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  :مقدمة

تجسيدا م 2015- 2011لتخفيف من الفقرل الرابعةاالقتصادية واالجتماعية خطة التنمية يأتي إعداد 

التاسعة ما  مادته تتضمناليمنية الذي  ةبدستور الجمهوريوالتزاما ، التخطيطي الستمرارية العمل

القتصادية للدولة على أساس التخطيط االقتصادي العلمي، وبما يكفل تقوم السيـاسة ا" :نصه

االستـغالل األمثل لكافـة الموارد وتنمية وتطوير قدرات كل القطاعات االقتصاديـة في شتى 

مجاالت التنميـة االقتصادية واالجتماعية وفي إطار الخطة العامة للدولة بما يخـدم المصلحـة 

 ."طـنـيالعـامـة واالقتصـاد الو

واجب وزارة التخطيط والتعاون الدولي وحدها وإنما من  ليسأن العمل التخطيطي  وغني عن البيان

واألجهـزة   بما في ذلك الوزاراتكافة المستويات المركزية والمحلية والشعبية الضروري اشتراك 

ص ومنظمـات  ومؤسسات القطاع العام والمختلط والتعاوني وأيضا القطاع الخا الحكومية والمصالح

كذا المجالس المحلية المنتخبة للمديريات والمحافظات واألجهزة التنفيذية للسـلطات  و المجتمع المدني

هـذا بـالطبع تجسـيدا لمبـدأ     و. المحلية واألهالي والجماعات والمنظمات في المجتمعات المحلية

يطـي التنمـوي،   وأسلوب عملي لنشر الـوعي التخط  التخطيط،ديمقراطية الالمركزية والمشاركة و

ضمن  وذلك ،والمجتمع للتخطيط على مستوى الدولة المؤسسيوإرساء األسس السليمة لبناء الهيكل 

التنسيقية لوزارة التخطيط والتعاون الدولي، ومن خالل اللجـان الفنيـة   وإطار الفعاليات التوجيهية 

  .المشكلة إلعداد الخطة على كافة المستويات المركزية والمحلية والشعبية

على اختالف مستوياتها الوزارات والجهات الحكومية المركزية توجيه جميع إلى ويهدف هذا الدليل 

أسلوب إعداد مشـروع  إلى القطاعية وكذا السلطات المحلية في المديريات والمحافظات وتصنيفاتها 

علميـة   بطريقـة  ) 2015-2011(للتخفيف من الفقر  الرابعةاالقتصادية واالجتماعية خطة التنمية 

وواقعية ونمطية قابلة للتنسيق والتبويب وقابلة لوضعها في قالب موحد يمكن إخراجه فـي صـورة   

  .وثيقة موحدة لخطة البالد التنموية

إعداد مشـروع  المتعلقة بأسس ومتطلبات  التخطيطية الفنيةالتوجيهات مجموعة من  يتضمن الدليل و

والمهام األساسية لفرق العمل المكلّفة بإعداد  خطة،إعداد مشروع ال العمل في وصفاً لمراحلو الخطة

والبرنامج الزمني لكل مرحلة،  اإلدارية،والوحدات  الحكوميةمشروع الخطة في الوزارات والجهات 

، إضـافة  المختلفةاإلدارية  للجهات والوحداتالمحتويات التي يجب أن تتضمنها الخطط التفصيلية و

نمـاذج   وكـذا  ،المصطلحات المستخدمة في مشروع الخطـة وريف اتعال المالحق التي تحويإلى 

البيانات الخاصة بمتطلبات إعداد مشروع الخطة، والتي ينبغي تعبئتها من قبل الوزارات والجهـات  

لوزارة التخطيط والتعاون الدولي حسـب الجـدول الزمنـي     اإلدارية وتقديمهاوالوحدات  الحكومية

الـوزارات والجهـات   المكملة من أجل تسهيل مهـام   حقمن المالوغيرها  الخطة،المحدد إلعداد 
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مع التأكيد على أهمية استيفاء  .عند إعداد مشروعات خططها اإلدارية المختلفةوالوحدات  الحكومية

جميع بيانات هذه النماذج ليتسنى استخدامها في تحليل متطلبات الخطة مـن قبـل وزارة التخطـيط    

   .والتعاون الدولي بالشكل المطلوب

خطـة التنميـة   أساس لوضع سنة ك م2010قد استقر الرأي على أن تؤخذ البيانات التقديرية لعام و

التي تنطلق الخطة منها باتجـاه  و، م2015-2011الرابعة للتخفيف من الفقراالقتصادية واالجتماعية 

مخطط في تطويرها وتنميتها في كل سنة من سنوات الخطة، وإليها تقاس التنمية المطلوبة لكل رقم 

  .كل سنة

) 2015-2011(للتخفيف من الفقـر  الرابعة التنمية االقتصادية واالجتماعية ويتوقع أن تعكس خطة 

  :على عنصرين مهمين تطورا نوعيا في منهجية وأساليب التخطيط، حيث سيتم التركيز من خاللها 

ف والسياسـات أو  قياس االنجاز سواء على مستوى األهـدا  توخي قدر أكبر من الدقة في -األول 

لكل مستوى من هذه المستويات بمـا   تحققوذلك من خالل وضع مؤشرات ، البرامج والمشروعات

على مستوى الـوزارات   ن عمليات متابعة تنفيذ الخطة ورصدها وتقييم مستوى األداءييضمن تحس

    .والهيئات والمحافظات

ج النوع االجتماعي في كافة عناصـر  إعطاء قدر اكبر من التركيز واالهتمام لموضوع إدما -الثاني

ومكونات الخطة تجسيدا لتوجهات الدولة نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وضـمان  

  .مشاركتها في تحقيق الخطة وفي االستفادة من نتائجها 

  :ةالخطوسياسات  هدافأل األساسيةواألطر المرجعية المصادر  -أوالً

االقتصادية واالجتماعية خطة التنمية هداف وسياسات ألساسي األول يتمثل اإلطار المرجعي األ •

على المستويات الكليـة والقطاعيـة وعلـى مسـتوى      2015-2011الرابعة للتخفيف من الفقر

م المتضمنة هدف انتقال اليمن إلى مجموعـة  2025الرؤية اإلستراتيجية لليمن في  ،المحافظات

. قتصادي وتطور اجتماعي ومعرفي وثقـافي وسياسـي  الدول متوسطة التنمية البشرية بتنوع ا

واستنادا إلى ذلك ينبغي على الوزارات والجهات الحكومية كافة كل في نطاق مهامه القطاعيـة  

الغايات ومسئولياته التنموية اتخاذ الغايات الشاملة للرؤية اإلستراتيجية المنطلق األساسي لتحديد 

 .المقبلةخالل سنوات الخطة حليا مرواألهداف المرغوبة والممكن تحقيقها 

كبيئة اليمن  إلى تقديمتهدف  التيالوطنية لإلصالحات األجندة  فتمثلهأما األساس الثاني للخطة  •

جندة مجاالت واسعة األتغطي حيث ، عالميةالقليمية واإلمحلية والستثمارات االو لألعمال جاذبة

واإلصالح ، وتحديث الخدمة المدنية واإلصالح اإلداري، استقاللية القضاء :لإلصالحات وهي

ومكافحة الفساد وزيادة المسائلة ، االقتصادي والمالي وتحسين مناخ االستثمار واألعمال

الوزارات يتعين على كل و. والشفافية واإلصالحات السياسية بما في ذلك تعزيز الديمقراطية

 الوطنية لإلصالحاتاألجندة تنفيذ أهداف  فيوالمحافظات تحديد مساهماتها والجهات الحكومية 
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والنتائج المتوقعة التنفيذية المحددة لفترة الخطة جراءات واإل خالل سنوات الخطة المقبلة

 .لكل مجال من مجاالت اإلصالح  االنجازقياس  ومؤشرات

ـ م المنبث2015-1990أهداف التنمية األلفية في  للخطة الثالثويتمثل األساس  • عـن إعـالن    ةق

 المتحدة،م برعاية األمم 2000ره قادة العالم في قمتهم األلفية المنعقدة في سبتمبر األلفية الذي اق

ممثلة بثمانية أهـداف عامـة تشـمل    العالمية، األولويات الرئيسية ألجندة التنمية  تعكسوالتي 

المساواة بين الجنسـين   نللجميع، وتحسيالتعليم األساسي والحادين، القضاء على الفقر والجوع 

األمراض الفتاكـة   ةاألمومة، ومكافحصحة  ناألطفال، وتحسيوتخفيض وفيات  ،المرأة وتمكين

وبناء على ذلك ينبغي التأكيـد علـى   . وتطوير شراكة عالميةالبيئة، استدامة  نوالمعدية، وضما

والتدخالت المقترحة في مشروع الخطة  األهداف والسياسات تجسيد االرتباط الواجب بين أهمية

بـذلك   اسـتكماال األلفيـة،  أهداف التنمية بين و لف القطاعات والوزارات والجهاتالقادمة لمخت

وإلنجاز المهام المتبقية على جدول أعمال  اآلن،حتى التي بذلت في هذا اإلطار الوطنية  للجهود

 .األلفية مشروع 

فـة  أما األساس الرابع للخطة فيتمثل في االستراتيجيات الوطنية ذات البعـد التقـاطعي مـع كا    •

مثل االستراتيجية الوطنية للسياسات السكانية، واالستراتيجية الوطنية للحكم المحلـي  : القطاعات

واالستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة، واستراتيجية الحماية االجتماعية، ونورد هنا أمثلة لـبعض  

 :   منها

o لسـنة   411رقم  بقرار مجلس الوزراء المعتمدةاإلستراتيجية الوطنية للحكم المحلي  تعد

للتخفيف مـن الفقـر   الرابعة االقتصادية واالجتماعية لخطة التنمية  الرابعاألساس  2008

 فـي  المحلـي  الحكم نظام وتطوير لبناء وهي رؤية إستراتيجية شاملة، )2011-2015(

م، بما يمكنه من المساهمة الفعالة في تحقيـق أهـداف   2015 عام حتى اليمنية الجمهورية

توسيع المشاركة الشعبية في إدارة الشأن المحلـي،   والمتمثلة في، حلية والوطنيةالتنمية الم

وتقديم الخدمات المحلية للمواطنين بمهنية وكفاءة وفاعلية، وبناء قاعدة االقتصاد المحلـي  

والتخفيف من الفقر، وتقليص الفجـوة التنمويـة بـين الريـف     ، وتهيئة المناخ لالستثمار

الذي سيمكن الحكومة من المضي قدما خالل  األساسبمثابة  يجيةاإلستراتوتعد  .والحضر

لتنفيـذ  برنامج وطنـي متكامـل    في عملية إعدادالخطة الثالثة للتنمية المتبقية من فترة ال

اإلجراءات واألهداف الكمية والنوعية والزمنية  اإلستراتيجية حيث سيقوم البرنامج بتحديد

 ةمن محاور اإلستراتيجية الرئيسيوى العام لكل محور التنفيذية الواجب اتخاذها على المست

التحديد الدقيق لألدوار التي ستناط بالوزارات واألجهزة المركزيـة  إضافة إلى ، والفرعية

المجتمـع  ادوار وكـذا  ، والمحلية المعنية بعملية بناء وتطوير نظام الحكم المحلي المنشود

 . المدني وشركاء التنمية المحليين والخارجيين
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o م2015-2006) النـوع االجتمـاعي   ( تمثل في اإلستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة و ،

رؤية طويلة األجل للنهوض بأوضاع المرأة اليمنية والتعزيز التـدريجي للمسـاواة بـين    

الجنسين وتمكين المرأة باعتبارهما الوسيلتين األكثر فاعلية لجعل أهداف التنميـة األلفيـة   

وتجسد اإلستراتيجية التزام بالدنا باتّفاقية القضاء على . المستوى الوطنيقابلة للتنفيذ على 

وتشمل األهداف الرئيسـية  . ومنهجية عمل بكين) السيداو("كافة أشكال التّمييز ضد المرأة 

