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تقديم
يسرني أن أقدم هذا التقرير إ ى املنتدى السياﺳ الرفيع املستوى املنعقد ي الف ﺮة  19-10يوليو /تموز عام  .2017وهو
عبارة عن االستعراض الوط الطو ي األول لدولة قطر بشأن أجندة التنمية املستدامة  2030ال اعتمدها قادة دول
العالم ي سبتم ﺮ/أيلول  .2015ويأتي هذا التقرير ليوضح الكيفية ال تمت ف ا عملية إدماج أجندة التنمية املستدامة
 2030ي اس ﺮاتيجية التنمية الوطنية الثانية  ،2022-2017وتجدر اإلشارة إ ى أن عملية اإلدماج جاءت ي نفس الوقت
الذي تمت فيه عملية تطوير االس ﺮاتيجية املذكورة ،وبذلك أصبحت أجندة التنمية املستدامة  ،2030جزءا ال يتجزأ من
اس ﺮاتيجية التنمية الوطنية الثانية ،حيث ستعمل الجهات املعنية ي الوزارات واألجهزة الحكومية ،والقطاع الخاص
ومنظمات املجتمع املدني والجهات البحثية واألكاديمية باملشاركة ع ى دعم تنفيذ اس ﺮاتيجية التنمية الوطنية
الثانيةاملتضمنة أهداف وغايات أجندة التنمية املستدامة  ،2030مستخدمة بذلك تكنولوجيا االبتكار والبحث العلم ي
عمليات التنفيذ والرصد واملتابعة.
يوضح هذا التقرير أن دولة قطر قد اعتمدت منهج التخطيط االس ﺮاتي ي ي عملية التنمية .ومن الجدير بالذكر أن
اس ﺮاتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر  ،2016 -2011قد سبقت اعتماد أجندة التنمية املستدامة  ،2030وحققت
العديد من النجاحات واألهداف ال تشملها أجندة التنمية املستدامة  2030ي العديد من املجاالت ،م ا الحماية
االجتماعية والصحة والتعليم والبنية التحتية واملوارد الطبيعية والطاقة والتنويع االقتصادي وحماية البيئة والشراكة
ً
والتعاون الدو ي واملساعدات التنموية واإلغاثية وغيـرها .كل ذلك جاء ترجمة لرؤية قطر الوطنية  ،2030ال اعتمد ا
ً
الدولة ي يوليو /تموز  ،2008ال وصفها سمو أميـر البالد املفدى "بأ ا ُتقيم جسرا يصل الحاضر باملستقبل  ،و ي

ً
ترسم تصورا ملجتمع حيوي مزدهر تسودﻩ العدالة االقتصادية واالجتماعية ،ويحفظ التوازن ب ن البيئة واإلنسان،
وتشكل القيم اإلسالمية العليا فيه والروابط األسرية القوية دعامته األساسية ".

ويوضح التقرير كذلك أن دولة قطر ملتـزمة بتحقيق أهداف وغايات أجندة التنمية املستدامة  ، 2030وبتحديث نظامها
اإلحصائي وتوفيـر املؤشرات الالزمة ال اعتمد ا اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة ،و ي سائرة ي طريق االستدامة ع ى
الصعيدين الوط والدو ي ،باستخدام االبتكار والبحث والتطوير ي تحقيق األهداف الوطنية والدولية ،وسيواكب تنفيذ
األهداف نظام الرصد واملتابعة والتقييم بغية تصويب املسار بشكل مستمر  .وهنا نؤكد ع ى أن دولة قطر شريك أساﺳ
للمنظومة الدولية يمكن االعتماد عليه ي بناء األمن والسلم الدولي ن ،و ي تقديم املساعدات اإلنمائية واإلغاثية للدول
الضعيفة ولالجئ ن ،و ي مكان موثوق لحوار األديان والثقافات ،والتقدم ي البحث العلم واالبتكار .

