
ورشة عمل وطنية حول تعزيز التخطيط التنموي المتكامل في
دولة قطر

السيدة ناتالي خالد، مسؤولة الشؤون االقتصادية، اإلسكوا



جدول المحتويات

لمحة عامة عن آخر التطورات في األهداف والمحددات

طراالقتصاد السياسي واإلصالحات في ق
-2018ملخص خطة التنمية الوطنية 

في قطر2022

تي نقاط القوة والضعف الرئيسية ال

حددتها اإلسكوا في هيكل ومحتوى 

الخطة

توصيات مبنية على توجيهات 

اإلسكوا

الملخص والطريق إلى األمام



األهداف

ف في استعراض التحديات الرئيسية ونقاط القوة والضع•

وثيقة التخطيط

اقتراح مجموعة من التوصيات بناًء على أفضل •

واالممارسات والمبادئ التوجيهية التي وضعتها اإلسك

محددات

لتخطيط يقتصر هذا العرض التقديمي على تقييم وثائق ا•

المتاحة لدولة قطر



لمحة عامة عن آخر التطورات في 

ي االقتصاد السياسي واإلصالحات ف

قطر



نظرة عامة على أحدث التطورات 

التطورات السياسية واالقتصادية الناجمة عن األزمة الخليجية

جيدكلبشالصدمةمعالتعاملمنتمكنتقطردولةلكن، القطرياإلقتصادعلىضخمأثرقطردولةلهتعرضتالذيللحصاركان•

ومرن

:ولةالدبهاقامتالتياإلجراءاتأبرزمن•

تعزيز المرونة االقتصادية •

• ً العمل على الوصول إلى اقتصاد اكثر تنوعا

جذب االستثمار األجنبي المباشر •

توسيع العالقات التجارية مع دول جديدة•

كما قامت الدولة بإجراءات محددة بهدف تنويع االقتصاد نحو اقتصاد قائم على المعرفة•



لدولة قطراألداء االقتصادي وتوقعات اإلسكوا

معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي لدولة قطر ومعدل التضخم االستهالكي

دوالًرا ثم يرتفع إلى 80سعر برميل النفط عند )سيناريو بديل 

(دوالر100

(دوالًرا60برميل النفط عند )السيناريو األساسي 

2023 2022 2021 2023 2022 2021

4.7 8.3 4.6 3.7 6.7 4.6

معدل نمو الناتج المحلي 

اإلجمالي الحقيقي

4.8 2.6 1.2 4.5 2.4 1.2 التضخم

دوالًرا ثم يرتفع إلى 80سعر برميل النفط عند )سيناريو بديل 

(دوالر100

(دوالًرا60برميل النفط عند )السيناريو األساسي 

2023 2022 2021 2023 2022 2021

1.5 17.5 19.1 4.1 9.3 8.9

معدل نمو الصادرات 

والواردات الحقيقي

معدل نمو الصادرات والواردات الحقيقية في قطر



األداء االجتماعي واالقتصادي وتوقعات اإلسكوا

معدل بطالة الذكور واإلناث في قطر

معدل مشاركة الذكور واإلناث في القوى العاملة في قطر



2019مسح الميزانية المفتوحة 

تخدم معايير دولية لتقييم وصول العامة إلى معلومات ميزانية الحكومة هو مسح يس(OBS)مسح الميزانية المفتوحة •

المركزية

يزود المسح المواطنين المحليين بالمعلومات التي توفرها حكومتهم فيما يتعلق باستخدام األموال العامة•

:يشمل التقييم المعياري•

الرقابةالمشاركةالشفافية 



في قطر2019استبيان الميزانية المفتوحة لعام  
توصيات شراكة الموازنة الدولية

كيفية تحسين الشفافية

نشر كل وثائق الموازنة•

تحسين شمولية موازنة المواطنين•



في قطر2019استبيان الميزانية المفتوحة لعام  
توصيات شراكة الموازنة الدولية

كيفية تحسين المشاركة العامة

اقامة . نفيذهاوضع آليات تجريبية للعامة ومسؤولي السلطة التنفيذية لتبادل اآلراء حول الموازنة الوطنية أثناء صياغتها ومراقبة ت•

الموازنةجلسات استماع حول تكوين الموازنة السنوية، للسماح للعامة أو منظمات المجتمع المدني باإلدالء بآرائهم على