م، وحصول الجنسين على فـرص  2015لإلستراتجية توفير التعليم األساسي للجميع عام 

والتمكـين  ، وخفـض نسـبة النسـاء الفقيـرات    ، ت الصحيةمتساوية في التعليم والخدما

وتسهيل ممارستها لحقوقهـا  ، ورفع مستوى مشاركتها في صنع القرار، االقتصادي للمرأة

ومـن ثـم   . وتوسيع مشاركتها في اإلعالم وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، اإلنسانية

حافظات عبـر وضـع   يجب استيعاب هذه األهداف في كافة الخطط القطاعية وخطط الم

أهداف وسياسات وبرامج ومشروعات ترمي إلى تقليص الفجـوات النوعيـة والتعزيـز    

 .وتحديد الموارد المالية الالزمة لها خالل سنوات الخطة، التدريجي للمساواة بين الجنسين

 وتحتل االستراتيجيات القطاعية التي أعدت خالل الفترات السابقة في العديد من القطاعات موقعا •

خطة التنمية مهما بين المصادر األساسية ألهداف وسياسات التنمية القطاعية خالل فترة 

القادمة وعلى األخص منها  2015-2011للتخفيف من الفقر الرابعة االقتصادية واالجتماعية 

والمالية التي اشتملت عليها  استراتيجيات وسياسات اإلصالحات المؤسسية والتنظيمية واإلدارية

، بالإلضافة إلى استراتيجية المياه واستراتيجيات التعليم األساسي والثانوي ستراتيجياتتلك اال

   .والتعليم العالي والتعليم الفني والمهني

تضمنته تشريعات وأنظمة كل وزارة أو جهاز أو مصلحة أو هيئة  مان إف ،أخيرا وليس آخراو  •

تتحدد على أساسها  يمصادر التحد الأ تشكلتنظيمية وتنموية،  مهامأو مؤسسة عامة من 

أو وحدة  جهةوزارة أو فالمطلوب من كل لذلك  .األدوار والمهام التنموية لكل وزارة أو جهة

مراجعة دقيقة لهذه المهام واالختصاصات وتحديد الغايات واألهداف المرغوبة  إدارية إجراء

عمليات وأعمال إلى ام وبالتالي ترجمة المه المقبلة،والممكن تحقيقها خالل سنوات الخطة 

والتعبير عن عناصر هذه المهام بلغة األرقام قدر اإلمكان مع التحديد  التنفيذ،ومشاريع واجبة 

الزمني لتنفيذها والتقدير الدقيق لمتطلبات إنجازها وتحديد مراحل التنفيذ وتوزيعها على سنوات 

 .الخطة
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  مراحل إعداد مشروع الخطة -ثانياً

  التحضيريةالمرحلة  :المرحلة األولى

بشـان البـدء    2008لعـام  ) 380(قرار مجلس الوزراء رقم بصدور عمليا هذه المرحلة  لقد بدأت

 2015-2011للتخفيف من الفقـر باإلعداد والتحضير لخطة التنمية االقتصادية واالجتماعية الرابعة 

وتحديـد مهامهـا   خطـة  بشان تشكيل اللجنة العليا إلعداد ال 2009لعام ) 145(وكذلك القرار رقم 

الالزمـة إلعـداد   اللجان الفنيـة والقطاعيـة   األطر اإلشرافية ويلي ذلك تشكيل وس، واختصاصاتها

والتعاون الدولي ثم تشكيل لجان وفرق العمل على مسـتوى  في وزارة التخطيط مشروع الخطــة 

وتقـوم  ، ديرياتالوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح المركزية وعلى مستوى المحافظات والم

 .ذج والتعليمات المساندة للدليلاللجنة الفنية ألعداد الخطة في هذه المرحلة بإعداد دليل الخطة والنما

تنظيم الفعاليات واألنشطة التدريبية بغرض شرح الدليل لفرق العمل المختلفـة والتـدريب    يلي ذلك

ي الدليل، مع تخصيص حيز مناسب فـي  العملي على التعامل مع النماذج والتعليمات الفنية الواردة ف

على المهارات المتعلقة بتحديد معايير ومؤشرات إدماج النوع ، البرنامج التدريبي لتدريب المشاركين

ومن خالل التعاون والتنسيق في هذا الجانب بين اللجنـة  ، االجتماعي في الخطط والبرامج التنموية

في ويكون عقد هذه الفعاليات واألنشطة التدريبية  .ليالوطنية للمرأة ووزارة التخطيط والتعاون الدو

بالنسبة لفرق العمل فـي الـوزارات واألجهـزة الحكوميـة      والتعاون الدولي مقر وزارة التخطيط

تنظيم ثم يتم بعد ذلك المركزية وفي محافظات مختارة بالنسبة لفرق العمل التابعة للسلطات المحلية، 

عمل المختصة في الوزارات والجهات والمحافظات وبـين الفـرق   االتصاالت واللقاءات بين فرق ال

األفكـار عـن    التصورات ووضـع  وذلك لتنسيقوالتعاون الدولي  وزارة التخطيط المناظرة لها في

خطـة التنميـة   خـالل مرحلـة    األهداف العامة والسياسات والبرامج والمشروعات الالزمة للتنمية

وينبغي التأكيد على أهميـة المشـاركة الفعليـة     .فيف من الفقرللتخ الرابعةاالقتصادية واالجتماعية 

وإدارات المرأة  ممثلة باللجنة الوطنية للمرأة وفروعها في المحافظات، لآلليات المعنية بقضايا المرأة

في اللجان القطاعية والمحلية  من خالل وجود ممثالت لهذه اآلليات، في الوزارات، في وضع الخطة

  .بإعداد الخطة المختلفة المكلفة

  

  للخطة اإلعداد الفني  :المرحلة الثانية

كٌل فيما يخصـه بإعـداد   والسلطات المحلية الوزارات والجهات الحكومية  المرحلة قياميتم في هذه 

مشروعات خططها بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي على أن تشـمل عمليـة اإلعـداد    

  :بشكل أساسي ما يلي
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وجهود  لراهن شامال التطورات التي تم تحقيقها على مختلف المستويات التنمويةتحليل الوضع ا .1

وإبراز انعكاساتها على أوضاع المرأة اليمنيـة ومشـاركتها فـي التنميـة      ،التخفيف من الفقر

 االقتصادية واالجتماعية

جتماعيـة  التنمية االقتصـادية واال توفير البيانات والمعلومات والدراسات المطلوبة إلعداد خطة  .2

لكل وزارة أو جهة حكومية أو وحدة إدارية، مع الحـرص علـى أن    للتخفيف من الفقر الرابعة

بأكبر قدر ممكن ،وبما يساعد على اسـتخراج  ، تكون البيانات اإلحصائية مصنفة بحسب الجنس

وقياس حجم الفجوة النوعية ومعرفة الوضـع الـراهن   ، المؤشرات منها وفقا للنوع االجتماعي

  .ة والرجل في المجتمع ومساهماتهما في التنميةللمرأ

االقتصـادية  فتـرة تنفيـذ خطـة التنميـة      خـالل المتوقعة األساسية والتحديات تحديد القضايا  .3

 .والمقترحات الالزمة لمواجهتهاالتصورات و للتخفيف من الفقر الرابعةواالجتماعية 

أو الوحـدة اإلداريـة   جهة الحكوميـة  للوزارة أو ال والمؤشرات الرئيسية األهداف العامة تحديد .4

في نطاق األهداف العامة واألسس االستراتيجية وذلك لتحقيقها والسياسات واالجراءات الالزمة 

  .2015-2011من الفقر للتخفيف الرابعةاالقتصادية واالجتماعية  التنمية لخطة

رنامج الزمني المحدد لبوفقاً لإدارية أو وحدة  إعداد مشروع خطة كل وزارة أو جهة حكوميةيتم  .5

 .في هذا الدليل الوارد للتخفيف من الفقر الرابعةاالقتصادية واالجتماعية  التنمية ةخطإلعداد 

تحديد الجدول الزمني إلعداد مشروع خطة كل وزارة أو جهة حكومية أو وحدة إداريـة فـي    .6

للتخفيف من  الرابعة االقتصادية واالجتماعيةخطة التنمية نطاق البرنامج الزمني المحدد إلعداد 

 . الوارد في هذا الدليل الفقر

  

  الصياغة النهائية والتشاور :الثالثةالمرحلة 

بعد وصول مشروعات خطط الوزارات والجهات الحكومية والمحافظات سـتقوم وزارة التخطـيط   

ـ  داف والتعاون الدولي بمراجعتها وتقويمها وتوحيدها في خطة متسقة للتنمية الوطنية في إطار األه

العامة واألسـس اإلستراتيجية بالتشـاور والتنسيق مـع الــوزارات والجهــات الحكوميــة    

مع ضمان المشاركة الكاملة إلدارات المرأة في الوزارات وكذا اللجنة الوطنيـة  ، والوحدات اإلدارية

فيما  صوعلى األخ –للخطة  وفروعها في المحافظات في عملية المراجعة والصياغة النهائية للمرأة

على أن يتم رفعها إلـى اللجنـة    -يتعلق بالمكون الخاص بالمرأة في الخطة وبرنامجها االستثماري

 الرابعةالتنمية االقتصادية واالجتماعية العليا للخطة بحسب ما ورد في الجدول الزمني إلعداد خطة 

  .2015-2011للتخفيف من الفقر 

  

  



8 

  

  ار القانوني للخطة مرحلة المصادقة واإلصد: المرحلة الرابعة 

المهـام واالجـراءات المتعلقـة     أنجازفي مسار إعداد الخطة ويتم فيها قبل األخيرة المرحلة وهي 

  .وإصدارها بقانون وهي إجراءات ينظمها دستور الجمهوريةبالتصديق على وثيقة الخطة 

  

 ات والجهاتالوزارفي  الخطة عبإعداد مشروالمهام األساسية لفرق العمل المكلفة  - ثالثاً

  الوحدات اإلداريةالمركزية و الحكومية

، والمحافظـات  المركزية فرق العمل المشكّلة في الوزارات والجهات الحكوميةتتلخص مهام لجان و

إلـى  وتقـديمها   المركزية والمحافظـات ع خطط هذه الوزارات والجهات الحكومية اريإعداد مش في

على أن تتولى فرق العمل النظيـرة  . نامج الزمني المحددوفقاً للبر الدولي نالتخطيط والتعاووزارة 

إعداده والتحقق مـن مـدى اسـتيفاءه    تم  مراجعة وفحص ما الدولي نوالتعاوفي وزارة التخطيط 

المحتمل  النواقصالعمل على استكمال و، هدليل إعداد الخطة ومالحقفي  للنماذج والتعليمات الواردة

ويتعـين   .والمحافظاتناظرة في الوزارات والجهات المركزية الم عملالمع فرق  وجودها بالتنسيق

على كافة اللجان وفرق العمل المكلفة بإعداد الخطة سواء على المستوى المركزي أو على مسـتوى  

 :المحافظات التقيد بالتعليمات واآلليات والضوابط التالية

في كل ما يتعلق بأعمـال  المختصين في وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع التواصل المستمر  .1

فـي  مركزيـا   التي سـتعقد  والدورات التدريبية االجتماعات بحضورلتزام االإعداد الخطة، مع 

 .المختارةالمحافظات محليا في أو  وزارة التخطيط والتعاون الدولي

، )إناث، ذكور(توفير وتبادل البيانات والمعلومات الكافية والدقيقة والمصنفة على أساس الجنس  .2

 .األوقات المحددة إلعداد كل مرحلة من مراحل مشروع الخطة الموضحة في هذا الدليل  في

تخاذ قرار بشأنها والبـت فيهـا   يشترط الالتي وجوب العمل على تحديد القضايا والموضوعات  .3

  .المناسبة لها وجوب أرفاق المقترحات بشان الحلولموافقة مستويات أعلى مع 

 والتخطيطيـة  المهام التنظيميـة  وار والمسئوليات المتعلقة بإنجازالعمل على تحديد وتوزيع األد .4

 .هذا الدليل المحددة فيإلعداد مشروع الخطة 

العمل على تحقيق التنسيق الكامل راسيا وأفقيا في نطاق كل جهة أو وحدة إداريـة بتقسـيماتها    .5

