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  ����� دو�� ��� �� ���ل ا������ وا�����ت ا�������

���� ا����  ��"� ادارة ا������ وا�����ت ا�������/ ا���ة ��

��() ا��زراءا�%��� ���$� ا#  

  دو�� ���

  :مقدمة

 االستراتيجي التخطيط مجال في قطر دولة تجربة ان ابتداء القول من البد

 مدروسة علمية انطالقة انطلقت لكنها ، العهد حديثة تجربة هي االداء وتقويم الحكومي

 دولة إلى 2030 عام بحلول قطر دولة تحويل إلى تهدف وطنية رؤية صياغة خالل من

 لشعبها الكريم العيش استمرار تأمين وعلى المستدامة التنمية تحقيق على قادرة متقدمة

  . جيل بعد جيالً

 في ثاني آل خليفة بن حمد الشيخ المفدى البالد أمير السمو صاحب حضرة أكد ولقد

 4/11/2009 في الشورى لمجلس والثالثين السابع العادي االنعقاد دور افتتاح في خطابه

  :بالقول

 �3 ا����ف 1$�"� ��0 2030 �-� /�. �(�و�� ا���-�� ا��ؤ"� ��ار إن
 ���(= �� ا��>�;�ة ا:ه�اف ���7�8 ا�6ز�� ا#���ا�����ت و45 ��/(� ��(�1�

 ا�6ز�� وا���� و��Bه� وا�>���A وا��%(���� وا#@���?�� ا#��<�د"� ا����#ت
�3 وه� ��-C�Dه�? (�� �� �3 و/�ه� ا������� ا:@E1ة ?(. "�8<� # ����
F)��" ور�Gاآ� ا���Gت �4 وا��ا��1 ��-%�4 ���� # ا����� وا��8�ع ا���$� ا�

 �� أه�ا�-� ��7�8 ان ذ�K ا��<�ص هCا �� دوره�� �D%�3 ?(. وا�%�3 ا���ص
�����ا�� ا��-�Nو��� ه� �3 و/�ه� ا��و�� �Nو��� ��) ا�� ��-� أن "�F و
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�� إ��ر و45 ا�<�د هCا �� ا��-��Q� F و�%(P ا����1�� 4� G"�رك�R-� K)�� 
   .ا���ل و�Sوف ا��-� �(-�ا"� أ��ه� "��ك أن # ا��G�رآ�

 تم قطر، بدولة الحكومية والجهات اراتالوز في البشرية القدرات لبناء وسعياً

 : هي تحديات خمسة تحقيق الى تهدف التي  2030 الوطنية قطر رؤية وضع

  . التقاليد على والمحافظة التحديث �
  .  القادمة األجيال واحتياجات الحالي الجيل احتياجات �
  .المنضبط غير والتوسع المستهدف النمو �
  . المستهدفة الوافدة العمالة ونوعية وحجم التنمية مسار �
 .وتنميتها البيئة وحماية واالجتماعية االقتصادية التنمية �

 التنموية االستراتيجية تنفيذ عن المسؤولة الجهات التالي الشكل ويوضح
  :يلي كما وهي
 ونائب الوزراء رئيس وعضوية العهد ولي برئاسة العليا اللجنة  . أ

 .التنموي للتخطيط العامة لألمانة العام واألمين الوزراء رئيس

 ومحافظ وزير 12 وعضوية العهد ولي برئاسة:  التسييرية اللجنة  . ب
 العام واألمين التنموي للتخطيط العام واألمين المركزي البنك

 .اإلحصاء لجهاز

 المختص الوزير برئاسة:  6 وعددها التنفيذية المجموعات  . ت
 .المختصة والجهات الوزارات ممثلي وعضوية

 ذوي من الوزارات ممثلي احد برئاسة:  12 وعددها العمل فرق  . ث
 الجهات من واسعة قاعدة من ممثلين وعضوية االختصاص

  .العالقة ذات الحكومية
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  :الوطنية الرؤية ركائز: أوالً

  :  هي مترابطة ركائز أربعة  خالل من التنموية اآلفاق الوطنية الرؤية تستشرف
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 مجتمع بناء من ليتمكنوا قطر دولة سكان وتنمية تطوير:  البشرية التنمية �
  .مزدهر