لموازنةاقامة جلسات استماع حول تكوين الموازنة السنوية، للسماح للعامة أو منظمات المجتمع المدني باإلدالء بآرائهم على مقترح ا•

لرقابية ذات وضع آليات رسمية للعامة لمساعدة جهاز الرقابة العليا في إنشاء برنامج التدقيق الخاص به والمشاركة في التحقيقات ا•

الصلة



في قطر2019استبيان الميزانية المفتوحة لعام  
توصيات شراكة الموازنة الدولية

كيفية تحسين الرقابة على الموازنة

لتوصيات التأكد من أن السلطة التشريعية تعقد مناقشة سياسة الموازنة قبل وضع مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية واعتماد ا•

للميزانية

.التأكد من قيام اللجان التشريعية بفحص وثائق الموازنة ونشر التقارير حولها على اإلنترنت•

أو إقالة رئيس جهاز الرقابة العليا/فرض ضرورة الحصول على موافقة تشريعية أو قضائية على تعيين و•

السماح لجهاز الرقابة العليا بإجراء أي عمليات تدقيق إذا لزم األمر•

ضمان وضع مراجعة عمليات التدقيق بشكل مستقل•



ملخص خطة التنمية الوطنية 

في قطر2018-2022



2022-2017ملخص إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 
توصيات شراكة الموازنة الدولية

1الركيزة 

ماالزدهار االقتصادي المستدا

ة تطوير البنية التحتي•

االقتصادية

التنويع االقتصادي •

وتنمية القطاع الخاص

إدارة الموارد الطبيعية•

2الركيزة 

ريةتعزيز التنمية البش

نظام رعاية صحية •

شامل ومتكامل

يبجودة التعليم والتدر•

قوة عاملة فعالة •

وملتزمة

3الركيزة 

التنمية االجتماعية 

السليمة

حماية اجتماعية•

األمن والسالمة العامة•

ياإلثراء الثقافي والتميز الرياض•

ة الشراكات العالمية من أجل التنمي•

(التعاون الدولي)

4الركيزة 

التنمية المستدامة للحفاظ

على البيئة

لى التنمية المستدامة للحفاظ ع•

البيئة



هيكل نقاط القوة والضعف الرئيسية التي حددتها اإلسكوا في

ومحتوى الخطة



المحددة في هيكل ومحتوى الخطةالضعفوالقوةنقاط 

نقاط الرئيسية للتحليل

تصميم وثيقة التخطيط1.

تنفيذ عملية التخطيط2.

مواءمة الميزانية مع الخطة3.

مراقبة وتقييم عملية التخطيط4.

الشفافية في عملية التخطيط5.

التنسيق والتعاون6.

األساس الواقعي للخطة7.



تصميم وثيقة التخطيط

نقاط القوة 

هيكل عام منظم بشكل جيد للخطة•

من القمة إلى القاعدة ومن )رؤية طويلة المدى للخطة محددة •

(القاعدة إلى القمة

تم تخصيص فصل لتحديد مؤشرات األداء الرئيسية •

تم تحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ وربطها بالبرامج•

والمشاريع ذات الصلة

نقاط الضعف 

ضعف العالقة بين األهداف الوطنية وأهداف التنمية •ذةال يوجد تحديد واضح للمسؤوليات المحددة لكل سلطة منف•

المستدامة في الوثيقة



تنفيذ عملية التخطيط

نقاط القوة 

المراد يقدم كل فصل ملخصاً قصيراً للوضع الحالي للقطاع•

قة من معالجته، مع تحديد نقاط القوة والضعف في الخطة الساب

أجل تحديد األهداف المستقبلية بوضوح وفقًا للدروس 

المستفادة

كما تم تحديد التحديات والتهديدات الخارجية المحتملة •

للقطاعات خالل فترة التنفيذ

نقاط الضعف 

لم يتم العثور على نقاط ضعف•



مواءمة الموازنة مع الخطة

نقاط القوة 

تم تحديد السلطة المسؤولة عن إدارة الموازنة•

نقاط الضعف 

ج ال يوجد تخصيص تفصيلي للميزانية لألهداف والبرام•ال يوجد تقدير شامل للتكاليف اإلجمالية للخطة•