د .صالح بن محمد النابت
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وزير التخطيط التنموي واإلحصاء

املقدمة
دف هذا االستعراض الوط الطو ي األول بشأن التنمية املستدامة ،إ ى إعطاء صورة حقيقية عن الجهود التنموية
ال تبذلها دولة قطر  ،بغية بناء دولة عصرية ذات تنمية اقتصادية واجتماعية وبيئية مستدامة ومتكاملة ،معتمدة ع ى
املوارد البشرية واملادية املتاحة لبناء مستقبل أفضل لحياة املواطن ن واملقيم ن ي الدولة .كما يس دف االستعراض
توضيح الدور الذي تقوم به الدولة ع ى صعيد التنمية الوطنية واملساعدات التنموية واإلغاثية ال قدم ا إ ى
املجتمعات الضعيفة ومنظمات املجتمع املدني ي العديد من بلدان العالم ،وإقامة التفاعل والحوار ب ن الحضارات بغية
بناء األمن والسلم الدولي ن عن طريق دورها الفاعل ع ى الصعيد الدو ي الهادف إ ى بناء عالم خال من الفقر والعوز،
مشددة ع ى الحوار والتفاعل ي املنتديات وامللتقيات السنوية ال تستضيفها لبناء عالم يسودﻩ السالم واملحبة
والتآ ي ب ن الشعوب بغية أن ال يتخلف أحد عن الركب .ويأتي ذلك ترجمة لرؤية قطر الوطنية " ،2030ال جاءت ثمرة
ملشاورات مكثفة مع جميع فئات املجتمع القطري ،واستندت بشكل رئيﺴ إ ى مبادئ الدستور الدائم ،كما عكست
1
تطلعات الشعب القطري وتوج ات قيادته "
يتمحور هذا االستعراض حول املنهجية ال اتبعت ي إدماج أجندة التنمية املستدامة  2030ي قطاعات اس ﺮاتيجية
التنمية الوطنية الثانية  .2022-2017والجهود املبذولة ي هذا اإلطار  ،كما يب ن االستعراض اآللية ال ستتبع ي تنفيذ
اس ﺮاتيجية التنمية الوطنية  2022-2017املتضمنة ألهداف وغايات أجندة التنمية املستدامة  ،2030آخذين بع ن
ً
االعتبار األولويات الوطنية ال حدد ا الدولة ،والقابلة للتحقيق وفقا ملؤشرات أداء محددة ،ع ى مدار السنوات الست
القادمة .ويب ن االستعراض املواءمة ب ن األولويات الوطنية وأهداف أجندة التنمية املستدامة  .2030و ي منتصف الف ﺮة
وب اية عام  2022ستقوم الدولة بمراجعة ما تحقق من أهداف وغايات ،بغية إدماج ما لم يتحقق ي اس ﺮاتيجية
التنمية الوطنية الثالثة  .2028-2023ويتناول االستعراض كذلك املؤسسات واألجهزة املعنية بتنفيذ اس ﺮاتيجية التنمية
الوطنية ال اشتملت ع ى أهداف وغايات أجندة التنمية املستدامة .2030
ويوضح االستعراض كذلك أن الدولة أكدت ع ى تكاملية تحقيق األهداف ،حيث ال يجوز تجزئ ا ،ويتم تنفيذها بشكل
متواز ،بالتعاون مع القطاع الخاص ومنظمات املجتمع املدني ومراكز البحوث والجامعات ،مع توظيف كثيف للبحث
والتطوير واالبتكار ،وإقامة الشراكات الوطنية والدولية كلما أمكن .ويوضح االستعراض الجهود الكب ﺮة ال قامت ا
الدولة لبناء بنية تحتية ي مجال العلوم والتكنولوجيا واالستثمار ي بناء القدرات البشرية ،عن طريق إدار ا لعدد من
ً
الجامعات الوطنية واألجنبية ،وتخصيصها صندوقا للبحث والتطوير وال امها إنفاق ما قيمته حوا ي  2.8باملائة من
إنفاقها الحكومي السنوي ع ى ذلك.
األمانة العامة للتخطيط التنموي  .رؤية قطر الوطنية  2030يوليو 2008
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ومن ناحية أخرى ،أدركت دولة قطر أهمية تطوير وتحديث النظام اإلحصائي بغية توف ﺮ اإلحصاءات واملؤشرات الالزمة