 و الحميدة األخالق على مستند وآمن عادل مجتمع تطوير :االجتماعية التنمية �
 ولعب األخرى المجتمعات مع والتفاعل التعامل على وقادر االجتماعية الرعاية

  . التنمية أجل من العالمية الشراكة في هام دور
 تلبية على قادر وتنافسي متنوع وطني اقتصاد تطوير: االقتصادية التنمية �

 معيشي مستوى وتأمين المستقبل وفي الحاضر الوقت في قطر مواطني احتياجات
  . مرتفع

 التنمية بين والتناسق االنسجام يضمن بشكل البيئة إدارة:  البيئية التنمية �
 .البيئة وحماية واالجتماعية االقتصادية

  
�ً�$�W :ا#���ا����� �"��   ا���-�� ا��-
 رقم األميري القرار بموجب 2030 قطر لدولة الوطنية الرؤية على المصادقة تمت لقد

  ويمكن .الوطنية التنموية اإلستراتيجية صياغة بموجبها تم والتي  .2008 لسنة) 44(

  :مايلي وتبيان إليضاح تسعى الوطنية التنموية االستراتيجية ان القول

 ضمن العام القطاع استثمارات في األولويات الوطنية التنموية اإلستراتيجية تبين .1
  .2030 الوطنية قطر رؤية وأهداف غايات تحقيق إطار

 لرسم) األجل ـ متوسط( متكامال إطارا الوطنية التنموية االستراتيجية توفر   .2
 لتحقيق الرئيسية الوسائل   تحدد كما والقطاعي، الوطني المستويين على السياسات

 من تمكّن الممارسة من التعلم وآليات والتقييم للرقابة آليات وتعتمد األهداف، تلك
  . تنفيذها مدة خالل اإلستراتيجية على والتحسينات التعديالت إدخال



5 

 

 والشمول الكاملة المشاركة مبدأ الوطنية التنموية إستراتيجية صياغة  في روعي .3
 من لالستفادة المدني والمجتمع الخاص القطاع إشراك إلى ماسة الحاجة تبدو حيث

 الوطنية وملكيتها ومشروعيتها اإلستراتيجية أصالة لضمان وتجربتهم معرفتهم
 من المستفادة الدروس االعتبار في تأخذ سوف الصياغة عملية أن كما. الخالصة
   .المرجعية المقارنة منهج بإعتماد أخرى دولال تجارب

 ووزارة التنموي للتخطيط العامة األمانة زمنها العالقة ذات الجهات مشاركة .4
 صياغة وتيسير الجهود مختلف تنسيق في رئيسي بشكل والمالية االقتصاد

 ادارة/ الوزراء لمجلس العامة االمانة مع بالتعاون الوطنية التنموية إستراتيجية
  .الحكومية والسياسات التخطيط

 تمثل سنوات 6 منها كل أمد خطط ثالث الى االستراتيجية قطر رؤية  برمجة وتم
 تقسم ثم ، األجل قصيرة سنوات 3 منها كل أمد خطتين الى تقسم األمد متوسطة خطة
  .سنوية خطط الى

 العامة االمانة من بكل وتتمثل والتقويم والمتابعة التخطيط بمهام مختلفة جهات وتساهم
 ادارة/ الوزراء لمجلس العامة واألمانة والمالية االقتصاد ووزارة التنموي للتخطيط
  :التالي الشكل يوضحها وكما الحكومية والسياسات التخطيط
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  :الحكومي االداء وتقويم االستراتيجي التخطيط: ثالثاً

 الوزراء لمجلس العامة باألمانة الحكومية توالسياسا التخطيط ادارة ختارتا لقد
 النتائج على المبني االستراتيجي التخطيط منهج األساسيين شركائها مع وبالتنسيق
 القدرات بناء في المرسومة الغايات لتحقيق  االستراتيجية والرسالة الرؤية لصياغة

  . التنموية الغايات تحقيق وتسهيل  المؤسسية

 ، لتثمينها النجاح نقاط ومعرفة النتائج قياس من ينطلق الفشل عن النجاح تمييز إن  وحيث

 لتقويم نظام بناء في الفلسفة تلك اعتمدت فقد    لذلك لتصحيحيها، الفشل نقاط وتحديد

 Results – Based Monitoring & Evaluation System النتائج على يعتمد األداء

 وادارة ، اإلدارات تقييم عن فضالً الحكومية المؤسسات اداء جودة مدى قياس هدفه
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 استكمال في جادة الحكومية والجهات الوزارات بمساعدة  الحكومية والسياسات التخطيط