اللجنة الوطنيـة  فروع  رئيساتبما في ذلك إدارات المرأة في الوزارات و -وفروعها المختلفة 

من جانب ومع الجهات األخرى والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المـدني   -في المحافظات 

من جهة أخرى وتوفير القنوات المناسبة لتجسيد مبادئ المشـاركة والالمركزيـة وديمقراطيـة    

 .التخطيط بصورة فعالة وعلى أوسع نطاق ممكن
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 الرابعةاالقتصادية واالجتماعية التنمية داد لخطة العمل على ضمان سير األعمال المتعلقة باألع .6

والمشـروعات  البـرامج  تنفيـذ   جنب مع استكمالإلى جنبا  2015-2011للتخفيف من الفقر 

ما يتعلق بها من احتياجات وظيفية وتجهيزات وخالفه وذلـك فـي إطـار    واإلنمائية قيد التنفيذ 

 قيـد الستمرار العمليات القائمة والتي  تقدير التكاليف الالزمةمع ضرورة  م2010عام موازنة 

التي و والوحدات اإلدارية في المحافظات والمديريات التنفيذ الفعلي للوزارات والجهات الحكومية

  .تم بالفعل تخصيص االعتمادات المالية لها ولكنها لم تبدأ أو لم يتم إنجازها بعد

كافة بالنسبة لومالحقه المختلفة هذا الدليل  نماذج البيانات الواردة فيل االستيفاء الكاملالتأكد من  .7

نظرا لما لهذه النحو المحدد،  كل منها علىلمراحل تنفيذ لجدولة الزمنية اااللتزام بمع ، السياسات

المتابعة  ألغراض أو، الجدولة الزمنية من أهمية سواء ألغراض اإلعداد الفني للخطة وتحليالتها

 سياسة من السياسـات يجب التقيد التام بوجوب اشتمال كل كما .رامج الخطةسياسات وبل الالحقة

سواء أكانـت فـي شـكل     االتي تندرج في إطاره حزمة العناصرللخطة القادمة على  ةمقترحال

ضرورية لتحقيق أهداف الخطة وبحيث ترد هذه أو إجراءات تنفيذية مشروعات إنمائية برامج و

  .السياسةن إطار ، ودرجة أهميتها ضمأولويتها مرتبة حسبالعناصر 

عند وضع الجدولة الزمنية لتنفيذ عناصر ومكونات برامج الخطة يجب أن يراعى بشـكل تـام    .8

يتم عرضه فـي ضـوء    تقديم التبرير الالزم بشكل نوعي وكمي محدد لكل برنامج أو مشروع

غيـة  أهداف الوزارة أو الجهة الحكومية أو الوحدة اإلدارية التي ينتمي إليها البرنامج، وذلـك ب 

ومثال ذلك اآلثار المالية واالقتصـادية واالجتماعيـة والبيئيـة    (تقويم جوانبه اإليجابية والسلبية 

، وفي هذا الصدد يتعين على كل وزارة أو جهة حكومية أو وحـدة  )واآلثار على وضع المرأة 

د مـع مراعـاة إيجـا   . إدارية توضيح مدى إسهام البرنامج في تحقيق األهداف التنموية العامة

التنسـيق التام بين مختلف خطط وبرامج األجهزة الحكومية المركزيـة والسـلطات المحليـة    

  .وانعكاس ذلك على االقتصاد الوطني بوجه عام

الوحدة  أوالحكومية إرفاق أي دراسات أو بيانات أو معلومات إضافية قد ترى الوزارة أو الجهة  .9

 .بشكل أفضل خطتهالأهميتها إلبراز الصورة النهائية اإلدارية 
  

  :الزمني إلعداد الخطة البرنامج - رابعاً

 خطة للوزارات والجهات الحكوميـة الالبرنامج الزمني إلعداد  هذا الدليليتضمن الجدول الوارد في 

) رابعـاً (ويتم تنفيذ مهام فرق العمل الموضحة في البنـد   .)محافظات/مديريات( اإلداريةوالوحدات 

بحيث تتمشى مـع البرنـامج الزمنـي     والتعاون الدولي ارة التخطيطبالتنسيق مع المختصين في وز

  .لمهام إعداد الخطة في الجدول المشار إليه أعاله
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 :للوزارات والجهات الحكومية التنفيذيةمحتويات الخطط  -خامساً

حتى يتحقق مبدأ تنميط العمل التحليلي والتخطيطي على جميع المستويات يتطلب األمـر أن يكـون   

أو وحدات وإدارات التخطيط في كل جهة فـي الدولـة والقطـاع     ل لجنة من لجان الخطةتقرير ك

  :مبوبا على النحو التاليأو الوحدة اإلدارية االقتصادي 

 2010-2006التنمية الثالثة  ةخطخالل التطورات الوضع الراهن وتقييم  .1

  .األهداف العامة والسياساتتحديد  .2

  .للتنفيذ والجدول الزمني والمؤسسية جوانب التنظيميةالاإلجراءات وووضع  البرامجتحديد  .3

  :وفيما يلي وصف لمحتويات كل قسم

 :التطورات الماضيةتحليل الوضع الراهن و .1

ويشمل هذا القسم عرضاً شامالً وتفصيلياً للوضع الراهن يوضح مدى التطور الذي بلغته التنمية فيما 

دارية من خدمات، ومعـدالت النمـو، واإلنجـازات    تقدمه الوزارة أو الجهة الحكومية أو الوحدة اإل

تحليل وتقييم البيانات واستخراج المؤشرات وفقـا للنـوع   ، م2010المتوقع تحقيقها حتى نهاية عام 

في المجتمع على مستوى القطاعات ) بين الرجال والنساء(النوعية  وقياس حجم الفجوات، االجتماعي

مات البيانية التي تبرز مدى التوافق مع الخطة أو االبتعاد بالجداول والرسو ودعم كل ذلك، والمناطق

عن أهدافها من جراء الصعوبات الرئيسية أو االختناقات التي واجهت تنفيذ خطـة التنميـة الثالثـة    

 . والتي مازالت قائمة) سواء الفنية، أو المالية، أو اإلدارية، أو البشرية(

  :اإلنجازات .1.1

 كماأو المحافظة داف المحددة الرئيسية للوزارة أو الجهة الحكومية يتناول هذا القسم مقارنة األه

مـا   مع للوزارة أو الجهة الحكومية التنفيذيةأو الخطة /و الثالثة خطة التنميةهو وارد في وثيقة 

تم تحقيقه على أساس تراكمي، يأخذ في الحسبان التطور الفعلي للعمل في الـوزارة أو الجهـة   

الجوانب المادية بما في ذلك اإلنتـاج   :ويشمل هذا التحليل .تنمية الثالثةخطة الالحكومية خالل 

والموقف العـام للطاقـات   . ومستلزمات اإلنتاج والناتج واالستثمارات وما تحقق من إنجازاتها

اإلنتاجية ومقدار تطورها وتطور اإلنتاج فيها بتنفيذ البرامج والمشروعات اإلنمائية التي تشرف 

تنفذها ومدى فعالية الجزء الذي نفذ منها في زيادة اإلنتـاج وتوسـيع فـرص     عليها الجهة أو

االستخدام لقوة العمل من الجنسين ورفع مستوى إنتاجيتها وقياس اإلنفاق المالي باإلنجاز المادي 

  .في كل برنامج أو مشروع

  :تنمية القوى العاملة .1.2

الجهة الحكومية أو الوحدة اإلداريـة فـي    يتناول هذا القسم بالتحليل التطور الذي شهدته الوزارة أو

مجال تنمية القوى العاملة، على ضوء األهداف المحددة في الخطة، والمعوقات التي ظهرت في هذا 
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كما يتناول بـرامج التـدريب المنفـذة    ). ذكور، إناث (المضمار، مع التركيز على التوزيع النوعي 

لمحافظـات أو خارجهـا وأعـداد الملتحقـين     الجهة الحكومية أو فروعهـا فـي ا  / داخل الوزارة 

  .والمتخرجين من الجنسين وما ُأنجز منها على ضوء المستهدف بالخطة

  :تطور اإلنتاجية .1.3

يعالج هذا القسم تطور اإلنتاجية في الوزارة أو الجهة الحكومية باستخدام المؤشـرات الكميـة   

إن وجدت وإجراء المقارنات  لإلنتاجية، على ضوء األهداف المحددة لتلك المؤشرات في الخطة

العالمية كلما كان ذلك ممكناً، مع إضافة أي مؤشرات أخرى حسب طبيعة العمل في الوزارة أو 

 .الجهة الحكومية

 :الجوانب المالية .1.4

ويتضمن هذا القسم تحليالً للوضع المالي في الوزارة أو الجهة الحكومية أو الوحدة اإلداريـة،  

لثانية، ويتناول مقارنة ما تم اعتماده في الخطة وفي الميزانيـة  خالل سنوات الخطة الخمسية ا

كما يتم تحليل هيكل اإلنفاق الفعلـي علـى بـرامج    . بما تم صرفه فعلياً حسب مصدر التمويل

مع إبراز اإلنفاق الفعلي على تلك ، ومشروعات الوزارة أو الجهة الحكومية أو الوحدة اإلدارية

صيصا للمرأة حيثما وجدت، ومقارنته باعتمادات الميزانيـة  البرامج والمشروعات الموجهة خ

كما يتضمن هـذا الجـزء عرضـاً     .وتوضيح اآلثار المترتبة على ما قد يكون هناك من تباين

الثالثـة وبالنسـبة للوحـدات    خالل سنوات خطة التنمية  ،مصادرهاحسب  المحققةلإليرادات 

 جانب توضيح اإليرادات حسب المصـادر يراعى في هذا ال) محافظات / مديريات (اإلدارية 

  .عامة ومشتركة ودعم مركزي، األربعة المعتمدة أي موارد محلية

  :األساسية والمعوقات القضايا 

إن تحليل الوضع الراهن يجب أن يركز بشكل أساسي على تحديد أهم القضايا والمعوقات التي 

البرامج والمشـروعات الموجهـة   أثّرت على تنفيذ برامج الخطة ومشروعاتها بما في ذلك تلك 

أو تحقيق أهدافها بالمستوى المطلوب وطريقـة معالجتهـا مـن قبـل     ، حيثما وجدت -للمرأة 

 .الوزارات أو الجهات الحكومية خالل فترة تنفيذ هذه البرامج والمشروعات

كما يوضح درجة تطبيق ومدى فعالية السياسات الرئيسية الواردة في خطة الوزارة أو الجهـة  

لحكومية أو الوحدة اإلدارية في حل القضايا وتحقيق األهداف ذات العالقـة، بمـا فـي ذلـك     ا

لكـل قطـاع فيمـا     -السياسات الواردة في الفصل العاشر من الخطة والخاص بمكون المرأة 

  . مع تحديد آليات تنفيذ تلك السياسات ومدى الحاجة إلى تعديلها أو اإلبقاء عليها، يخصه
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 مة والسياسات األهداف العا .2
والسياسـات   أو الوحدة اإلداريةالحكومية  )أو الجهة(على األهداف العامة للقطاع القسم يشتمل هذا 
   .لتحقيقهاالتي ستتبع 

 :األهداف العامة
مرتبطة ارتباطا مباشرا بتحقيق ودعم األهداف الوطنية الـواردة  األهداف القطاعية ينبغي أن تكون 
وينبغي عند صياغة . أعالهالمشار إليها  األخرىصادر واألطر المرجعية المو الخطةفي استراتيجية 

   :األهداف العامة مراعاة ما يلي
كما يكون بمثابة  اإلنشائي،محدداً ومختصراً وواضح المعالم بعيداً عن األسلوب أن يكون الهدف  ⋅

خطـة التنميـة   بـة  ونتائج تجر ،واالستنتاجات المناسبة منها السابقة،الثمرة الفكرية للتحليالت 
  .القادموالتي تحدد معالم الطريق للجهد اإلنمائي ، الثالثة