لقياس التقدم املحرز ي تنفيذ اس ﺮاتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر  ،2016-2011واإلعداد الس ﺮاتيجية التنمية
ً
الوطنية  ،2022-2017ومتابعة التقدم ي تنفيذها مستقبال ،ومن ضم ا أهداف وغايات أجندة التنمية املستدامة
 .2030فبدأت بالخطوات التنفيذية لتنفيذ مشروع التحول ي النظام اإلحصائي الوط بالتعاون مع شعبة اإلحصاء
باألمم املتحد واملنظمات اإلقليمية والعربية ،وذلك بغية إحداث تغي ﺮ ي تنظيم املخرجات اإلحصائية ،وتمكي ا من
اإليفاء باإلل امات ال تمت املوافقة عل ا ي إطار اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة .و ي هذا االستعراض تم ال ﺮك ع ى
ً
ً
عدد من األهداف املختارة ال حققت ف ا دولة قطر تقدما ملموسا.
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امللخص التنفيذي
يستعرض هذا التقرير التقدم املحرز ي عشرة من أهداف أجندة التنمية املستدامة  ،2030والتحديات ال تواجه
التنفيذ الكامل لهذﻩ األهداف.
ففيما يتعلق بالهدف األول "القضاء ع ى الفقر بجميع أشكاله ي كل مكان" ،تبنت دولة قطر ي اس ﺮاتيجية التنمية
الوطنية األو ى معالجة قضايا الفقر من منظور وقائي وحمائي ي إطار تنموي شامل يربط ب ن الحماية والوقاية من
الفقر ،وخلق بيئة تمكينية إلدماج املجموعات الضعيفة ،وتوسيع املشاركة املجتمعية ي تنفيذ مبادرات وبرامج التنمية
املستدامة.
وفيما يتعلق بالهدف الثاني "القضاء ع ى الجوع وتحقيق األمن الغذائي وتحس ن التغذية املحسنة وتعزيز الزراعة
املستدامة"  ،عملت دولة قطر ع ى تحقيق األمن الغذائي وتحس ن التغذية املحسنة وتعزيز الزراعة املستدامة ،بحيث
ً
احتلت املرتبة األو ى ي دول مجلس التعاون الخلي ي ،واملرتبة الـ 20عامليا من ب ن  113دولة ي مؤشر األمن الغذائي
الصادر عن مؤسسة »أل ن كابيتال« البحثية ي تقريرها السنوي حول صناعة الغذاء ي دول مجلس التعاون الخلي ي.
وبخصوص الهدف الثالث "ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية ي جميع األعمار" ،تم إنجاز الرعاية
الوقائية ،والكشف املبكر عن األمراض ،وتراجع معدالت الوفيات ،وتعزيز حوكمة نظام الرعاية الصحية ،وتطوير خدمات
رعاية الحاالت الطارئة واملستعجلة ،وتوفر الدولة األدوية بنسبة ت ﺮاوح ب ن  %10و %20من تكلف ا.
أما فيما يتعلق بالهدف الرابع "ضمان التعليم الجيد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة
للجميع" ،فقد تم وضع إطار املؤهالت الوط القطري ،ووضع أنظمة ضمان جودة التعليم العا ي ،و تطوير إطار وط
شامل للمناهج الدراسية مخصص للمدارس الحكومية ،و التوسع ي فتح فروع للجامعات العاملية داخل الدولة،
وتأسيس مركز التدريب والتطوير ال ﺮبوي.
وبخصوص الهدف الخامس "تحقيق املساواة ب ن الجنس ن وتمك ن جميع النساء والفتيات" ،ارتفع عدد النساء الالتي
يشغلن مناصب قيادية ي القطاع ن العام والخاص بنسبة  30ي املئة عن عام األساس  .2008كما تشغل النساء  30ي
املئة من منصب مدير ي مؤسسات املجتمع املدني ي قطر .كما تم إجراء مراجعات تشريعية واسعة إلزالة العقبات ال
