادرات
التي تضمنتها.
التحول ملوازنة البرامج تدريجي (موازنة البنود)

فيما يتعلق بالتمويل فيمكن تقسيم الفترة الزمنية
لالستراتيجية لفترتين (ثالث سنوات) ( )1لتسهيل
التقدير و لزيادة دقتها (تقليل الفجوة بين املتوقع و
الفعلي) ( )2لتتطابق مع الطار املالي املتوسط املدى
و تساهم في تغذيته.

يتبع  -الدروس املستفادة

ومع ذلك

امللكيات
وضوح ملكية البرامج واملشاريع ،فكل
مشروع تملكه جهة واحدة رئيسية مع وجود
عدد من الجهات املساندة (مقارنة
بالستراتيجية األولى).

القتصار على اعتماد بعض التدخالت في
شكل برامج.
ماهية بعض املشاريع وتداخلها مع األهداف
املحددة.
.

✓ الستمرار في فصل ملكية املشاريع لتشمل جهة
واحدة مالكة (تتطابق مع الختصاصات).
✓ استخدام بيان مختصر مستقل لتأكيد مضمون
وجدوى التدخالت.

يتبع  -الدروس املستفادة
الخدمات الستشارية
جهة استشارية تملك خبرات واسعة في عدد
من املجالت التنموية وتربطنا بها اتفاقية
اطارية .كما تم استطالع مرئيات الجهات
بشأن مجالت الستفادة املحددة وتفصيل
املتطلبات حسب الحتياجات.

ومع ذلك
تفاوت استفادة الجهات الحكومية من
الخدمات على الرغم من أن بعض مخرجاتها
شكلت تقارير قطاعية موازية.

التركيز على املقارنات املرجعية وعلى املمارسات الفضلى للدول

يتبع  -الدروس املستفادة

ومع ذلك

أهداف التنمية املستدامة2030
• أهداف التنمية العاملية املستدامة .2030
كانت جزء من الحقيبة التخطيطية
وحاضرة خالل عمليات العداد (إطار
التخطيط الوطني).
• إضافة قطاع التعاون الدولي كان استجابة
مباشرة ألهداف التنمية املستدامة.
• تم اجراء الربط لحق بين غايات وأهداف
التنمية املستدامة وأولويات ونتائج
استراتيجية التنمية الوطنية.

آلية دمج عامة مع الكتفاء بتوزيعها حسب
الجهات و لتكون جزء من املناقشة.
✓ بما أن أهداف التنمية املستدامة يتم متابعة
تنفيذها بشكل دوري (تقرير احصائي /تحليلي) وبما
أنه مرت عدة سنوات دخولها حيز التنفيذ وبما أنه
تراكمت بعض الخبرات ،مع تقديم  3استعراضات
وطنية طوعية ،فإن نتائج املتابعة والتقييم تشكل
مدخالت هامة للدورة التخطيطية القادمة.
ا
✓ تقديم إرشادات أكثر تحديدا بشأن آلية دمج
الهداف.

ا
ثالثا :الخلصة والطريق إلى األمام
املعالجة في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة

األثراملستهدف

الدروس املستفادة من استراتيجية التنمية الوطنية الثانية
()2022 - 2018

()2027 – 2023

غياب أدوار بعض الجهات الحكومية في الجندة الوطنية مقابل
التوسع في الدوار املساندة

التوسع في األدوار الرئيسية للجهات الحكومية وتنظيم
وتحديد الدوار املساندة

تعزيز الشراكة

عالقة ترابطية متفاوتة القوة بين األهداف والتدخالت التي تحققها

توثيق العالقة الترابطية األهداف و التدخالت

تعزيز عمليات
التخطيط

آلية تمويل غير واضحة
(لم تتضمن الستراتيجية تقديرات مالية متوسطة املدى)
عدم توزان عدد الهداف مقارنة بعدد التدخالت

وضع آلية تمويل على املدى املتوسط
( إعداد تقديرات مالية متوسطة املدى استرشادية)
تحقيق توزان أكبر بين عدد األهداف مقارنة بعدد التدخالت

رفع كفاءة النفاق

كثرة التغيرات التي تطرأ على الخطط وعلى مسارات التنفيذ

وضع ضوابط إلدارة عمليات التغير
تضمن مرونة الخطط دون الخالل بالتزاماتها

تعزيز كفاءة التنفيذ
تعزيز كفاءة التنفيذ

نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030

ملحق:1الدروساملستفادةمنتنفيذاستراتيجيةالتنميةالوطنيةالولى