، بحيث يشكل الهدف رقـم  )، الخ3، 2، 1(حسب درجة أهميتها تنازليا أن يتم ترتيب األهداف  ⋅
 ..، وهكذا)2(أعلى درجات األولوية، يليه الهدف رقم ) 1(

لتقيـيم   مهمة أداة قياس االنجاز رمؤشحيث يوفر ، لكل هدف االداءمؤشر أو أكثر لقياس تحديد  ⋅
وفي بعض األحيان، قد يتطلب األمر تحديد أكثر مـن مؤشـر    .التقدم المحرز في تحقيق الهدف

 مؤشـرات األداء و صياغة األهداف العامـة  كيفية والمثال التالي يوضح .ألغراض التقييمواحد 
 :المرتبطة بها

  

 األداء  ومؤشراتمثال حول صياغة األهداف العامة         

  القيمة الحالية  المؤشرات  األهداف العامة
2010  

 القيمة المستهدفة
2015  

  :الهدف األول

 األمية منابع سد

 .الكبار أمية ومحو

  معدل أمية الشباب

  24-15من الفئة العمرية%   ذكور

  24-15من الفئة العمرية%   إناث

⋅   ⋅   

  : )معدل البنات إلى األوالد(نسبة المساواة في النوع

     في التعليم األساسي •

 في التعليم الثانوي •

    إجمالي   •

⋅   ⋅   

   ⋅   ⋅  نسبة اإلنفاق على التعليم من مجمل اإلنفاق الحكومي 

  :الهدف الثاني

االرتقاء بمستوى 

جودة التعليم في 

  .مراحله المختلفة

 عكسـت ) واألسـاليب  المحتوى( للمناهج العام اإلطار

 مـن  بها قما يلح وكذلك للمجتمع التعليمية االحتياجات

  مناسبة وتعلم تعليم أساليب

⋅   ⋅   

تالميذ لكل ( المدرس في التعليم األساسي/ نسبة الطالب 

  )مدرس

⋅   ⋅   
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  :السياسات  .أ 

أنه في الواقع قـد   وحيثيجب أن ترتبط السياسات وظيفياً باألهداف التي تسعى الجهة إلى تحقيقها 

فالسياسـات  (رقمياً باألهـداف  أن ترتبط السياسات  هدف فيجبتكون هناك سياسة تخدم أكثر من 

  :التاليالمثال وكما هو موضح في  ،وهكذا... تتعلق بالهدف األول 1/3، 1/2، 1/1

  
  مثال 

  والسياساتالعالقة بين الهدف العام 
  

  السياسات  األهداف العامة

 أمية ومحو األمية منابع سد

  .الكبار

   التعليم سن في زمينالمل األطفال لكل الكامل االستيعاب تحقيق في االستمرار ⋅

  التعليم من التسرب ظاهرة من درجة بأقصى الحد ⋅

االرتقاء بمستوى جودة 

  يمالتعل

  في مراحله المختلفة 

  تطوير التعليم العام ورفع كفاءته الداخلية ⋅

  ببرامج التدريب والتأهيل  تحسين أداء المدرسين واالهتمام ⋅

  تعليملقطاع الالمالية واإلدارية  ةتطوير األنظم ⋅

  
 السياسات ومؤشرات األداء

السياسـات  تحدد مؤشرات أداء لكل سياسـة مـن   يجب أن وكما هو الحال بالنسبة للهدف  .1

، لكـن  "كمية"أو " نوعية"يمكن أن تكون  األداءوينبغي اإلشارة إلى أن مؤشرات ، المحددة

 :وعلى النحو التالي.وبسيطة" كمية"من المفضل أن تكون المؤشرات المستخدمة 
  

  مثال حول السياسات ومؤشرات األداء المرتبطة بها

  المؤشرات  السياسات
القيمة 

الحالية 
2010  

القيمة 

المستهدفة 
2015  

 تحقيق في االستمرار

 لكل الكامل االستيعاب

 سن في الملزمين األطفال

والقضاء على  التعليم

  النوعية الفجوات

المرحلة األساسية  معدل القبول في السنة األولى من •

  واالختالف بين الذكور واإلناث

المرحلة األساسية  في معدل االلتحاق اإلجمالي •

  واالختالف بين الذكور واإلناث

المرحلة األساسية واالختالف  معدل االلتحاق الصافي في •

  بين الذكور واإلناث
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  المؤشرات  السياسات
القيمة 

الحالية 
2010  

القيمة 

المستهدفة 
2015  

  األساسيالتعليم

 من اإلجمالي  %  مدرسات إناث •

 من اإلجمالي    %مدرسين ذكور •

     م الثانويالتعلي

  من اإلجمالي%      مدرسات إناث •

  من اإلجمالي%    مدرسين ذكور •

    

تطوير التعليم العام ورفع 

  الداخلية كفاءته

نسبة المجموعات التي تصل ( األساسيمعدل إنهاء التعليم 

  إناثو ذكورلكل من ال) لمستوى الصف الخامس

    

 طاعبالق تتعلق( مختارة موضوعات ثالثة في الطلبة أداء ⋅

  )الفرعي

 في الحديثة التقنيات يستخدمون اللذين الطالب نسبة ⋅

  التعليمية والمصادر التعليم

⋅   ⋅   

تحسين أداء المدرسين 

ببرامج  واالهتمام

  التدريب والتأهيل 

 التربية وزارة لمعايير طبقاً المؤهلة التدريسية الهيئة نسبة

   والتعليم

  

    

المالية  ةاألنظم تطوير

  لتعليملقطاع اواإلدارية 
      الوظيفي للوصف طبقاً اإلداريين الموظفين من المؤهلين نسبة

      .الفرعي القطاع حسب طالب كل لتعليم اإلجمالية التكلفة

  
 لتنفيذ السياساتخطط العمل المحددة   .ب 

خطط عمل  وجوب اشتمال كل سياسة علىيقتضي السياسات المقترحة للخطة القادمة إن تنفيذ 

أو كالهما معا ء أكانت في شكل برامج ومشروعات إنمائية أو إجراءات تنفيذية سوا، هامحددة لتنفيذ

، ودرجة أهميتها أولويتها وبحيث ترد هذه العناصر مرتبة حسبضرورية لتحقيق أهداف الخطة 

في  أداءمؤشرات  والسياسة تكون للمشروعات بالنسبة للهدفوكما هو الحال  .السياسةضمن إطار 

  :ي حدها األدنى كما يليهي فوهذه المشاريع 

  .األهداف المحددة للتكلفة ⋅

  .األهداف المحددة لزمن األداء ⋅

  .األهداف المحددة لإلنجاز المادي ⋅

  :وفيما يلي مثال على خطط العمل المحددة للسياسات الواردة في المثال السابق
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  مثال حول وضع خطط العمل المحددة للسياسات
   

  خطط العمل  السياسات
مليو(التكلفة  ة للتنفيذالفترة الزمني

  )ن ريال

الجهة 

  االنتهاء  البدء  المنفذة

االستمرار في 

تحقيق االستيعاب 

الكامل لكل 

األطفال الملزمين 

في سن التعليم 

والقضاء على 

  النوعية الفجوات

 المشروعات/البرامج 

 األساسي التعليم ومدارس أطفال رياض إنشاء ⋅

  .والثانوي

إنشاء مالحق وائمة إعادة تأهيل المدارس الق ⋅

  .لهادراسية 

  .بثها نطاق وتوسيع التعليمية القناة إنشاء ⋅

  تحديث الخارطة المدرسية ⋅

/ /  / /      

 اإلجراءات التنظيمية والمؤسسية

ربط معونات صندوق الرعاية االجتماعية لألسر  ⋅

الفقيرة بتسجيل أبنائهم في التعليم األساسي 

  وضمان استمرارهم في الدراسة

 للعمل كمدرسات التربية كليات يجاتخر تشجيع ⋅

 في لهن الجماعي السكن تأمين مع بالريف

  .السكن عن المدارس فيها تبعد التي المناطق

 في تعليم واألمهات اآلباء مجالس دور تفعيل ⋅

  .الفتيات وخاصة األبناء

        

 بأقصى الحد

 ظاهرة من درجة

 من التسرب

  .التعليم

 اإلجراءات التنظيمية والمؤسسية

 الدراسية الرسوم من الفقيرة األسر أبناء إعفاء ⋅

 الدراسية المستلزمات وتقديم البنات وخاصة

 المدرسية التغذية مشاريع في والتوسع لهم مجاناً

  .األرياف في

        

تطوير التعليم 

العام ورفع كفاءته 

  الداخلية

إدخال المفاهيم الحديثة عن التربية السكانية  •

إلنسان والديمقراطية والصحية، والبيئة وحقوق ا

  .في المناهج التعليمية

التوسع في إدخال معامل الحاسوب إلى مدارس  •

  المدن وتطوير برامجه،
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  خطط العمل  السياسات
مليو(التكلفة  ة للتنفيذالفترة الزمني

  )ن ريال

الجهة 

  االنتهاء  البدء  المنفذة

تحسين أداء 

المدرسين 

ببرامج  واالهتمام

  التدريب والتأهيل 

 المشروعات/البرامج 

 وتطوير المعلم لتدريب متكامل برنامج تنفيذ •

 في سمدر ألف ٤٠٠ تدريب ويتضمن مهاراته،

  .القادمة سنوات الست

  

        

 ةتطوير األنظم

المالية واإلدارية 

  لقطاع التعليم

 الثانوي التعليم عن األساسي التعليم ميزانية فصل ⋅

المحافظات  بين المالية الموارد توزيع وإعادة

 .موضوعية والمديريات وفق معايير

 نظم ووضع والصيانة التشغيل نفقات تأمين ⋅

 .وترميمها رسالمدا لصيانة متكاملة

 من إطار في واإلدارية المالية الالمركزية تعزيز ⋅

 .والمساءلة الشفافية

 وتنمية العام التعليم مؤسسات هيكلة إعادة ⋅

  .فيها المؤسسية القدرات

 في المدرسي بالمبنى المشتركة المدارس فصل ⋅

 كل وحجم تراعي خصوصيات معايير ضوء

   مرحلة

زيز وتحسين مراجعة أداء التوجيه والتفتيش، وتع ⋅

آليات ووسائل تقييم أداء المدرس وتحصيل 

  .الطالب

⋅   ⋅   ⋅   ⋅   

  ).ج(للنماذج المحددة في الملحق  وفقاًنوعيتها ومكوناتها ينبغي تصنيف جميع المشروعات حسب  *  
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  )     (شكل 

  )إجراءات تنظيمية مؤسسية، مشروعات( المحددة يوضح العالقة بين األهداف والسياسات وخطط العمل

  

  

  
  

  :البيانات والدراسات المساندة
 ينبغي تقديم الدراسات المؤيدة للبرامج المقترحة، والتقويم الفنـي واالقتصـادي والبيئـي للمشـروعات    

 .الحيوية 

  :قــان المالحــبي :سادساًً
  :هناك بيانات وتعليمات وتعاريف أخرى لها عالقة بهذا الدليل وردت في المالحق وهي

 .والمصطلحات للقطاعات االقتصادية المختلفةريف التعا: )أ ( الملحق  .1

 نماذج البيانات والتعليمات الالزمة لتقييم الوضع الراهن والتطورات الماضية :)ب ( الملحق  .2

االقتصـادية واالجتماعيـة    خطة التنميـة نماذج البيانات الالزمة إلعداد مشروع  ):ج(الملحق  .3

  .رات والجهات الحكوميةللوزا) 2015-2011(للتخفيف من الفقر  الرابعة

   .للقطاعات االقتصادية واالجتماعيةالرئيسية مؤشرات األداء  : )د(الملحق  .4
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  :المالحق   - سابعاً
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )أ ( الملحق 
  التعاريف والمصطلحات
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 يتضمن هذا الملحق قائمة بالتعاريف والمصطلحات األساسية المستخدمة في العمليـات التخطيطيـة  

  :بوجه عام وفي دليل إعداد الخطة بوجه خاص وهي على النحو التالي
  

  املفاهيم العامة للتخطيط واخلطة
  :اإلستراتيجية

المترابطة والمتسقة المستهدف تطبيقها لتحقيق التنمية هي مجموعة متكاملة من الخيارات والتوجهات 