  .النظام لنجاح والمعلوماتية والبشرية المادية التحتية البنى متطلبات

  :الى النتائج على المعتمد االداء تقويم نظام ويهدف
  

  استخدام عملية في المساّءلة مبدأ لضمان المدى قصيرة استراتيجيات وضع .1
 . الحكومية المنظمات في للنتائج المستمر والتقييم الموارد

 االنشطة على والتركيز والفرعية الرئيسية األهداف مع  الربط تحقق من التأكد .2
  .والنتائج األداء في الجودة وضمان الوطنية بالعمليات وربطها الجارية

 وخصوصية حاجة االعتبار بعين تأخذ موضوعية  التقويم أساليب تكون ان مراعاة .3
 كمية مؤشرات واستخدام ، تمارسها التي واالنشطة الحكومية والجهات الوزارات

 . والمتابعة للتقويم متطورة بيانات قاعدة وتطوير  ، للقياس ونوعية

 وفقاً التنفيذ لمتابعة الداعمة وتلك التقويم عملية في الرئيسة الجهات ادوار تحديد .4
 العامة واألمانة والمالية االقتصاد بوزارة تتمثل والتي 2030 الوطنية قطر لرؤية

 لمجلس العامة األمانة في الحكومية والسياسات التخطيط وإدارة التنموي للتخطيط
  . الوزراء

  

   :2030 قطر لرؤية واألهداف الغايات: رابعاً

  :يلي وكما ركائز أربعة ضمن الغايات لتحقيق قطر تسعى         

  :هي فرعية ركائز ثالث وتضم: البشرية التنمية: األولى الركيزة

  :متعلمون سكان . أ

  :المجال هذا في التالية الغايات لتحقيق قطر تسعى
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 المواطنين ويزود المتميزة العالمية التعليمية األنظمة مستوى إلى يرقى تعليمي نظام 1
 :ويتضمن القطري، المجتمع وحاجات بحاجاتهم يفي بما

     .والمستقبلية الحالية العمل سوق لحاجات تستجيب تدريب وبرامج تعليم مناهج •
    .فرد كل وقدرات طموحات مع تتناسب الجودة عالية وتدريبية تعليمية فرصا •
  . للجميع متاحة الحياة مدى مستمر تعليم برامج •

 القطريين والشباب األطفال تجهز النظامي وغير النظامي للتعليم وطنية شبكة. 2

   :على تعمل وتقدمه، مجتمعهم بناء في للمساهمة العالية والدافعية الالزمة بالمهارات

  . تراثه على والمحافظة القطري المجتمع وتقاليد قيم ترسيخ •
  . القدرات وتنمية واالبتكار اإلبداع على النشء تشجيع •
    .والمواطنة االنتماء روح غرس •
 والرياضية الثقافية النشاطات من واسعة مجموعة في المشاركة •

 مركزيـة  إرشادات ووفق ذاتي وبشكل بكفاءة تدار ومستقلة متطورة تعليمية مؤسسات. 3

ــع ــام وتخضـــــــــ ــاءلة لنظـــــــــ   . المســـــــــ

 والخاص العام القطاعين بين الشراكة مبدأ على يقوم العلمي البحث لتمويل فعال نظام. 4

  . المرموقـة  العالميـة  البحـوث  راكـز وم المختصـة  الدوليـة  الهيئـات  مـع  بالتعاون

   .العلمـي  والبحـث  والفكـري  الثقـافي  النشـاط  مجـاالت  فـي  دوليا فاعل دور. 5
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ــكان. ب ــحاء ســــــ ــدنياً أصــــــ ــياً بــــــ   : ونفســــــ

  

 مـن  السكان جميع ويمكن العالمية المعايير أفضل يواكب الصحية للرعاية شامل نظام.1

 بناء تحملها الجميع يستطيع رسوم وضع -: على ويقوم بخدماته، واالنتفاع إليه الوصول

ــى ــدأ علـــ ــراكة مبـــ ــي الشـــ ــل فـــ ــاليف تحمـــ   . التكـــ

 البدنيـة  بالصـحة  والعناية والعالجية، الوقائية الصحية الرعاية جوانب جميع تغطية. 2

 والنسـاء  للرجـال  المختلفـة  االحتياجات االعتبار في األخذ مع سواء، حد على والنفسية