تع ﺮض النساء ،سواء من خالل اللجان القانونية أو من خالل الفعاليات.
وفيما يتعلق بالهدف السادس "ضمان توفر املياﻩ وخدمات الصرف الص ي للجميع وإدار ا إدارة مستدامة" ،فإن جميع
سكان دولة قطر يحصلون ع ى مياﻩ الشرب املأمونة ،وع ى خدمات الصرف الص ي والنظافة الصحية.
أما بخصوص الهدف السابع "ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة ع ى خدمات الطاقة الحديثة املوثوقة واملستدامة"
فقد عملت الدولة ع ى تعزيز الكفاءة الحرارية ي إنتاج الطاقة من خالل تدقيق الكفاءة التشغيلية لجميع املنتج ن
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املستقل ن ،وتنفيذ التشغيل االقتصادي املب ع ى الكفاءة ،وتوحيد أسعار الغاز ملحطات اإلنتاج ،ونفذت حمالت
واسعة للتوعية بأهمية ترشيد الطاقة  ،وبصدد زيادة مساهمة الطاقة املتجددة من مجمل احتياجات الدولة من
الطاقة.
وفيما يخص الهدف الثامن "تعزيز النمو االقتصادي املطرد والشامل للجميع واملستدام ،والعمالة الكاملة واملنتجة،
وتوف ﺮ العمل الالئق للجميع" ،فقد أحرزت دولة قطر املرتبة الثامنة دوليا ي مؤشر األداء االقتصادي من ب ن  63دولة
عام  2017ي ترتيب التنافسية للكتاب السنوي الدو ي للتنافسية الصادر عن معهد التنمية اإلدارية .كما حققت القيمة
) (73.1ي مؤشر الحرية االقتصادية عام  2017الصادر عن مؤسسة ه ﺮيتج،
وبخصوص الهدف التاسع "إقامة ب تحتية قادرة ع ى الصمود ،وتحفيـز التصنيع املستدام الشامل للجميع وتشجيع
االبتكار" ،تم وضع واعتماد مسودات خمس خطط للتنمية املكانية للبلديات الخمس  ،ومخططات املراكز العمرانية )17
مخطط قيد التنفيذ( للبلديات ال تمت دراس ا ،واالن اء من إنشاء ميناءين جديدين ) ميناء حمد  ،ومطار حمد الدو ي(
وتوسيع ميناء الرويس وبعض مشاريع الطرق ،وإعداد سياسة املياﻩ لدولة قطر  ،واالن اء من املرحلة األو ى من متـرو
الدوحة عام 2016
أما فيما يتعلق بالهدف السابع عشر "تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العاملية من أجل التنمية املستدامة" ،فقد
قامت مؤسسة قطر لل ﺮبية والعلوم وتنمية املجتمع باستحداث وتنفيذ مبادرة مؤسسة صلتك لدعم طموحات الشباب
ً
العربي والعالم ي الحصول ع ى العمل الالئق ،ومؤسسة "التعليم فوق الجميع" ال توفر فرصا تعليمية ،خاصة
لألطفال الذين يعيشون ي أسر ذات دخل منخفض ،أو يواجهون أزمات إنسانية .كما أنشأت دولة قطر مؤسسة قطر
للعمل االجتما ي ال ينضوي تحت راي ا  7وكاالت قطرية متخصصة ي تعزيز التنمية االجتماعية .وكذلك قام معهد
الدوحة للدراسات العليا بتطوير كلية وبرنامج التنمية االقتصادية لتخريج كوادر قادرة ع ى قيادة وتعزيز املؤسسات وال ﺮامج
اإلنمائية الدولية ي قطر .وارتفعت قيمة املساعدات واملعونات اإلنمائية الكلية الطوعية املقدمة من دولة قطر بشق ا
الحكومي وغ ﺮ الحكومي من حوا ي  1.6مليارات ريال قطري عام  2008إ ى حوا ي  7.7مليارات ريال قطري عام .2014
وتجدر اإلشارة إ ى أن دولة قطر قد بدأت بإتخاذ الخطوات التنفيذية ملشروع التحول ي النظام اإلحصائي الوط
بالتعاون مع شعبة اإلحصاء باألمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية والعربية.

