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املحتويات

 
ا
مقدمة: أول

2022-2018الدروس املستفادة من عمليات استراتيجيات التنمية الوطنية : ثانيا

 
ا
الخالصة والطريق الى األمام: ثالثا



ية الي دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنم2030تحويل قطر بحلول 
. ععد جيلاملستدامة  وعلى تأمين استمرار العيش الكريم  لشعبها جيل 

طلقت
ُ
نميةالتاستراتيجيةإعدادعملياتأ

2016مارسفيقطرلدولةالثانيةالوطنية
سطةمتو تنمويةاستراتجيةثانيولتكون 
1الوطنيةقطررؤيةغاياتتترجماملدى

.شاملوطنيعملبرامجإلى2030

 
ا
الرؤية الوطنيةمقدمة: أول

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



 عشراثنىالستراتيجيةتناولت
ا
قطاعا

 
ا
ركائزطيلتغوالتحليلبالدراسةتنمويا
هذا.2030الوطنيةقطررؤية

.تركةمشموضوعاتثالثةالىبالضافة

املقدمة-يتبع 
املضمون 



مشارك في فرق العمل القطاعية150أكثر من 

خاللمناإلعدادعملياتإدارةتمت•
مجموعةتضمنحوكمةهيكل

فرق واستشاريةمجموعةاشرافية،
.قطاعيةعمل

ديملتقالدوليالبنكمعالتعاقدتم•
ارةوز منلكلفنيةاستشاريةخدمات

اكآنذ-واإلحصاءالتنموي التخطيط
.القطاعيةالعملوفرق -

املقدمة-يتبع 
الحوكمة



 
ا
الدروس املستفادة: ثانيا

هيكل الستراتيجية

اعقط"املستحدثةالقطاعاتدور نضوجدرجة

."الدوليالتعاون 

يس يرئدور لهايكنلمالحكوميةالجهاتبعد
وزارةالعدل،وزارة)الوطنيةالجندةفي

.(السالميةوالشؤونالوقاف

القطاعاتلبعضالنسبيالحجماختالف
.اخرى بقطاعاتمقارنة

معتتفق(1)تنمويةقطاعاتاعتماد
(2)2030الوطنيةقطررؤيةغايات
تحاكي(3)محددةحكوميةجهةتقودها
معهيفوتتكللحكومةالتنظيميالهيكل

املستجدةللحاجاتتستجيب(4)

."الدوليالتعاون "

اتوالجهللوزاراتالرئيسيةاألدوار فيالتوسع

اوتحديدهاملساندةالدوار وترشيدالحكومية

.بوضوح

ومع ذلك



الدروس املستفادة-يتبع 

بعضبينمباشرغيرواحتكاكتواصلالشراكات
ةاملجموعوالستشاريةاملجموعة)املجموعات

.(املستفيدةالشرافية

للمجموعةالعامالدور وضوحمنالرغمعلى
 أقلكانتاملحددةادوارهاانإل

ا
وضوحا

عةاملجمو علىالعملفرق مخرجاتوتمريرعرض)
.(الستشارية

.باشرملااملشورةتقديممنالستشاريةاملجموعةتمكين

ومع ذلك

اتالجهليتجاوز الشراكةنطاقتوسيع
مجموعةاستحدثتحيثالحكومية،
الخاصالقطاعلتمثلاستشارية

يين،واألكاديماملدنياملجتمعومؤسسات
اتعمليفياملشاركةضمنتوبالتالي
.الستراتيجيةإعداد



الدروس املستفادة-يتبع 

فرق العمل
ةالخطإطارفياملواضيعبعضتعالجلم

.التنموية
ولمؤسس ياملالتطويرفيالتشريعاتتناول يتملم)

ةالرعايقطاعفيالسكانموضوعتناول يتم
.(التحتيةالبنية/الجتماعية

تنمية تغطية كافة مكونات هيكل حوكمة استراتيجية ال
.الوطنية الثالثة بقرارات وزارية

إداراتالقطاعية،العملفرق ترأست

فيتمثيلهممع-والجودةالتخطيط

فعيلتتموبالتالي-الشرافيةاملجموعة

.أجلهمنأنشئتالذيالدور 
راتيجية تغطية جزئية ملكونات هيكل حوكمة است

.التنمية الوطنية الثانية بقرارات وزارية

ومع ذلك



الدروس املستفادة-يتبع 

إطار  املتاععة
اعاتالقطاداءتقدموقياساملؤشراتإطارتطبيق

،املؤشراتبعضقياسصعوبة)
ا
ستخدماملاملؤشردوريا

.(الرصدإطارفياملستخدم/التحليلفي

يةالتخصصالعملفرق ضمنمؤشراتإطاراقتراح✓
.والهدافالنتائجمستوى علىتفصيلهمع
.املؤشراتإلطارتجريبيتطبيق✓
.ويةسنبدوريةولكنالدوريةاملتابعةضمنتدرج✓