ــال   . واألطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . الصحية الرعاية خدمات وجودة كفاءة تحسين إلى تهدف الجودة عالية صحية بحوث. 3

 مؤسسات خالل من الجودة مستويات بأعلى خدماته يقدم الصحية للرعاية متكامل نظام. 4

 وتراقـب  محـددة  معـايير  تتضمن وطنية صحية سياسة توجهها وخاصة، عامة صحية

ــب ــادية الجوان ــة االقتص ــة واالجتماعي ــة والمالي ــة واإلداري ــام والفني   . للنظ

ــاء. 5 ــوادر بن ــة ك ــادرة وطني ــى ق ــديم عل ــل تق ــدمات أفض ــحية الخ   . الص

 المواطنين صحة على للمحافظة الكافي التمويل بتوفير الدولة جانب من مستمر التزام. 6

  . الصـــحية الرعايـــة تكـــاليف تحمـــل فـــي الشـــراكة مبـــدأ يلغـــي ال
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   :العمل بأخالقيات وملتزمة كفؤة عمل قوة.ج

  : خالل من العمل قوة في للقطريين ومتنوعة متزايدة مشاركة
  
  . والتدريب التأهيل برامج في والخاص العام القطاعين لمؤسسات واسعة استثمارات. 1
 قطاعات في العليا واإلدارية الفنية المهن شغل على لتشجيعهم للقطريين الحوافز تقديم. 2

  . والتعليم والصحة األعمال
  . وقدراته طموحاته حسب كل المواطنين لجميع الجودة عالية تدريبية فرص إيجاد.3
  . مهنياً ودعمها القطرية المرأة أمام العمل فرص زيادة.4
  : الوافدة للعمالة مستهدفة مشاركة. 5
 سالمتها، وتأمين حقوقها ورعاية الوافدة العمالة من المرغوبة التوليفة استقطاب. 6

  . منها المتميزة المهارات أصحاب على والحفاظ
  

  :هي مجاالت ثالث وتضم: االجتماعية التنمية -  الثانية الركيزة

  : االجتماعية والحماية الرعاية.أ

 والدينية األخالقية بالقيم وتلتزم أبناءها ترعى قوية متماسكة أسرة على المحافظة. 1

  . العليا والمثل

 ويثمن المدنية حقوقهم يرعى القطريين، لجميع االجتماعية للحماية فعال نظام بناء. 2

 الكرامة على للمحافظة كافيا دخال لهم ويؤمن المجتمع تطوير في الفعالة مشاركتهم

  . والصحة

   :المجتمع بنية. ب
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  : في تساهم وقوية نشطة مدني مجتمع ومنظمات فعالة عامة مؤسسات بناء

  . واإلسالمية العربية والهوية القيم وتعزيز الوطني الثقافي التراث على المحافظة) 1

 والمنشآت األفراد ورغبات لحاجات تستجيب عالية جودة ذات خدمات تقديم) 2

  . االقتصادية

  . القانون وسيادة والمساواة العدل مبادئ تسيره ومستقر آمن مجتمع بناء) 3

 تلك خاصة والسياسية، االقتصادية المشاركة من وتمكينها المرأة قدرات تعزيز) 4

  . القرار بصناعة المتعلقة

 الصعيدين على اآلخرين على واالنفتاح البناء والحوار التسامح روح وتطوير غرس) 5 

  . والدولي الوطني

  

   :الدولي التعاون. ج

 مجلس اطار في خصوصا وثقافيا، وسياسيا اقتصاديا اإلقليمي قطر دور تعزيز. 1

  . اإلسالمي المؤتمر ومنظمة العربية والجامعة الخليجي التعاون

  . عامة األخرى والشعوب خاصة العربية الشعوب مع الثقافي التبادل وتعزيز تكثيف. 2

  . المختلفة والثقافات األديان بين والتعايش الحضارات حوار ودعم رعاية.3

 ومعونات سياسية مبادرات خالل من العالميين والسلم األمن تحقيق في المساهمة. 4

  . وإنسانية تنموية

  



12 

 

   :االقتصادية التنمية - الثالثة الركيزة

   السليمة االقتصادية اإلدارة. أ

 للجيل مرتفع معيشة مستوى على للحفاظ ومستدامة مقبولة اقتصادية نمو معدالت .1
     .المقبلة واألجيال الحالي

