
جمهورية العراق
وزارة التخطيط 

دائرة السياسات االقتصادية واملالية
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التوازن 
االجتماعي الكفاءة 

اإلقتصادية

التماسك 
والترابط 
المنطقي

الوضوح 
والواقعية

الفاعلية 
والمرونة

المراجعة 
واإلستمرار

االندماج 
والشمول

المشاركة 
المجتمعية



االسلوب التشاركي في إعدادها1.

القطاع الخاص شريكاً اساسياً 2.

تعزيز االدارة الالمركزية للتنمية3.

البعد المكاني للتنمية4.

ويإستدامة التنمية وتؤكد على التوازن في القرار التنم5.

ناانيةاإلتجتماعية واإلجوانب ال6.

3

مزايا خطة التنمية الوطنية



مرحلة توفير البيانات المطلوبة

مرحلة إعداد المشروع االولي للخطة

مرحلة إعداد الخطط القطاعية

مرحلة تنسيق االطار العام للخطة

مرحلة الصياغة النهائية للخطة
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فقة الستحصالة الموامفاتحة الجهات العليا
بإعداد الخطة

ط في وزارة التخطيتشكيل فرق العمل

عقد لقاءات وورش عمل
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ةالخطوات اإلتجرائية والعملية إلعداد مشروع خطة التنمي

اهنعرضاً شامالً للوضع الر

يةتوضيح التطورات والماتجدات المحلية والدول

اتتوضيح التحديات والمعوق

تقديم مقترحات خاصة بالبرامج 
والمشاريع معززة بدراسات تجدوى 

هة للجوالفرعية ترتيب األهداف العامة 
وحاب االولويةووسائل تحققها

:الخطوة الثانية
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جاإلدارة بالنتائ

مشاركة 
تجميع 
األطراف 
المعنية تحديد نتائج

واقعية بناء 
على التحليل
المناسب 
لالوضاع

تحديد دقيق
للفئات 
الماتهدفة

المتابعة 
الماتمرة 
م لقياس التقد
نحو تحقيق 
النتائج 
المتوقعة

تحديد 
المخاطر 
وإدارتها

زيادة المعرفة 
من خالل 
الدروس 
الماتفادة

ر إعداد تقاري
االنجاز
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تجراء تحليل الاببيةإوضاع، واالتقييم 1.

تحديد النتائج المرتجوة، ووضع سلالة وإطار 2.
النتائج

ستراتيجية الحد منهاإاطر وإعداد ختحليل الم3.

ذيةعداد الخطة التنفيإتطوير النموذج المنطقي و4.

داءالمتابعة ا/ طار قياسإتطوير 5.

داء وتجمع المعلوماتالمتابعة ا6.

التقييم7.



ة تتم عملية المتابعة من خالل جمع البيانات الخاصة بمؤشرات األداء الدوري
انات األداء وعلى ضوء نتائج تحليل البي( متابعة)المحددة لذلك بإطار قياس 

.المجمعة يتم إعداد تقارير المتابعة  الدورية في االوقات المتفق عليها

المخطط المتحقق

عملية المتابعة الدورية

إرتداد المعلومات والتعديل

التنفيذ
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المتابعة والتقييم الماتندة الى النتائج

هي عملية منظمة ومستمرة وفقاً لخطة موضوعة موضح فيها األهداف المراد 
تحقيقها مع مراجعتها بشكل دوري للتأكد من ان التنفيذ يتم في االطار

.الصحيح
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والتقييم لخطط التنمية الوطنيةة هيكلية نظام المتابع

( االهداف)رصد النتائج •
تحقق النتاائج علاى/ 

رة الماااتويات القصااي
والمتوساااطة والبعياااد

.المدى

يااذ تنف/ رصااد التنفيااذ •
المشاروعات والبارامج 

.فنياً ومالياً 
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جتحديد النتائ

دورة المتابعة 

وتقييم االداء

مراجعة االداء
تصميم خطة 

متابعة االداء

تحديد مؤشرات 

االداء
إدارة النتائج

تائجالركائز االساسية للمتابعة والتقييم الماتندة الى الن



االداء( متابعة)إطار قياس 

مؤشرات النتائج المتوقعة

االداء

القيمة

االولية

القيمة 

ةالمستهدف

مصدر 

البيانات

طرق جمع 

البيانات

دورية 

الجمع

مسؤولية 

الجمع

(االثر) النتائج بعيدة المدى

النتائج المتوسطة المدى 

(المحصالت)

النتائج القصيرة المدى 

(المخرجات)
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التقايم الزمني للماتهدف

المؤشرات

القيمة المستهدفة

المالحظات
الفترة 

االولى

الفترة 

الثانية

الفترة 

الثالثة

الفترة 

الرابعة

....الفترة 

المؤشر االول

المؤشر الثاني

....المؤشر
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معايير إختيار المؤشرات

معايير 
إختيار 

المؤشرات

محدد 
Specific

قابل 
Meللقياس

asurabl
e 

قابل للتحقق 
Achievable

ذو صلة 
Relevant

محدد بزمن 
Time 

bound

.تقيس النتائج المرجوة❖

.تقيس االتجاهات االيجابية والسلبية املحتملة❖

.تتسم بفاعلية التكلفة والجدوى من جمعها وتحليلها❖

.ددا  ينبغي ان يكون عدد المؤشرات المستخدمة لقياس النتيجة الواحدة مح❖

(.اسخط أس)تتطلب المشروعات والبرامج عند بدايتها الى بيانات مرجعية ❖

.يسةينغي إعداد المؤشرات بطريقة تشاورية مع معظم االطراف المعنية الرئ❖
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يساعد في تحقيق مستوى عالي في أداء مؤسسات القطاع العام