للمؤشراتعامإطاراعتماد•

هذا(القطاعاتأداءقياس)

اتللمؤشر مفصلإطاربالضافة

.(محددةمواضيع)

بشكلمتابعةتقاريرإصدار•

.(سنويةربع)منتظم

ومع ذلك



الدروس املستفادة-يتبع 

اتساق الخطط
لىوعالخططعلىتطرأالتيالتغيراتكثرة

ططالخمرونةتتجاوز والتي-التنفيذمسارات
لسنةامدارعلىوتتممتكررةبأنهااتسمتحيث

.املحددة

واتسنبيناملقارناتصعوبةعليهايترتب
.التنفيذ

.بطضواوضعخاللمنالتغييرإدارةكفاءةرفع✓
تتاحيأ)املاليةبالسنةاملقترحةاملوائماتربط✓

.(ماليةسنةكلبدايةمعمراجعة

ومع ذلك

متطورةتخطيطيةوقدراتممارسات
فيةالوطنيلإللتزاماتمستمرةوترجمة
والخططالستراتيجيةالخطط

لتجويدمجالوجودمعالتنفيذية
يةالتخطيطاملنهجيةتطبيقعمليات

.الوطنياملستوى علىاملعتمدة



الدورس املستفادة-يتبع 

تالتدخال بعددمقارنةالهدافعددبينالتوازن النتائج ، األهداف والتدخلت 

سلتسلهرم"يتسعحيثب.(واملشاريعالبرامج)

عدد)القمةنحوويضيقالقاعدةنحو"النتائج
.(الهدافمنأقلعددتحققاملشاريعمنأكبر

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

يفالهدافوالنتائجعددترشيدتم

انيةالثالوطنيةالتنميةاستراتيجية

(ادةاملستفالدروسأحد)بالولىمقارنة

 حققمما
ا
تمكما.التركيزمنمزيدا

هرميالبالتسلسلأكبربدرجةاإللتزام

.للنتائج

ومع ذلك
ية

س
ئي ر

ة 
ج

تي
ن 1نتيجة وسيطة
1هدف محدد 

1مشروع 

2مشروع 

3مشروع 

4مشروع 

5مشروع 

2هدف محدد 

2نتيجة وسيطة 
1هدف محدد 

2هدف محدد 



الدروس املستفادة-يتبع 

.ائلهاوسوتطويرالتوثيقعملياتتعزيزيمكنالتوثيق
مراقبةعملياتخاللالفجواتبعضحددت)

(الحكومياألداء

أدلةإلىالجراءاتوالعملياتبعضترجمة
.تقنينهاأوونشرها

التنميةاتاستراتيجيإعدادعملياتتوثيقفيالتوسع
اومشاركتهاملؤسس ياألداءيعزز وبماالوطنية

مخرجاتومدخالتكافةتوثيقجرى 

التنميةاستراتيجياتإعدادعمليات

ةداخليبياناتقاعدةخاللومنالوطنية

واتاألدوالجراءاتاملعايير،ذلكفيبما

.التخطيطية

ومع ذلك



الدروس املستفادة-يتبع 

التمويل
يةالوطنالتنميةاستراتيجيةتتضمنلم

املبادراتو املشاريعتكلفةبشأنماليةتقديرات
.تضمنتهاالتي

(بنودالموازنة)تدريجيالبرامجملوازنةالتحول 

الزمنيةترةالفتقسيمفيمكنبالتمويليتعلقفيما
لتسهيل(1)(سنواتثالث)لفترتينلالستراتيجية

واملتوقعبينالفجوةتقليل)دقتهالزيادةوالتقدير
املدىطاملتوساملاليالطارمعلتتطابق(2)(الفعلي