وطني، أو القطاعي وعلـى مسـتوى   والتحوالت الهيكلية على المستوى الاالقتصادية واالجتماعية، 

أساليب استخدام الموارد المتاحة لضمان تحقيـق مجموعـة أهـداف    الجهة أو المحافظات، وتحديد 

تعتمـد  ) أعوام فـأكثر  10(وهي عبارة عن خطة طويلة المدى  .محددة بما في ذلك سياسات التنفيذ

  .غالباً كمرجع عند إعداد الخطط المتوسطة المدى

  الخطة 

يتضمن مجموعة من األهداف المتناسقة والسياسـات   لالقتصاد الوطني عن برنامج عمل هي عبارة

وتعتبر الخطة مرحلة من مراحـل العمـل    .األهدافواإلجراءات المتكاملة المؤدية إلى تحقيق تلك 

  .العامة للتنمية الهادفة إلى تجسيد مضامين اإلستراتيجية

    :الخطة التنفيذية

ة من اإلجراءات المطلوب تنفيذها مـن قبـل كـل وزارة أو جهـة     هي إطار عمل يتضمن مجموع

للتنمية الوطنية، خالل مدة زمنية محـددة،   اإلستراتيجيةحكومية في نطاق األهداف العامة واألسس 

ويتضمن ذلك باإلضافة لألهداف العامة، والسياسـات، واألهـداف المحـددة، مجموعـة البـرامج      

  .والمشروعات المعتمدة في الخطة

  :األساس سنة

 التنميـة هي سنة األساس لخطة  م2010مثالً سنة ( التنمويةي السنة السابقة على بدء تنفيذ الخطة ه

هـي  م 2010وعلى هذا تكون األرقام الخاصة بسـنة   .)2015-2011( للتخفيف من الفقر الرابعة

ة مـن سـنوات   باتجاه تطويرها وتنميتها في كل سـن  الرابعةالتنمية األرقام التي تنطلق منها خطة 

ونظـراً   .الخطـة وإليها تقاس التنمية المطلوبة لكل رقم مخطط في كل سنة مـن سـنوات    الخطة،

إال أنـه مـن السـهل     نهايتها،لصعوبة الحصول على بيانات فعلية لسنة األساس قبل الوصول إلى 

ية عن األشهر التعامل مع ذلك عن طريق اللجوء إلى إعداد بيانات تقديرية باالعتماد على بيانات فعل

وفي حالة تعذر إعداد بيانات تمثل التقدير  .منهاالمنصرمة من السنة وعمل توقعات لألشهر المتبقية 

فيمكن االستناد إلى البيانات الفعلية للسنة الرابعة مـن   األسباب،الفعلي للنشاط المعني ألي سبب من 
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على ضـوء توقعـات الجهـة     )م2010ومن ثم إسقاطها على سنة األساس  )2009(الخطة السابقة 

  .المعدة لمثل هذه البيانات

  :القضايا األساسية

هي الموضوعات والمشكالت العامة التي تظهر خالل فترة تنفيذ الخطة نتيجة لما قد يجابه عملية  

التنفيذ من معوقات، أو مشكالت ويكون لها تأثير سلبي يؤثر على معدالت األداء بالنسبة للوزارة أو 

  .كوميةالجهة الح

  :األداءتحليل 

مع المستهدف خالل فترة زمنية معينة، ومعرفة العوامـل المـؤثرة    المحققهو دراسة مدى مطابقة 

  .على تحقيقه والحلول المناسبة لها

  : التقييم

وكذلك بالنسبة  ههو قياس مدى نجاح البرنامج بالنسبة لألهداف التي وضعت له واإلنفاق الذي حدد ل

والتقييم وسيلة على ضوئها يمكن الكشـف  . داء والتوقيت الذي افترض لتنفيذهلعناصره ومستوى األ

 .عن أخطاء الخطة أو تنفيذها وتعديل البرنامج طبقا للنتائج التي توصل إليها التقييم

  :الترشــيد 

االستخدام األمثل للموارد المتاحة والالزمة للتشغيل دون المساس براحة المستخدمين أو إنتاجيتهم أو 

  .إنتاجهاالمساس بكفاءة األجهزة والمعدات أو 
 

  يف جمال االقتصاد الكلي

سـواء كانـت    -يشمل السلع والخدمات المنتجة خالل فترة زمنية محددة عادةً تكون سنة  :اإلنتاج

منتجات نهائية أو منتجات تحت التشغيل، أو منتجات لغرض التسـويق أو ألغـراض االسـتخدام    

  .الذاتي

يقصد بها الموارد االقتصادية التي يستخدمها المجتمع من أجل إنتاج ما  :اإلنتاج) أو عناصر(عوامل 

يحتاجه من سلع وخدمات، وعوامل اإلنتاج الرئيسية هي العمل والمـوارد الطبيعيـة ورأس المـال    

  .والتنظيم

مة هو قيمة المواد األولية والسلع المصنعة وغير المصنعة والخدمات المسـتخد  :االستهالك الوسيط

  .في اإلنتاج بما في ذلك قيمة اإلصالحات الجارية والصيانة العادية لألصول الرأسمالية

إجمالي القيمة المضـافة لكـل القطاعـات االقتصـادية     هو  :الناتج المحلي اإلجمالي بسعر السوق

مضافاً إليه الضـرائب  ) القطاعات اإلنتاجية وقطاع الخدمات الحكومية وقطاع اإلنتاج غير الربحي(

  .والرسوم الجمركية



21 

هو الناتج المحلي اإلجمالي بسعر السوق مخصوماً منه صافي  :الناتج المحلي بتكلفة عوامل اإلنتاج

  .لمباشرةالضرائب غير ا

خالل فترة زمنيـة محـددة   )اإلنتاج(هي قيمة السلع والخدمات المنتجة ): أو الناتج(القيمة المضافة 

ناقصاً االستهالك الوسيط، وهي تحتوي على تعويضات العاملين وفائض العمليات  -عادةً تكون سنة

نتـاج والقطاعـات   وإهالك رأس المال الثابت، ويستعمل غالباً مصطلح القيمة المضافة لوحدات اإل

  .ويستعمل مصطلح الناتج لالقتصاد المحلي أو الوطني ككل

هي قيمة اإلنتاج اإلجمالي لوحدة اإلنتاج بسعر المنتج مطروحاً منها  :القيمة المضافة لوحدة اإلنتاج

  .قيمة االستهالك الوسيط بسعر المشتري

  :القيمة المضافة لقطاعات اإلنتاج

كل وحدات اإلنتاج المنتمية للقطاع، وهي تعادل مجموع عوائد عوامل هي مجموع القيمة المضافة ل 

وإهـالك رأس  ) التي تتمثل في تعويضات العاملين وفائض العمليات المتولدة من اإلنتـاج (اإلنتاج 

يعني الضرائب غير المباشرة ناقص اإلعانات علـى  (المال الثابت وصافي الضرائب غير المباشرة 

  ).اإلنتاج

الخدمات الحكومية وقطاع إنتاج الهيئـات الالربحيـة التـي تخـدم      جفة لقطاع إنتاالقيمة المضا

 :العائالت

وإهـالك رأس المـال الثابـت وصـافي     ) من موظفين وغيرهم(هي إجمالي تعويضات العاملين  

  .الضرائب غير المباشرة لوحدات مؤسسات هذين القطاعين

    :اإلنتاجيـة 

لع والخدمات وبين المستخدم من الموارد اإلنتاجية كالعمل ورأس هي العالقة بين وحدة الناتج من الس

ساعة عـن كـل   / المال والتنظيم واألرض، ويمكن قياس هذه العالقة بالناتج بالنسبة إلى كل رجل 

  .وحدة من وحدات رأس المال العيني أو عن وحدة من مزيج العمل ورأس المال

 :اإلجمالي) أو اإلنفاق االستثماري(االستثمار 

فهـو التـراكم   . يمثل مجموع اإلنفاق الذي يخصص لزيادة الطاقة اإلنتاجية أو المحافظـة عليهـا   

والمبـاني  ) بما فيها وسائل النقـل (الحاصل خالل السنة المالية المتمثل في اقتناء اآلالت والمعدات 

االسـتثماري   كما يشمل االستثمار تكلفة إعداد الدراسات الفنية إلنجاز المشـروع . الصالحة لإلنتاج

وبالنسـبة لقطـاع الزراعـة يشـمل     . والمدفوعات مقابل اقتناء األرض التي يقوم عليها المشروع

  .االستثمار كذلك شراء حيوانات اإلكثار والخدمة والحيوانات الحلوبة

 :إهالك رأس المال الثابت

الفترة المحاسـبية   الذي يحدث خالل) التي يمكن إعادة إنتاجها(هو النقص في قيمة األصول الثابتة  

  .نتيجة االستخدام أو التقادم المتوقع
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  .هو االستثمار اإلجمالي مطروحاً منه إهالك رأس المال الثابت :االستثمار الصافي

هي قيمة السلعة أو الخدمة تسليم محل المنتج متضمنة الضرائب غير المباشرة  :القيمة بسعر المنتج

  .تاجعلى اإلنتاج مطروحاً اإلعانة على اإلن

هي قيمة السلعة أو الخدمة تسليم محل المشتري، بمعنى أنها تساوي القيمـة   :القيمة بسعر المشتري

  .بسعر المنتج مضافاً إليها تكاليف النقل والتجارة

 .هي أسعار سنة األساس :األسعار الثابتة

  .هي أسعار سنة االحتساب :األسعار الجارية

باشرة للعاملين، مضافاً إليها االشـتراكات التـي يـدفعها    تشمل المدفوعات الم :تعويضات العاملين

أصحاب األعمال للعملين في صناديق الضمان االجتماعي واالشـتراكات المدفوعـة أو المحسـوبة    

  .ألنظمة المعاشات الخاصة وعالوات األسر والتأمين الصحي والتأمين على الحياة وضد الحوادث

  ):فائض التشغيل(فائض العمليات 

اإلنتاج اإلجمالي بسعر المنتج مطروحاً منه االستهالك الوسيط بسعر المشتري وتعويضات يساوي  

  .العاملين وإهالك رأس المال الثابت والضرائب غير المباشرة مطروحاً منها اإلعانات على اإلنتاج

  :التكاليف التشغيلية

الباب (صيانة والتشغيل أي البابين األول والثاني وتكاليف ال الجاريةوهي عبارة عن التكاليف  

  .في الميزانية العامة للدولة) الثالث
  يف جمال األهداف والسياسات

  )الغاية ( العامالهدف 

: ومثال ذلك محدد،في قطاع معين خالل مدى زمني  وهو عبارة عن بيان عام بما نرغب في تحقيقه

واة بين الجنسـين وتمكـين   تحسين المسا، التعليم األساسي للجميع، استئصال الفقر والجوع الحادين

والهدف العام يساعد على تركيـز  . األمهاتتخفيض معدل وفيات وفيات األطفال،  ض، تخفيالمرأة

  .وقد يتحقق على المدى القصير أو الطويل ، الجهود في اتجاه معين 

  )الغرض، الهدف المباشر(المحددالهدف 

 يمثـل أو بعبارة أخرى طبيعة كمية  ذو بسهولة، ألنه وحصر نتائجهه معرفت وهو الهدف الذي يمكن

الهدف المحدد النتائج الكمية المحددة المراد تحقيقها خالل وقت معين بواسطة سياسـة أو سياسـات   

معينة، فعلى سبيل المثال فإن األهداف المحددة التي يتم تنفيذها من خالل السياسة المشار إليها أعاله 

  :والتي تحقق الهدف العام هي

   :اف المحددةأمثلة األهد

  .2015بنهاية عام % 30بنسبة تخفيض معدل وفيات األطفال أقل من خمس سنوات •
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رفع نسبة األمهات الحوامل الالتي يتم اإلشراف عليهن من قبل مهنيين صحيين أثناء الحمل إلى  •

  .بنهاية الخطة%) 97(

لوالدة وبعدها إلى رفع نسبة األمهات الالتي يتم اإلشراف عليهن من قبل مهنيين صحيين أثناء ا •