 سليمة مالية وسياسة منخفضة تضخم بمعدالت يتميز واقتصادي مالي استقرار .2
     .المخاطر مأمون كفء مالي ونظام

 وتشجيع األجنبية والتقنيات األموال جذب على قادر محفز استثماري مناخ .3
  . الوطنية االستثمارات

     .متغير عالم في التنافس على وقادرة ومرنة منفتحة اقتصادية بيئة .4
 والعربية االقتصادية المنظمات مع والتعاون التعاون مجلس دول مع التنسيق .5

  ومالية واستثمارية تجارية روابط إلقامة والعالمية واإلقليمية

    والغاز للنفط المسؤول االستغالل.ب

 وبين واإلنتاج، االحتياطي بين التوازن وخلق الموارد لهذه األمثل االستغالل .1
    .االستنزاف ودرجة االقتصادي التوزيع

 ومشارك المتقدمة التكنولوجية لالبتكارات ومحرك محفز وغاز نفط قطاع إدارة .2
     .االقتصادية القدرات وبناء البشرية الموارد تنمية في

 للطاقة كمصدر متقدمة مرتبة تحتل وجعلها الغاز صناعة لتطوير مكثفة جهود بذل .3
     .والعالم لقطر النظيفة

 ألسباب األمد طويلة أسس على والغاز النفط من استراتيجي باحتياط االحتفاظ .4
  . المستدامة والتنمية الوطني باألمن تتعلق
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  : المناسب االقتصادي التنويع.ج

 أهمية فيه وتتزايد الهيدروكربونية النشاطات على اعتماده يتناقص متنوع اقتصاد     

    :التالية المراحل خالل من تنافسيته على ويحافظ الخاص القطاع دور

 الصناعات من المستمدة التنافسية الميزة ذات والخدمات الصناعات في التوسع .1
     .الهيدروكربونية

 والبشرية التقنية الطاقات وبناء قطر بها تتخصص اقتصادية أنشطة وتطوير بلورة .2
     .األنشطة هذه لمتطلبات

 وبالتميز واالبتكار، والتطوير البحث على االعتماد بكثافة يتصف معرفي اقتصاد .3
 المجتمع، وتطوير االقتصاد لتنمية هادف المستوى رفيع وتعليم األعمال، ريادة في

 المطلوبة الخدمات تقدم حكومية ومؤسسات متطورة، ومعلوماتية مادية تحتية وبنية
 .الخدمات هذه من المستفيدين ثقة وتنال وإخالص وشفافية بكفاءة المجتمع من

  :التحتية البنية.د

 .ومعلوماتية مادية تحتية بنى .1

 .الدولة سكان لكافة تحتية بنى .2

 .نوعية أفضل على للحصول المنافسة مبدأ تبني .3

 .البنية إنشاء في والتنفيذ التخطيط في الكفاءة .4

  .والدوليين واإلقليميين المحليين المستثمرين جذب .5

  :البيئية التنمية: الرابعة الركيزة  

  . البيئة على المحافظة ومتطلبات اآلنية االحتياجات تلبية بين الموازنة.1
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 البيولوجي، والتنوع والمياه واألرض الهواء ذلك في بما وحمايتها البيئة على المحافظة.2

     :طريق عن ذلك ويتم

     .المجاورة الدول وفي قطر يفي البيئي الموروث على الحفاظ يثمن بيئياً واع شعب •
 ويستجيب البيئة مكونات جميع حماية إلى يهدف وشامل مرن تشريعي نظام •

     .للمستجدات
 وتستخدم البيئة سالمة بأهمية العام اإلحساس تقوي ومتطورة فعالة بيئية مؤسسات بناء •

 ووضع بيئية توعية برامج بتنظيم تقوم المؤسسات وهذه. عليها للحفاظ التقنيات أحدث
     .بذلك المتعلقة البحوث وإجراء البيئة لحماية خطط

 .المناخي للتغير الضارة اآلثار من للتخفيض الدولية الجهود دعم •

  

 العمراني للتوسع واضحة سياسة تعتمد الدولة مستوى على شاملة خطة وضع. 3

  . السكاني والتوزيع

  