.تغذيتهفيتساهمو

ةالستراتيجيترجمةعلىالتركيز

وإلىةمؤسسياستراتيجياتإلىالوطنية

راتتقديتتضمنتنفيذيةعملخطط

.مالية

ومع ذلك



الدروس املستفادة-يتبع 

امللكيات

فيالتدخالتبعضاعتمادعلىالقتصار
.برامجشكل

األهدافمعوتداخلهااملشاريعبعضماهية
.املحددة

.
جهةللتشماملشاريعملكيةفصلفيالستمرار✓

.(الختصاصاتمعتتطابق)مالكةواحدة
ون مضملتأكيدمستقلمختصربياناستخدام✓

.التدخالتوجدوى 

لفكواملشاريع،البرامجملكيةوضوح

ودوجمعرئيسيةواحدةجهةتملكهمشروع

مقارنة)املساندةالجهاتمنعدد

.(األولىبالستراتيجية

ومع ذلك



الدروس املستفادة-يتبع 

منالحكوميةالجهاتاستفادةتفاوتالخدمات الستشارية
مخرجاتهابعضأنمنالرغمعلىالخدمات

.موازيةقطاعيةتقاريرشكلت

للدول ضلىالفاملمارساتعلىو املرجعيةاملقارناتعلىالتركيز

عددفيواسعةخبراتتملكاستشاريةجهة

فاقيةاتبهاوتربطناالتنمويةاملجالتمن

اتالجهمرئياتاستطالعتمكما.اطارية

صيلوتفاملحددةالستفادةمجالتبشأن

.الحتياجاتحسباملتطلبات

ومع ذلك



الدروس املستفادة-يتبع 

2030أهداف التنمية املستدامة 

حسببتوزيعهاالكتفاءمععامةدمجآلية

.املناقشةمنجزءلتكون والجهات

متابعةيتماملستدامةالتنميةأهدافنأبما✓
وبما(يتحليل/احصائيتقرير)دوريبشكلتنفيذها

نهأوبماالتنفيذحيزدخولهاسنواتعدةمرتأنه
استعراضات3تقديممعالخبرات،بعضتراكمت
تشكلوالتقييماملتابعةنتائجفإنطوعية،وطنية

.القادمةالتخطيطيةللدورةهامةمدخالت
 أكثرإرشاداتتقديم✓

ا
دمجآليةبشأنتحديدا

.الهداف

.2030املستدامةالعامليةالتنميةأهداف•
التخطيطيةالحقيبةمنجزءكانت

إطار)العدادعملياتخاللوحاضرة
.(الوطنيالتخطيط

ابةاستجكانالدوليالتعاون قطاعإضافة•
.املستدامةالتنميةألهدافمباشرة

وأهدافغاياتبينلحقالربطاجراءتم•
ونتائجوأولوياتاملستدامةالتنمية

.الوطنيةالتنميةاستراتيجية

ومع ذلك



 
ا
الخلصة و الطريق إلى األمام: ثالثا

انية الدروس املستفادة من استراتيجية التنمية الوطنية الث

(2018-2022)

ة املعالجة في استراتيجية التنمية الوطنية الثالث

(2023–2027)

األثر املستهدف

ل غياب أدوار  بعض الجهات الحكومية في الجندة الوطنية مقاب
التوسع في الدوار املساندة 

ظيم التوسع في األدوار الرئيسية للجهات الحكومية وتن
وتحديد  الدوار املساندة

تعزيز الشراكة 

تعزيز عمليات توثيق العالقة الترابطية األهداف و التدخالتي تحققهاعالقة ترابطية متفاوتة القوة بين األهداف والتدخالت الت

التخطيط

آلية تمويل غير  واضحة 
(لم تتضمن الستراتيجية تقديرات مالية متوسطة  املدى)

وضع آلية تمويل على املدى املتوسط
(  إعداد تقديرات مالية متوسطة املدى استرشادية)

رفع كفاءة النفاق

تعزيز كفاءة التنفيذ دخالت تحقيق توزان أكبر بين عدد األهداف مقارنة بعدد التعدم توزان عدد الهداف مقارنة بعدد التدخالت

وضع ضوابط إلدارة عمليات التغير يذ كثرة التغيرات التي تطرأ على الخطط وعلى مسارات التنف
تضمن مرونة الخطط دون الخالل بالتزاماتها

تعزيز كفاءة التنفيذ 



2030نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية  



ية الولىالدروس املستفادة من تنفيذ استراتيجية التنمية الوطن: 1ملحق 