  .بنهاية الخطة%) 97(

 .بنهاية الخطة%) 98(رفع نسبة التغطية بالتحصينات ضد األمراض المعدية إلى  •

  :األهداف النوعية

األهداف التي يصعب حصر نتائجها وهي التي تركز على التحليل الكيفي ألنها ترتبط غالبا بأبعـاد  

  :ها بسهولة مثلساجتماعية ال يمكن قيا

  .النساء المنتفعات بالمشروع من المشاركة في عملية اتخاذ القرار في مجاالت اهتمامهنتمكين  •

  :السياســة

تخفيض هدف الوسيلة المقترحة التي يتم من خاللها تحقيق هدف أو أهداف معينة، مثال ذلك تحقيق 

ـ   تـوفير "خالل من واألمهات وفيات األطفال أقل من خمس سنوات كل من معدل  ة أنشـطة الرعاي

الصحية لألمومة والطفولة عن طريق زيادة نسبة األمهات الالتي يتم اإلشراف علـيهن مـن قبـل    

  ".مهنيين صحيين وذلك أثناء فترات الحمل والوالدة وما بعد الوالدة

  :اإلجراءات 

هي مجموعة األوامر والقرارات اإلدارية التي تتخذها الحكومة أو الجهة لمواجهـة أيـة مشـكالت    

نفيذ البرامج أو المشروعات التي تقوم بتنفيذها الحكومة أو الجهة أو لتسهيل عمليـة  تعترض سير ت

  . التنفيذ أو لتغيير التوجهات وفقاً للتطورات القطاعية

  
  يف جمال الربامج واملشروعات

  :البرنامج

 لالخ بتحقيق أهداف خطتهـا خـال  ....المؤسسة/هو الوسيلة التي من خاللها يقوم القطاع الوزاري 

انه مجموعة . لفترة التي تشملها الخطة ومن الممكن أن يكون برنامجا جديدا أو تعديال لبرنامج جارا

والتي تم تصميمها بصورة محددة لتحقيـق  المترابطة ذات الطبيعة الواحدة واألنشطة من المشاريع 

  :وينطوي هذا التعريف على األتي.أهداف الخطة

 وجود مشروع أو أكثر لتحقيق هدف معين .1

  رتباط المشاريعا .2
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  أمثلة البرامج 

وينقسم البرنامج إلى برامج فرعيـة   برنامج إنشاء المستشفيات الخاص بوزارة الصحة •

  :منها على سبيل المثال

البرنامج الفرعي لبناء مستشـفيات متخصصـة فـي نطـاق البرنـامج العـام لبنـاء         •

  ).المستشفيات

إنشاء مستشفى معين ضـمن برنـامج   نشاط مستقل ضمن برنامج، أو برنامج فرعي،ك :المشـروع

  .الخ... موظفاً أو عملية تنظيم إداري ) 50(بناء المستشفيات، أو نشاط معين كتدريب 
  

بما في ذلك التمويل الذاتي أو القـروض  وهي عبارة عن تكاليف  :المشروعــاتتكاليف إنشـاء 

  .في الميزانية )بعالباب الرا+الباب الثاني(المحلية أو التمويل الخارجي بجميع أنواعه 

  .تنفيذهااالنتهاء من وهي المشروعات التي تم :المنجزةالمشروعات 

التي تم بشأنها أي إجراء يرتب التزاما مادياً المشروعات  وهي: التنفيـــذالمشروعات التي تحت 

ه أو أدبياً على الجهة المنفذة وذلك سواء تضمنتها الخطة السابقة أو لم تتضمنها وال يدخل فـي هـذ  

المجموعة المشروعات التي تضمنتها الخطة السابقة ولم يتخذ بشأنها أي إجراء حيث تعتبر ضـمن  

  .المشروعات الجديدة

العامة للدولة ولم ترد  وهي المشروعات التي لم يسبق اعتمادها في الميزانية:الجديدةالمشروعات 

  ..2010في أي برامج استثمارية سابقة بعد عام 
  املعلوماتيف جمال البيانات و

  :البيانات

البكر واألرقام واألصوات والصور المرتبطة بالعالم الواقعي كما هو أو كما يعتمـل   تهي المعطيا 

إنها المادة الخام التي تجمع بناء على مـا يحصـل مـن أفعـال     . فيه من أحداث وأفعال ومتغيرات

يات ارقي تنبثق عنها نتيجـة  وأحداث بطريقة تسجيلية بحتة وبالتالي تعتبر الحاضنة األساسية لمعط

  . المعالجة بكل ألوانها وأشكالها

  المعلومات

هي المعرفة المستخلصة من البيانات أي هي عبارة عن بيانات مرتبة ومعدة لالستخدام من قبل 

المستفيدين منها لغرض معين وفي وقت محدد ومن شانها أن تؤدي إلى زيادة المعرفة والوعي 

  .قرارات الصائبة في النشاطات والمجاالت المختلفةوالمساعدة على اتخاذ ال

التي تعبر عن حدث أو ظاهرة أو موضوع  واألرقام واإلعدادالحقائق والقيم (عملية تحويل البيانات و

إلى معلومات تشتمل على عدد من الخطوات تبدأ بتجميع وحصر البيانات ثم تصنيفها ) معين
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حسابية والمنطقية الالزمة عليها وانتهاء بالحصول على وتبويبها وتحليلها أي إجراء العمليات ال

  "معالجة المعلومات"وهو ما يطلق عليه عملية ) المعلومات( النتائج النهائية

  

  :المؤشرات

 .هي األدوات التي يقاس بها التطور الذي بلغته التنمية في قطاع ما خالل فترة زمنية معينة

، حيث تقدم نوعاً من معينلية تغيير ناتج عن تدخل دالالت عن عم/عبارة عن إشاراتوالمؤشرات 

ويعنى هذا جمع المعلومات بشكل مستمر، مما . اإلرشاد عن معلومات تقويمية مفيدة يجب جمعها

يساعد على تقييم درجة جودة سير األشياء، ومن المحتمل أيضاً المساعدة في إجراء بعض 

  . المشروعالخطة أو التحسينات أثناء /التغييرات

  
  أمثلة على األنواع املختلفة من املؤشرات -أ

  زيادة مخصصات اإلنفاق للخدمات الصحية  •  مؤشرات المدخالت

  تدريب عدد من القابالت والممرضات المؤهلين  •  مؤشرات المخرجات

  ارتفاع عدد المراكز الصحية والمستشفيات الريفية •  مؤشرات النتيجة

  واألطفالانخفاض نسبة وفيات األمهات  •  مؤشرات األثر

الصحة توفّر قاعدة بيانات موحدة ومشتركة لكافة اإلدارات في وزارة  •  مؤشرات العمليات

  العامة والسكان

أو عدد المعلمين المدربين على تكنولوجيا ، األسرة في المستشفىعدد  •  :المؤشرات الكمية

  .التعليم الجديدة

  ض شلل األطفالضد مر التطعيم لألطفالإدراك أهمية  •  :المؤشرات النوعية 

  
  : أمثلة على كيفية استيعاب بعض القضايا التقاطعية -ب

  النوع االجتماعي

والتي ، عملية دراسة العالقة المتداخلة بين المرأة والرجل في المجتمع" يعرف النوع االجتماعي بأنه 

تأثيرهـا  تحددها وتحكمها عوامل مختلفة اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية وبيئية، عن طريـق  

وبالتـالي  ". على قيمة العمل في األدوار اإلنجابية واإلنتاجية والتنظيمية التي تقوم بها المرأة والرجل

. فهو ال يعتمد على الفروق البيولوجية فقط بين المرأة والرجل بل يتأثر بالثقافة والمحيط االجتماعي

وصولهما وتحكمهما بالمصـادر  ويبين النوع االجتماعي الفروق بين وضع المرأة والرجل وشروط 

  .والتنمية
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  :منظور النوع االجتماعي

وهو اإلطار الذي يتم فيه تحليل األمور االجتماعية حسب المنظور المناصر للمساواة والعـدل بـين   

  .الجنسين

  إدماج النوع االجتماعي 

تشـريعات أو  يعرف إدماج النوع االجتماعي بأنه عملية تقييم آثار أي عملية تخطيطية، سواء كانت 

ويتطلـب ذلـك    .''سياسات أو برامج، على الرجال والنساء في كل المجاالت وعلى كل المستويات

  :التركيز على ثالثة عناصر مترابطة ومهمة وهي

إدخال قضايا النوع االجتماعي في جميع البرامج وذلك بتبني رؤية نوعية للتعرف على قضـايا   •

  .ي أهداف خطة العمل وترجمة هذه القضايا ف النوع االجتماعي

دورهـا  (دعم وتقوية دور المرأة في الحياة العامة وذلك من خـالل ادوار النـوع االجتمـاعي     •

  )وكمديرة ومتخذة قرار، مكتسبة للدخل، كمنتجة

زيادة مشاركة المرأة في عملية التنمية وذلك عن طريق مشاركة المرأة في المراحـل المختلفـة    •

  .تنفيذ والمتابعة والتقييم حتى مستوى القاعدة لعمليات التخطيط واإلدارة وال

  قضايا النوع االجتماعي

وهي تلك القضايا التي تظهر نتيجة عدم المساواة بين المرأة والرجل واختالف األدوار والمسئوليات 

والفرص واإلمكانات مما يؤثر سلبيا على عملية تمكين المرأة من الموارد والقوة والمشـاركة فـي   

ر على كل المستويات على عكس مفهوم اهتمامات المرأة والـذي يشـير إلـى األدوار    اتخاذ القرا

  :البيولوجية التقليدية للمرأة ويمكن حصر قضايا النوع االجتماعي في المحاور التالية 

o  التمييز بين الرجل والمرأة  

o  العنف ضد المرأة  

o  الفجوة النوعية بين الرجل والمرأة  

  

  الفجوة النوعية 

لفوارق بين المرأة والرجل في كافة المجاالت االجتماعية واالقتصادية مما يسـبب آثـارا   هي حجم ا

سلبية على عملية التنمية وفي ظل وجود الفوارق ال يمكن ألي مجتمع تحقيق معدالت مرتفعة نسبيا 

من النمو والتنمية واهم المجاالت التي تتضح فيها هذه الفجوة هي التعليم والصحة وسـوق العمـل   

  :ويمكن حساب الفجوة كالتالي . المشاركة السياسيةو

   100×) الذكور ÷ اإلناث =( الفجوة النوعية 
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  احتياجات النوع االجتماعي

وهي االحتياجات المنبثقة عن االختالف في ادوار الرجل والمرأة في المجتمع طبقا لتقسـيم العمـل   

  :اجات إستراتيجية السائد وتنقسم هذه االحتياجات إلى احتياجات عملية واحتي

  

  االحتياجات العملية

وهي االحتياجات التي تخص فئة محددة من النساء وتأتي كاستجابة لالحتياجات المتصـلة بالحيـاة   

الخ والتي يمكن أن تلبى في األجل القصير وتنبثق من التقسـيم  ...اليومية من غذاء ومسكن ودخل 

األدوار التقليدية للنوع االجتماعي السائدة وبالتالي  النوعي للعمل السائد في المجتمع وال تؤدي تغيير

  .فإنها ال تتطلب تغييرا في السياسات واالستراتيجيات المطبقة وال في القوانين والتشريعات السائدة

  

  االحتياجات اإلستراتيجية 

قـة  وهي احتياجات عامة لمعظم النساء تلبى في األجل الطويل حيث أنها تدل على زيادة الوعي والث

تؤدي إلى تغييـر   والعدالة والمساواة في العمل والحقوق والقوة والسلطة بين المرأة والرجل وبالتالي

مراجعة وتغييرا فـي السياسـات واالسـتراتيجيات     في أوضاع المرأة إلى األفضل وقد يتطلب هذا

  .المطبقة والقوانين والتشريعات السائدة 

  تحديد وتحليل احتياجات النوع االجتماعي 

طريقة للتعرف على المشاكل واالحتياجات النوعية الخاصة بمجتمع أو تجمعات سـكانية محـددة    