المختلفة



مراقبة وتقييم عملية التخطيط

نقاط القوة 

هناك عملية تكرارية لمراجعة الخطة ومراقبتها بشكل دوري•

نقاط الضعف 

لم يتم العثور على نقاط ضعف•



الشفافية في عملية التخطيط

نقاط القوة 

المعلومات الواردة في الخطة واضحة وشفافة•

نقاط الضعف 

طنية استعراض منتصف المدة ألداء استراتيجية التنمية الو•

غير متاح للجمهور
جمهورالتقدير الشامل للتكاليف اإلجمالية للخطة غير متاح لل•



التنسيق والتعاون

نقاط القوة 

دمج أصحاب المصلحة في المجتمع في عملية صنع القرار•

مثل القطاع الخاص والجهات الفاعلة)وتنفيذ حوكمة الخطة 

(االجتماعية األخرى

دية من تأخذ الخطة في االعتبار الترابط بين القطاعات االقتصا•

خالل التنسيق بين مختلف الجهات المعنية

استفادت الخطة من خبرات المنظمات الدولية•

نقاط الضعف 

لم يتم العثور على نقاط ضعف•



األساس الواقعي للخطة

نقاط القوة 

بةتم تنفيذ عملية التخطيط بالعمليات التحليلية المناس•لفةتم تحديد الجدول الزمني للخطة والبرامج والمشاريع المخت•

نقاط الضعف 

لم يتم العثور على نقاط ضعف•



في اإلسكوا للتخطيط التنمويتوصيات

قطر



وضع األهداف الذكية 

:لوضع األهداف الذكية وجب

عرض الهدف الذي يجب تحقيقه، والجهة المسؤولة، والخطوات الالزمة لتحقيقه•

يجب أن تكون األهداف قابلة للقياس الكمي لتسهيل تتبع التقدم•

يجب أن تكون األهداف واقعية بالنظر إلى الوقت والموارد المتاحة•

يجب أن يكون الهدف مرتبطاً بوضوح بهدف أوسع للبلد إلبراز الفائدة المرتبطة بتحقيقه•

يجب أن تعين الفترة الزمنية التي يجب خاللها الوصول إلى الهدف•



قابل للقياس-مثال عن هدف ذكي 

يمكن تتبع الهدف الوطني األول بشكل فعال باستخدام المقياس المقدم

الهدف الوطني الثاني  الهدف الوطني األول 

2018تحسين خدمات البنية التحتية لالتصاالت بحلول عام ٪ من 20زيادة نسبة المواد المعاد تدويرها في المشاريع إلى 

2022إجمالي المواد المستخدمة بحلول عام 

قدم وتحديد الهدف الوطني الثاني يفتقر إلى أي مقياس قابل للقياس ، مما يجعل من الصعب تحديد الت

ما إذا كان المشروع على المسار الصحيح للوصول إلى الهدف



كيف تجعل األهداف ذات صلة؟ 
نموذج تتالي



ربط األهداف الوطنية بأهداف التنمية المستدامة



نيةربط أهداف التنمية المستدامة ومؤشرات األداء الرئيسية لألهداف الوط



الهدف الوطني نتيجة متوسطة الركيزة الفرعية  الركيزة
هدف التنمية 

المستدام

1.3 1.2 1.1

عية تطوير أنظمة وتشريعات الحماية االجتما

2022في حدود سبعة تشريعات بنهاية عام 

تعزيز فرص العمل وإعادة التأهيل 

عمل االجتماعي للفئات الضعيفة في سن ال

٪ من إجمالي 40والقادرة على العمل بنسبة 

-2018)الفئات الضعيفة خالل الفترة 

2022)

٪ من الخدمات المقدمة في منافذ 50شغيل 

(2022-2018)تقديم الخدمة خالل الفترة 

نظام رعاية اجتماعية 

متكامل وفعال ومستدام

حماية اجتماعية  التنمية االجتماعية 

السليمة

الهدف األول

ال فقر

1ربط االهداف الوطنية بالهدف رقم : جدول 

ربط األهداف الوطنية بأهداف التنمية المستدامة



بوابة منارة
مثال على األهداف الوطنية: جدول

في بوابة منارة تحلل الوثائق أو  STISHARAأداة  

مجموعات الوثائق وتقارنها ، بشكل فردي أو جماعي ، 

بكيفية ارتباطها بأهداف التنمية المستدامة



الملخص والطريق إلى األمام



شكراً لكم