يحسن من عملية صنع القرار على المستويين المركزي والمحلي

يوفر قاعدة معرفية العادة النظر والمراجعة الدورية للسياسات والبرامج

ققدة يحسن من سبل الحوار ويزيدد قددرة االطدراف المعنيدة علدى عدرا النتدائج المح
بوضوح على البرلمان ووكاالت التمويل الدولية

سدتمر يؤشر حجم النجاح في إنجاز المشاريع وتقديم الخددمات مدن خدالل الترشدير الم
للتقدم المحرز نحو تحقيق االهداف المخططة

يحدد بشكل واضح مسؤولية االطراف المختلفة من شركاء التنمية

يرفع من التزام االطراف المعنية تجاه تحقيق النتائج المرجوة

ختلفةيرفع مستوى التنسيق والتعاون بين مختلف االطراف المعنية والجهات الم

: نظام المتابعة والتقييم يااعد في 
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كس التزام الحكومة اإلتحادية بالنهوض بخطاة تنموياة مشاتركة وتانع
ة في مهمات أساساية منهاا الاياساات االقتصاادية والمالياة والخطا
جية اإلستثمارية وغيرها التاي تشاكل األسااس فاي صاياغة إساتراتي

. التنمية الوطنية

إعتماااد مباادأ المشاااركة فااي كافااة الفعاليااات والخطااط التااي تتبنااى
الااوزارة ماااؤولية إعاادادها وضاامان مااااهمة تجميااع األطااراف ذات 
العالقة السيما المحافظات التي كاان لهاا دور فاعال فاي العدياد مان
ة األسااتراتيجيات والخطااط ومنهااا خطااط التخفياا  ماان الفقاار والتنمياا

.الريفية وبرنامج تنمية األقاليم وخطة التنمية الوطنية

ق مشاااركة المحافظااات فااي اإلسااتراتيجيات والخطااط التنمويااة تنطلاا
على إبتداءاً من الماتوى المحلي والبلدي وإتجراء المناقشات للتعرف

هموم وهواتجس الناس كجزء أساسي من المرحلة التحضايرية التاي 
عد ذلا  تعمل عليها المحافظات للمشاركة في الخطط التنموية ليتم ب

.اإلنتقال إلى المراحل الالحقة

ةالمحافظات والمشاركة في التخطيط للتنمي
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الى المراحل التخطيطية  إلنتقال الخطط من الوحدات البلدية
مركز المحافظة وصوالً الى الماتوى اإلتحادي
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الماتوى التخطيطي

مهام التخطيط على 
الماتوى االتحادي

(3)

المعلومات وتحديثهاتجمع -

والتنبؤ وإستخراج المؤشرات التخطيطيةالتحليل -

الاياسات التخطيطية على الماتوى الوطنيصياغة -

البرامج الوطنية والمشاريع الكبرىتخطيط -

التخطيطي بين األقاليمالتنايق -

التقويم-

مهام التخطيط على 
الماتوى اإلقليمي

(2)

المعلومات وتحديثهاتجمع -

والتنبؤ واستخراج المؤشرات التنمويةالتحليل -

االستراتيجيات التنموية لإلقليمتطوير -

ممشاريع وبرامج تنموية داخل المحافظة او االقلياقتراح -

التخطيطي بين المحافظاتلتنايق -

مهام التخطيط على 
الماتوى المحلي 

والبلدي
(1)

المعلومات وتحديثهاتجمع -

المشاكل وتعيين الحلول الممكنةرصد -

المخططات الهيكلية للمحافظاتإعداد -

التصاميم األساسية للمدنإعداد -

القرى واألريافتطوير -

البرامج والمشاريع المحليةتخطيط -

التخطيطي بين المدن والقرىالتنايق -

ووزارة ( المحافظات)مهام وماؤوليات العمل التخطيطي بين الوحدات المحلية 

التخطيط
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محدودية منظومة الدراسات االقتصادية واالتجتماعية والقطاعية.

 عدم وتجود نظام مؤساي متكامل لدعم القرارات التخطيطية.

عدم االلمام بجوانب النظرية االقتصادية بشكل كامل.

 قلااة الماااوحات االحصااائية التااي ت طااي كافااة الظااواهر االقتصااادية

.واالتجتماعية

ما ياؤرر ضع  آلية تدفق البيانات بين الجهات المعنية في الوقت المحدد م

.على عملية التخطيط والمتابعة 

عدم دقة بعض البيانات مما يعطي نتائج غير واقعية.

 المبال ااة فااي وضااع أهااداف غياار قابلااة للتحقااق وال تناااجم مااع المااوارد

.المتاحة

 غير قابلة للقياس(كمية ، نوعية)صياغة أهداف رئياة وفرعية.

فيذعدم إلزامية تنفيذ ماتجاءت بها الخطة من قبل الجهات المعنية بالتن.

التحديات التي تواتجه إعداد الخطط التنموية
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