. ويمثل هذا الخطوة األولى لتخطيط البرامج والمشاريع التي تهدف إلـى تلبيـة هـذه االحتياجـات    

  :وتتضمن عملية تحديد االحتياجات الخطوات التالية

  .فةتحديد مكان تنفيذ المشروع والفئات المستهد ⋅

  .تحديد االحتياجات غير الملباة التي سيعمل على أساسها لوضع األنشطة المالئمة في المشروع ⋅

  .للتجمعات والفئات المستهدفة.. تحليل المعلومات االقتصادية، االجتماعية، الثقافية، الديمغرافية ⋅

  .التعرف على البرامج والمشاريع الجارية والتي لها عالقة بأهداف المشروع ⋅

على المنظمات الحكومية وغير الحكومية ذات العالقة بالمشاكل المطروحـة وبالفئـات    التعرف ⋅

  .المستهدفة

دراسة إمكانية التعاون والتنسيق مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية العاملـة فـي نفـس     ⋅

  .الميدان

العمل على إشراك الفئات المستهدفة في كل مراحل تصميم وتنفيـذ المشـروع، مـن تحديـد      ⋅

  .حتياجات إلى تقييم المشروعاال
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  التخطيط المراعي للنوع االجتماعي

هو التخطيط الذي يأخذ في االعتبار تأثير السياسات والبرامج على تحقيق التوازن بين الجنسين ،و  

ويعني ذلك ضـرورة   .يحاول بصورة ايجابية معالجة أوجه عدم التوازن في العالقات بين الجنسين

في  وأن تشمل عملية التخطيط مشاركة المرأة، التخطيط االختالف في النوع األخذ في االعتبار عند

ويوفر هذا النوع من التخطيط إطارا علميا ومنطقيا جديـدا لوضـع   . جميع مراحل التخطيط للتنمية

  .وتطوير السياسات والبرامج والمشروعات 

  )ذكر وأنثى(تصنيف البيانات والمعلومات حسب الجنس 

ات في دراسات ميدانية وتحليل نتائجها على أساس تقسيم الجـنس إلـى ذكـور    تعني جمع المعلوم

االقتصـادية   -واألدوار االجتماعيـة ، ومثال ذلك البيانات المتعلقة بوضع الرجل والمـرأة ، وإناث

  .لمختلف مجموعات الرجال والنساء

  المؤشر الحساس للنوع االجتماعي

ز التغييرات المرتبطة بالنوع االجتماعي في المجتمعِ بمرور يمكن َأن يعرفَ بأنه المؤشر الذي يبر 

َأو مجموعـة   الوقت،ويوفر دليال مباشرا عن حالة النساء، استنادا إلى معيار قياسـي متفـق عليـه   

في القطر %  60: ( مثال. مرجعية واضحة ساءالن نمـن  %  82متعلمات، بالمقارنة مـع  ) س(م

إن المعيار َأو المجموعـة   ).على التوالي قبل خمسة سنوات %  52و % 30الرجاِل، مقارنة بنسبة 

المرجعية في هذا المثاِل هم الرجاُل في نفس القطر، لكن في الحاالت األخرى قَد تَكُون مجموعـات  

ساءأخرى من الن.  

  :مشاريع ترتبط بالنوع /برامج 

وبرامج مكافحـة األمـراض   ، فيةوالوحدات الصحية الري، ومن أمثلة هذه المشروعات المستشفيات

  .الخ ...المعدية 

  ):مكون المرأة في الخطة(مشاريع تخص المرأة /برامج 

مراكز رعايـة األمومـة   : ومن أمثلتها . وهي البرامج المشاريع التي تستهدف النساء بصفة رئيسية

تدريب للمرأة  برامج، مدارس الفتيات، برامج تنظيم األسرة، برامج التثقيف الصحي لألم، والطفولة

  الخ... العاملة
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  )ب(الملحق 

  

   نماذج البيانات والتعليمات الالزمة

  2010-2006الثالثة  خطة التنميةلتقييم 



  : القطاع

 :النشاط

  : الجهة

  )1-ب(النموذج 

  2010-2006خطة التنمية الثالثة اإلجراءات المنفذة خالل 
  

الخمسية الثالثةالسياسات واإلجراءات الواردة في الخطة

2006-2010  
  مستوى التنفيذ الفعلي

 المؤثرة العوامل

   في مستوى التنفيذ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

  ).د(السياسات القطاعية في الملحق : مالحظة
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  : القطاع

  :النشاط

  :الجهة

  )2-ب(النموذج 

  2010-2006خطة التنمية الثالثة السياسات واإلجراءات التي تم تعديلها أثناء تنفيذ   
  

  السياسات واإلجراءات

  الواردة في الخطة
 

  طبيعة

  التعديل

 مبررات

  التعديل
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  : القطاع

              :النشاط.

            : الجهة

  )3- ب(جـدول 

  2010-2006خطة التنمية الثالثة مؤشرات األداء الرئيسية خالل سنوات 

  وحدة القياس  المؤشرات

  سنة األساس
2005  2006  

  ليفع

  

2007  
  فعلي

  

2008  
  فعلي

  

2009  
  فعلي أولي

  

  نسبة  2010السنة األخيرة 

  بلوغ

  الهدف

  

  محقق تقديري
 مستهدف

 
 

)1(  )2( )3( )4( )5( )6( )7( )8( )9( )10 =(8÷9×100 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

             

  :مالحظات 

 المخصص لمؤشرات األداء الرئيسية حسب طبيعة نشاط كل قطاع أو قطاع فرعي) د(تتم تعبئة بيانات هذا الجدول اعتمادا على المؤشرات الواردة في الملحق  )1

  المركزية لتوفير هذه المؤشرات ويتم التنسيق بين الوزارات والجهات )د(يعبا لكل محافظة اعتمادا على المؤشرات المختارة للمحافظات الواردة في الملحق  )2
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  : القطاع

  :النشاط

 الجهة

  )4- ب(جـدول 

  

  )فرد( حسب النوع  2010والسنة األخيرة للخطة الثالثة  2005القوى الوظيفية الفعلية بين سنة األساس  دادتطور إع

 المجموعات الوظيفية
  

2005 2010 

 نسبة الزيادة

% 

 إجمالي إناث ذكور إجمالي إناث ذكور إجمالي إناث ذكور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

   

 
  من محافظات الجمهورية حافظةلكل م يعبا هذا النموذج أيضا :مالحظة
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  : القطاع

  :النشاط

  :الجهة

  )5-ب(النموذج 

  المخصصات السنوية المعتمدة للمشاريع في الموازنة العامة للدولة واإلنفاق الفعلي

   2010-2006خطة التنمية الثالثة خالل فترة  يونسبة اإلنجاز المال 

 اسم المشروع

 المجموع 2010 2009 2008 2007 2006
 اإلنجازنسبة 

 %المالي

   منصرف مخصص منصرف مخصص منصرف مخصص منصرف مخصص منصرف مخصص منصرف مخصص
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                           

                           إجمالي
 : اتمالحظ

مجال األشغال، مجـال األوقـاف، مجـال الزراعـة     ، لصحةاشروعات أي مجال التعليم، مجال يعبا هذا النموذج بالنسبة للمحافظات على أن يتم التصنيف حسب المجاالت واألنشطة بدال من الم .1

  من المجاالت الواردة في تبويب الميزانية .... الخ

أو وضعها فـي   )المشروع اسم(بعناوين جانبية تحت خانة  ينبغي إبرازها )مكون المرأة في الخطة(مشروعات تخص المرأة أو  يبالنوع االجتمـاع مشروعات ترتبط في حالة وجود  .2

  . جدول مستقل
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  : القطاع

 :النشاط

  :الجهة

  )6-ب(النموذج 

  )آالف الرياالت( 2010-2006خطة التنمية الثالثة االستثمارات الفعلية حســب مكـونــات المشروع خالل فترة 

 أسم المشروع

إجمالي 

اإلنفاق 

 الفعلي

دراسات 

 وتصاميم
 وسائل نقل مباني أراضي

تجهيزات 

 ثوأثا

أآلت 

 ومعدات

مرتبات وأجور   بناء وتشييد

 أخـرى  ونفقات عامة

  

  

  

  

  

  
 

          

  : اتمالحظ

مجال األشغال، مجـال األوقـاف، مجـال الزراعـة     ، لصحةايعبا هذا النموذج بالنسبة للمحافظات على أن يتم التصنيف حسب المجاالت واألنشطة بدال من المشروعات أي مجال التعليم، مجال  .1

 .من المجاالت الواردة في تبويب الميزانية . ...الخ
أو وضعها فـي   )اسم المشروع(بعناوين جانبية تحت خانة  ينبغي إبرازها )مكون المرأة في الخطة(مشروعات تخص المرأة أو  يبالنوع االجتمـاع مشروعات ترتبط في حالة وجود  .2

  . جدول مستقل
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  : القطاع

 :النشاط

  :الجهة

  )7-ب(النموذج 

  )ألف ريال(ويل مبحسب مصادر الت 2010-2006خطة التنمية الثالثة خالل فترة  الفعلي على المشاريعاالنفاق 

 اسم المشروع
 اإلنفاق إجمالي

 الفعلي

 خارجيتمويل  تمويل محلي

 ذاتي حكومي
قروض

 محلية 
تمويلإجمالي

مساعدات وهبات قروض  محلي

إجمالي تمويل 

 خارجي
1=5+8 2  3 4 5=2+3+4 6  7 8 =6+7  

 
 
 
 
 
 
 
 
                

         إجمالي

 
أو وضـعها   )اسم المشروع(بعناوين جانبية تحت خانة  ينبغي إبرازها )مكون المرأة في الخطة(مشروعات تخص المرأة أو  يبالنوع االجتماعمشروعات ترتبط في حالة وجود : مالحظة 

 . في جدول مستقل
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  هالنتائج والدروس المستفاد
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  ) ج( الملحق 

  إلعداد نماذج البيانات الالزمة
للتخفيف من الفقر  الرابعةاالقتصادية واالجتماعية  التنمية خطةمشروع  

  لوزارات والجهات الحكوميةل

2011-2015  
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  :القطاع

  :              النشاط

  :الجهة
  )1-ج(جـدول 

  2015-2011 للتخفيف من الفقر الرابعةاالقتصادية واالجتماعية  التنمية لخطةوالمؤشرات  العامةاألهداف 

 القيمة الحالية  المؤشرات  األهداف العامة  م
2010 

القيمة المستهدفة
2015  

      

  

  

.  
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  :القطاع

  :              النشاط

  :الجهة
  )2-ج(جـدول 

  السـياسـاتالعامة واألهداف 

 السـياسـات داف العامةاأله م
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  :القطاع

  :              النشاط

   :الجهة
  )3-ج(جـدول 
  المؤشراتو السياسات

  القيمة الحالية  المؤشرات  السياسات  م
2010  

 القيمة المستهدفة
2015  
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  :القطاع 

  :              النشاط

   :الجهة 
  )4-ج(جـدول 

  لتنفيذ السياساتمل المحددة لخطط الع
   

  خطط العمل  السياسات  م

الفترة الزمنية 

  للتنفيذ

 التكلفة

مليون (

  )ريال

الجهة 

  المنفذة
  االنتهاء  البدء
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  )5 -ج (النموذج 