 وقائية معايير لتبني العربي بالخليج المحيطة الدول بين اإلقليمي التعاون تشجيع. 4

 النشاطات عن الناجم التلوث من المنطقة بيئة على السلبية اآلثار من تخفف

  . فيها االقتصادية

 لتغير السلبية اآلثار وتخفيف تقييم مجال في وبارز مبادر إقليمي بدور القيام. 5

  . الخليج منطقة بلدان على السيما المناخ،
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 : األداء مقاييس تحديد: خامساً

 مؤشرات أو مقاييس تحديد الى التالية المرحلة في نسعى األهداف تحديد وبعد
 الحكومي االداء لتقويم مالية وغير مالية مداخل اعتماد الى اإلدارة وتتجه ، األداء قياس
  :الحصر ال المثال سبيل على منها

 . الجودة مقاييس .1

 . الكفاءة .2

 .الفاعلية .3

 . اإلنتاجية .4

 . المرونة .5

  . االبتكارات .6

 الحكومية والجهات الوزارات جميع من شكلت اآلن عمل وفرق تنفيذية مجموعات وتقوم 

 بشكل صياغتها سيتم ، المؤشرات من مجموعة أو مؤشر الى وغاية هدف كل تحويلل

  :يلي كما هي العمل وفرق التنفيذية والمجموعات.  Measures مقاييس

  :المؤشرات من نوعين هناك أن المؤشرات القتراح محاولتها في العمل فرق وجدت ولقد

 من وغيرها المتحدة األمم وكاالت تعتمد حيث:  الدولية والمقاييس المؤشرات �
 دون االطفال وفيات معدل:  المثال سبيل على ومنها عالمية مؤشرات الهيئات
 قوة إلى اقتصادياً النشيطات النساء نسبة وتطور ، حي مولود الف لكل الخامسة

 .العالمية معاييرها وتعتمد العالم بلدان كبقية قطر تعتدها والتي ، االجمالية العمل
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 تمثل  وطنية أو إقليمية معايير وهي:  والمحلية اإلقليمية والمقاييس المؤشرات �
 أو التعاون مجلس دول في األداء لتقويم تستخدم والتي المطلوبة المرجعية المقارنة

 السنوية التخصيصات تطور مقياس مثل ، العالم دول بعض في تستخدم وقد قطر
 . االجتماعية حماية النظم

 

 ضرورة فوجدنا ، خاصة مؤشرات الى تحتاج بقطر الخاصة األهداف بعض هناك ولكن

 الكفاءة مبادئ على ترتكز ، اجتهادية مؤشرات سميناها مؤشرات اقتراح على العمل

  . واإلنتاجية والفاعلية

 الوزارات تقترحها أن يمكن التي المعايير وهي: االجتهادية والمقاييس المؤشرات �
 لرؤية الرئيسية  والغايات األهداف من تشتق أن يمكن والتي  الحكومية والجهات

 .ونوعية كمية مقاييس الى تترجم والتي 2030 قطر

  

  : ا���@%�� وا��8�ر$� ا#داء و��8"[ ا�%����� ا����رب: ��د�ً�

 عليه تقوم الذي األساس المسآءلة تعد كندا تجربة منها االستفادة يتم التي التجارب من  

 المتاحة الموارد تستخدم الحكومة أن من للتأكد الضمان فهي. ا الحكومية المسؤولية نظام

 اداء مستوى عن للبرلمان تقريراً 2000 عام ومنذ كندا في ويقدم.  وفاعلية بكفاءة العامة

  :هي مجاالت أربع في الحكومية والجهات الوكاالت

 .االقتصادية الشؤون .1

 .االجتماعية الشؤون .2

 .الدولية الشؤون .3
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  .الحكومية الشؤون .4

ــتخدم ــرات وتس ــدة مؤش ــل عدي ــور لك ــن مح ــاور م ــابقة المح ــا الس  وكم

  :يلــــــــــــــــــي

  :االقتصادية المؤشرات

  للكنديين الدخل ضمان. أ

 .البطالة معدل �

 ).الوظائف خلق( الدخل خلق أمن تحسين �

 :االقتصادي النمو. ب

 .االجمالي المحلي الناتج �

 .والتنافسية الكلفة �

 المستدامة الطبيعية المصادر �

 .األخضر االقتصاد تطبيقات �

 المعرفة اقتصاد. ج

 .االجمالي المحلي للناتج والتطوير البحث نسبة �

 .الجامعية الشهادة حاملي نسبة �

 .األمية نسبة �

  البيئة. د

 الهواء نوعية �

 فرد لكل اللترات عدد.المياه استخدام �
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 )الكائنات بعض انقراض خطر(  البيولوجي التنوع �

  .الغازات انبعاث �

  :االجتماعية المؤشرات

  الصحة. أ

 ).العيش سن( الحياة توقعات �

 .الصحة مستوى تحسن �

 .الصحية الحياة انماط �

 .االنتظار زمن �

 .المريض رضا �

  : االجتماعي التنوع. ب

 .التنوع تجاه المواقف �

 .اللغة ازدواجية تجاه المواقف �

 .التطوعي العمل �

  .السياسية المشاركة �

 العالمية والمعايير العالمية التجارب وبضوء المنشودة واالهداف الغايات وبضوء

 للحوار ستخضع التي المؤشرات صياغة يجري المؤشرات اختيار في المستخدمة

. دوليون خبراء يشاركها مختصة لعم فرق قبل من نهائيا إقرارها لحين والمراجعة

  . التعليم مجال في للتقويم كمؤشرات  المقترحة المؤشرات بعض يلي فيما ونعرض
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 المؤشر/المقياس والهدف الغاية ت

 :ويتضمن القطري المجتمع وحاجات بحاجاتهم يفي بما المواطنين ويزود المتميزة العالمية التعليمية األنظمة مستوى الى  يرقى تعليمي نظام

 العمل سوق لحاجات تستجيب تدريب وبرامج تعليم مناهج 1

  والمستقبلية الحالية

 الثانوية المرحلة إتمام نسبة: التعليمي المستوى

    والكتابة بالقراءة اإللمام

  الجامعية الشهادات حاملي نسبة:    التعليمي التحصيل

 المختلفة التعليمية بالمراحل االلتحاق معدل تطور 

 مع تتناسب الجودة عالية وتدريبية تعليمية فرص 2
 .فرد كل وقدرات طموحات

 .االستخدام معدل ارتفاع

 . البطالة معدل على المحافظة أو انخفاض 

  .للجميع متاحة الحياة مدى مستمر تعليم برامج 3

 بناء في للمساهمة العالية والدافعية الالزمة بالمهارات القطريين والشباب االطفال تجهز النظامي وغير النظامي للتعليم وطنية شبكة

 مجتمعهم

  .تراثه على والمحافظة القطري المجتمع وتقاليد قيم ترسيخ 4

 االجمالي المحلي الناتج من كنسبة والتطوير البحث على االنفاق .القدرات وتنمية واالبتكار اإلبداع على النشء تشجيع 5

  .والمواطنة االنتماء روح غرس 6

 الثقافية النشاطات من واسعة مجموعة في المشاركة 7
 والرياضية

 

 وبشكل بكفاءة تدار ومستقلة متطورة تعليمية مؤسسات 8
 .المساءلة لنظام وتخضع مركزية إرشادات ووفق ذاتي

 

 الشراكة مبدأ على يقوم العلمي البحث لتمويل فعال نظام 9
 الدولية الهيئات مع بالتعاون والخاص العام القطاع بين

 المرموقة العالمية البحوث ومراكز المختصة

 .االجمالي المحلي للناتج والتطوير البحث على االنفاق نسبة

10 
 والفكري الثقافي النشاط مجاالت في ً دوليا فاعل دور

 العلمي والبحث

 

  .عالمياً مستخدمة مؤشرات هي االزرق باللون المؤشرات

  .كندا قبل من مستخدمة االخضر باللون المؤشرات

  .قطر دولة في المستخدمة المستدامة التنمية مؤشرات االحمر باللون المؤشرات
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�ًCD�� :�FGHIت ا����C�  :ا�UV�JT اIداء و�Q��M ا��LC� MNH O�FPز ا��J وا�

 االداء وتقويم االستراتيجية والرقابة التخطيط عن المسؤولة واألجهزة اإلدارات تساهم  

 هذ من نماذج والتالي والفردية المؤسسية القدرات لبناء والفعاليات االنشطة من مجموعة

  :االنشطة

 في عمل ورش الحكومية والسياسات التخطيط ادارة نفذت :للمدربين العمل ورش .1

 لتمكين السياسات وتطوير  النتائج على المبني االستراتيجي التخطيط مجال

 والرقابة التخطيط كوادر تمكين عن المسؤول االدارية التنمية معهد في المدريين

 .الحكومية والجهات الوزارات في االستراتيجية

 أجهزة في العاملين كل لمشاركة االجراءات استكملت: �) �]Z�Q ا�Y C ورش .2

 ورش اربعة في الحكومية والجهات الوزارات في المؤسسي والتطوير التخطيط

 : يلي كما هي

 .النتائج على المبني االستراتيجي التخطيط ورشة . أ

 .السياسات تطوير  . ب

 المبتدء المستوى:  المشاريع ادارة  . ت

 المتقدم المستوى: المشاريع ادارة . ث

 االمانة في الحكومية والسياسات التخطيط ادارة تخطط: وا[��م ا���Gات  .3

 نشرة وهي فصلية نشرة إلصدار 1/4/2010 من وابتداء الوزراء لمجلس العامة

 .سنوية مجلة هي ومجلة ، فصلية
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 العامة واألمانة التنموي للتخطيط العامة االمانة من الخبراء استكمل:  األدلة .4

 والمالية االقتصاد ووزارة الحكومية والسياسات التخطيط ادارة/ الوزراء لمجلس

 في التخطيط عملية للدعم التالية األدلة مسودات باستكمال االدارية التنمية ومعهد

 :هي األدلة وهذه الحكومية والجهات الوزارات

 .النتائج على المبني االستراتيجي التخطيط دليل . أ

 .النتائج على المرتكز االداء تقويم دليل . ب

  .واألدوار االستراتيجيات -  اإلدارات دور تفعيل دليل . ت

� ��^  

 من ولكن ، البيانات تحلل عندما حقيقة يصبح األداء قياس  أن االعتبار في نضع ان والبد

 وتقديمها الصحيحة المعلومات على الحصول و البيانات جمع عن المسؤولة الجهة هي

 التي المعلومات نوع تحديد بضوئها للمديرين ليتسنى وتحليلها الصحيح بالوقت للمدراء

  .قراراتهم التخاذ ومتى يحتاجونها

 لكي ، ومفسرة ومحلله منظمة تكون أن يجب إذ ، كافية غير لوحدها البيانات أن  

 المقترحات وضع يمكن وبالتالي األنشطة أداء أسلوب عن باستنتاجات بها تخرج

  .الحكومية؟ المنظمات في التطور تحقيق  في تساهم التي والتوصيات

 ففي. العالم دول في االداء وتقويم البيانات توفير في مختلفة وجهات مؤسسات وتساهم

 تمكن التي والمعلومات البيانات بتوفير حكومية وجهة وكالة 30 من اكثر تساهم كندا
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 التي االستراتيجيات تحقيق في المختلفة الجهات جهود على الوقوف من الكندي البرلمان

  :الجهات هذه ومن لتحقيقها كندا تسعى

 .المالية وزارة �

 .واالقتصاد للبيئة الوطني المجلس �

 .الكندي الخزانة مجلس �

 .الطبيعية الموارد وكالة �

 .الوطني البحوث مجلس �

 . الكندي الفضاء وكالة �

  .المعايير مجلس �
  : منها بها معترف مصادر في معلومات على األداء تقويم في يعتمد

 .للسكان العام التعداد بيانات �

 . اجتماعية استقصائية إحصاءات �

 . العام الرأي استطالعات �

 . االقتصادي التعاون منظمة من صادره تقارير �

 . العالمية الصحة منظمة تقارير �

  .االداء تقويم في تساعد وبيانات معلومات تتضمن تقارير وهي

 لقياس مؤشرات بوضع قيامها عند الحكومية والجهات الوكاالت من يتطلب نقول وأخيراً

  :يلي ما مراعاة النتائج

  . ونحسن لنتعلم األداء نقيس إننا .1
 . بالمشاركة يمارس أن يجب المقاييس تطوير إن .2

 .معاً والفاعلية الكفاءة نقيس أن يجب .3
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 . قليلة مؤشرات من أفضل ليس المؤشرات زيادة إن .4

 . ونحسن نعدل ثم المؤشرات من قليل بعدد نبدأ أن يمكن .5

 . مستحيلة وليست متحدية عملية أهدافاً ضع .6

 . األداء قياس في والوقت الكلفة مراعاة .7

 . األداء قياس نظام جودة من للتحقق سريعة مزدوجة مقاييس استخدام .8

 