  نموذج المشروع اإلنمائي
  بيانات أساسية عامة .1

 :القطاع االقتصادي.1.1

 :للمشروعالجهة المنفذة .1.2

 :اسم المشروع.1.3

 ):مكونات المشروع(وصف المشروع .1.4

 :المستفيدون من المشروع.1.5

  ذكور •

  إناث •

  :أهداف المشروع.1.6
א( א א א  )א

 .المشروع أهداف في االجتماعي مدمج النوع مبدأ أن من التأكد

 ):ريال(تكلفة المشروع الكلية .1.7

 :نعدد العاملي.1.8

  ذكور •

 إناث •

  : /  /تاريخ إعداد تقديرات تكلفة المشروع.1.9

 : .............................الموقع المقترح للمشروع.1.10

 :......................................المحافظة -

  :........................................المديرية -

  :طبيعة المشروع.1.11

 جديد -

 إحالل لمشروع قائم -

 ع قائمتوسيع في مشرو -

 تجديد لمشروع قائم -

 مشروع تحت التنفيذ -

 :  /  /التاريخ المقترح لبدء تنفيذ المشروع.1.12

 :بيانات عن المشروع الجاري تنفيذه والمطلوب زيادة مخصصاته السنوية.1.13

 :/ /تأريخ البدء في تنفيذ المشروع -

  )بالريال(  : إجمالي التكلفة المعتمدة للمشروع -

 )بالريال(  م  2009/  /المبالغ المنصرفة حتى   -

 )بالريال(   2010المبالغ المتوقع صرفها خالل عام   -
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 )بالريال(  م 2015إلى عام 2010المبالغ المتوقع صرفها بعد عام -

 زيادة المخصصات السنوية لمشروع تنفيذه مستمر -

 :بيانات عن المشروع المراد توسيعه أو إحالله أو تجديده.1.14

 : / /تأريخ بدء تشغيل المشروع القائم -

 )بالريال(لي تكلفة التنفيذ إجما -

  :يتم اختيار المناسب مما يلي (األراضي المطلوبة لتنفيذ المشروع .1.15

 تملكها الجهة المنفذة -

 يتعين نزع ملكيتها من مالكها الحالي -

 مطلوب توفيرها من قبل الجهة المختصة -
 

 :الجهة التي ستتولى إدارة المشروع بعد تنفيذه.1.16

 :..............................مقدار الطاقة اإلنتاجية للمشروع .1.17
 
 :أسباب اختيار موقع المشروع.2

 :اقتصادية.2.1

 :اجتماعية .2.2

 )تحدد(أخرى .2.3
 
  الدراسات الالزمة للمشروع.3

 هل تم إعداد الدراسة المبدئية للمشروع؟ .3.1

 )يرجى إرفاق نسخة منها إن وجدت ويذكر تاريخ إنجازها(

 هل تم إعداد دراسة الجدوى للمشروع؟.3.2

  سخة منها إن وجدت ويذكر تاريخ إنجازهايرجى إرفاق ن(
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  ) 6 - النموذج ج(

  تكلفة العمالة الدائمة المطلوبة لتشغيل المشروع

المؤهل العلمي الوظيفة

)1( 

التخصص

 )2(العلمي

المخصصات  العدد المطلوب

المالية 

  السنوية

 بالريال
  مجموع  إناث  ذكور

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

  .أعلى من الجامعة-بكالوريوس-دبلوم-الثانوية العامة أو ما يعادلها -يذكر مادون الثانوية:ل العلمي المؤه)1(

  .محاسبة،طب ،جراحة ،هندسة كهر بائية (ويقصد به نوع التخصص المطلوب لشغل الوظيفة : التخصص العلمي)2(
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  ) 7 - النموذج ج(

  المنافع االقتصادية واالجتماعية للمشروع عند تشغيله

 نوع المنفعة
 السنة

 األولى
  السنة

 الثانية
  السنة

 الثالثة
  السنة

 الرابعة
  السنة

 الخامسة
            منافع مالية مباشرة:1-9
           )بالريال  ( إيرادات محلية  - أ
           )بالدوالر(إيرادات بالعملة األجنبية -ب
           فرص العمل:2-9

  :يلعدد الفرص من بدء التشغ

 ذكور •
           إناث •

           العوائد االقتصادية المتوقعة:3-9
           )بالريال( القيمة المضافة 

           )بالريال( إحالل الواردات 
           )بالدوالر(عائدات التصدير

ماهي اآلثار المترتبة على عدم تنفيذ:4-9

           المشروع؟
 نتاج السلعيفي حالة مشاريع اإل  -أ

           :أو الخدمات تذكر من األسباب التالية 
           زيادة االستيرادات         -
           نقص في العرض السلعي المحلي         -
           تعطيل التنمية االقتصادية في البالد         -
           عدم استغالل الموارد والخامات المحلية         -
           عدم االستفادة من الموارد البشرية          -
 في حالة مشاريع البنية األساسية والخدمات-ب

           :االجتماعية تذكر األسباب التالية  
           زيادة الضغط على الخدمات العامة         -
زيادة النفقات في تشغيل الخدمات العامة          -

           القائمة
           تراجع جهود التنمية في المحافظات         -
عدم التكامل بين القطاعات والمشروعات          -

           القائمة 
           عدم التكامل في الخدمات العامة القائمة         -
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 نوع المنفعة
 السنة

 األولى
  السنة

 الثانية
  السنة

 الثالثة
  السنة

 الرابعة
  السنة

 الخامسة
عدم توفير البنية األساسية لشاط القطاع          -

           الخاص
م توفير الخدمات االجتماعية األساسية عد         -

      للمواطنين
       عدم تحقيق العدالة واإلنصاف بين الجنسين •
 ماهي آثار المشروع على البيئة الطبيعية؟: 5-9

تذكر باختصار كعدم وجود تأثير سيئ أو هناك تأثير (

كبير أو قليل على البيئة أو التأثير على نوعية الحياة 

      )التأثير على مردودات قطاع الزراعة االجتماعية أو 
ما هي آثار المشروع على النوع: 5-10

  االجتماعي؟

تحديد اآلثار اإليجابية والسلبية على أطراف النوع (

       )االجتماعي من القيام بهذا المشروع 
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  :القطاع 

  :              النشاط

  :الجهة 

  )8 – ج(النموذج

  )ألف ريال( حسب البرامج وطبيعة المشروع 2015-2011 للتخفيف من الفقر الرابعةاالقتصادية واالجتماعية  لخطة التنميةية التكاليف االستثمارملخص 

  المشروعات/البرامج

  

  

المنفق خالل 

  الثالثةالخطة 

  الرابعةالتنمية المطلوب لفترة خطة 
  المبلغ المتبقي

المرحل لسنوات 

 ما بعد خطة

  الرابعةالتنمية 

  الكلية للبرنامج التكلفة

  

  المجموع  2015  2014  2013  2012  2011

1 2 3 4 5 6 7=2+3+4+5+6 8  9=1+7+8  

                    

بعناوين جانبية تحت خانة  ينبغي إبرازها) مكون المرأة في الخطة(أو مشروعات تخص المرأة  في حالة وجود مشروعات ترتبط بالنوع االجتماعي: مالحظة 

  .وضعها في جدول مستقل  أو)اسم المشروع (
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  :القطاع
  :النشاط 
  :الجهة 

  )9 – ج(النموذج

  )ألف ريال( م 2015-2011للتخفيف من الفقر  الرابعةاالقتصادية واالجتماعية  خطة التنميةحسب مصادر التمويل وسنوات المتوقعة التكاليف االستثمارية 

  المشروع/البرنامج 

مجموع 

االستثمارات 

المقدرة للخطة 

 در التمويل المحليمصا
 المجموع

 مصادر التمويل الخارجي

 حكومي
تمويل 

 ذاتي
قروض

 أخرى محلية
 المجموع هبات مساعداتقروض 

1=10+62 3 4 5 6=2+3+4+57 8 9 10 =7+8+9
  

  

  

  

  
                     

                   مجموع

أو وضـعها  )اسم المشروع (بعناوين جانبية تحت خانة  ينبغي إبرازها )مكون المرأة في الخطة(مشروعات تخص المرأة أو  يجتماعبالنوع االمشروعات ترتبط في حالة وجود : مالحظة 

  . في جدول مستقل
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  :القطاع

  :النشاط

  :الجهة

  )10 -ج(النموذج

  م 2010بين سنة األساس القيمة المضافة اإلجماليةو مستلزمات اإلنتاجو إجمالي قيمة اإلنتاج 

  )ألف ريال (    2010باألسعار الثابتة لعام  2015م والسنة األخيرة للخطة  2011السنة األولى و

فرع النشاط 

 االقتصادي

الثابتة لعامباألسعار2011 األولىالسنة 2010 األساسسنة 
2010 

الثابتة لعام باألسعار 2015األخيرةالسنة
معدل النمو  2010

السنوي 

 %المتوسط

إجمالي

 قيمة

 اإلنتاج

قيمة

مستلزمات 

 اإلنتاج

القيمة

المضافة 

 اإلجمالية

إجمالي

قيمة 

 اإلنتاج

قيمة

مستلزمات 

 اإلنتاج

القيمة المضافة 

 اإلجمالية

إجمالي

قيمة 

 اإلنتاج

قيمة 

مستلزمات 

 اإلنتاج

 القيمة

المضافة 

 اإلجمالية
 
 
 
 
 
 
 
 

          

           إجمالي
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  :القطاع

  :النشاط

    : الجهة

  )11 –ج( نموذجال

  والتخصص والنوع المجموعات الوظيفيةبحسب  سنوات الخطة خاللالقوى الوظيفية صافي الزيادات المطلوبة في أعداد 

  المجموعات الوظيفية

  سنة األساس
 2010 

 السنة األخيرة
2015  

  الزيادات الصافية

  المطلوبة 

نسبة الزيادة المطلوبة 

  خالل سنوات الخطة

)1( )2( )3= :()2(-)1(  )4) =(3(÷)1(×100  

  مجموع إناث ذكور  مجموع إناث ذكور مجموع إناث ذكور  مجموع إناث ذكور

  

  

               

                مجموع

  لكل محافظة على حدة أيضا يعبا هذا النموذج: مالحظة 
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  :      ..................القطاع

  :      ..................النشاط

      ....................:       الجهة

  )12 -ج( النموذج

  حسب مجال التدريب  2015-2011 للتخفيف من الفقر الرابعةتدريبهم لفترة الخطة تقديرات عدد المتدربين والمطلوب 

  مجال التدريب

 سنوات الخطة مجموع 2010العدد في سنة األساس

  خارجي  محلي خارجي محلي

  مجموع إناث ذكور مجموع  إناث ذكور مجموع إناث ذكور مجموع إناث ذكور

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

 

  

 
  

 
  

 

  

            

  يعبا هذا النموذج لكل محافظة على حدة: مالحظة 
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  :القطاع 

  :              النشاط

  :الجهة 

  )13 -ج( النموذج
  )ألف ريال(  م 2015- 2011 للتخفيف من الفقر الرابعةاإليرادات المتوقعة خالل سنوات الخطة  

  البيان
مالي إج

  اإليرادات

  سنوات الخطة

2011  2012  2013  2014  2015  

 :مجموع اإليرادات الجارية المتوقعة

إيرادات من الضرائب والرسوم 

 1باب

إيرادات من مبيعات السلع والخدمات 

 2باب 

إيرادات جارية من أمالك الدولة باب 
3 

مالية سمجموع اإليرادات الرا

 :4المتوقعة باب 
 13ستحقة بندأقساط رأسمالية م

 2مبيعات أمالك وأصول ثابتة بند

السحب على القروض والتسهيالت 

 )1بند 5باب ( االئتمانية
متحصالت من مساعدات وهبات 

 3بند

  3إيرادات استثنائية طارئة بند

  

            

 مجموع اإليرادات
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  :.........................المحافظة 

  ...:.....................المديرية 

  خاص بالمحافظات  –) 14 -ج( النموذج
  )ألف ريال(م 2015- 2011 للتخفيف من الفقر الرابعةاإليرادات المتوقعة خالل سنوات الخطة  

 

  2011  2015  2014  2013  2012  2011  البيان

  معدل النمو

السنوي  

المتوسط 

%  

 الموازنة الجارية   .أ 

 إيرادات جارية  •

 نفقات جارية  •
 
 واالستثمارية  الموازنة الرأسمالية  .ب 

 :المحلية اإليرادات 

 الموارد المحلية .1

الحصة من الموارد المشتركة على  .2

 مستوى المحافظة

 الحصة من الموارد العامة والمشتركة  .3

 الحصة من الدعم المركزي .4

  )4+3+2+1(المحلية  جملة اإليرادات

  النفقات الرأسمالية واالستثمارية  

  

              

  )ب+أ(مجموع 
  

            

  
  