االستعراض الوط الطو ي لدولة قطر املقدم إ ى املنتدى السياﺳ الرفيع املستوى املع بالتنمية املستدامة لعام 2017

8

ً
لعل أهم الدروس املستفادة ال يمكن اإلشارة إل ا استنادا إ ى تجربة دولة قطر ي تنفيذ ما يتعلق بأهداف التنمية
املستدامة ي اس ﺮاتيجية التنمية الوطنية األو ى ي :
.1
.2
.3
.4
.5

تكامل األهداف والغايات ي القطاعات االجتماعية واالقتصادية والبيئية ع ى صعيد التنمية ي قطر  ،وإعداد
مؤشرات الرصد واملتابعة ذات العالقة .
إشراك القطاع الخاص ومنظمات املجتمع املدني واللجان ي تحقيق أهداف وغايات أجندة التنمية املستدامة .2030
تكثيف اإلجتماعات واللقاءات ب ن فرق العمل ذات العالقة بأجندة التنمية املستدامة .2030
وجود ملكية واضحة لتنفيذ األهداف
إدماج أجندة التنمية املستدامة  2030ي مكونات اس ﺮاتيجية التنمية الوطنية 2022-2017
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التنمية املستدامة ي دولة قطر :البدايات و التطلعات و التحديات
لقد إهتمت دولة قطر بالتنمية املستدامة منذ االستقالل ي عام  ،1971و كان ال ﺮك شامال ألبعاد التنمية املستدامة
الثالثة االجتماعية واالقتصادية والبيئية  ،حيث أنشأت الدولة ع ى مر العقود العديد من املؤسسات واألجهزة الحكومية
الهادفة إ ى تحقيق التنمية املستدامة ،كاملجلس األع ى للتخطيط ،واألمانة العامة للتخطيط التنموي ،ووزارة التخطيط
التنموي واإلحصاء .ومنذ قيام حكومة قطر بإطالق رؤية قطر  2030ي عام ،2008و املبنية ع ى ركائزها األربعة :التنمية
البشرية ،والتنمية االجتماعية ،والتنمية االقتصادية ،والتنمية البيئية ،هدفت هذﻩ الرؤية إ ى تغي ﺮ وجه الحياة ي قطر.

 .1التحديات ال قد تواجه العمل ي تنفيذ أجندة التنمية املستدامة 2030
بالرغم من التقدم االقتصادي واالجتما ي والبيﺌ الذي تشهدﻩ دولة قطر ،إال أن التنمية املستدامة ي الدولة تواجه
بعض التحديات أهمها الحاجة إ ى:
-

إدارة فاعلة لعملية تنفيذ أجندة التنمية املستدامة ،ومواءم ا مع اس ﺮاتيجية التنمية الوطنية.
توفر املوارد البشرية الكافية لهذا العمل الكب ﺮ.
ً
توفر البيانات اإلحصائية إلعداد املؤشرات الدولية ) 230مؤشرا( واستخدامها ي الوقت املناسب بغية بناء
وتفعيل نظام الرصد واملتابعة والتقييم.
اس ﺮاتيجية اتصال فاعلة تس دف الجهات العاملة ي كافة القطاعات.
قيام كافة الشركاء باالنخراط ي األعمال التنفيذية ألجندة التنمية املستدامة واس ﺮاتيجية التنمية الوطنية.
توفر البيئة القانونية املساعدة

 .2يئة البيئة املناسبة و إدماج أهداف أجندة التنمية املستدامة ي اس ﺮاتيجية التنمية الوطنية
ع ى الرغم من ان اس ﺮاتيجية التنمية الوطنية األو ى لدولة قطر انطلقت ي عام  2011قبل إقرار أهداف أجندة التنمية
املستدامة ي عام  2015بصيغ ا الحالية ،فقد قامت وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء ،بالتعاون مع الشركاء ،ي
حشد الجهود الوطنية لتضمي ا ي األولويات الوطنية وأهداف اس ﺮاتيجية التنمية الوطنية .و من األهمية بمكان طرح
تجربة دولة قطر ي إعداد اس ﺮاتيجية التنمية الوطنية الثانية ) .(2022 – 2017حيث تم تشكيل فرق العمل الالزمة
ً
املشتملة ع ى ممث ي الوزارات واملؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات املجتمع املدني وغ ﺮها ،تمهيدا للعمل
ع ى إعداد االس ﺮاتيجيات القطاعية ،و قد تم إدماج أهداف أجندة التنمية املستدامة  2030ي قطاعات اس ﺮاتيجية
التنمية الوطنية كأحد أهم املدخالت لعملية تخطيط القطاعات ال ستشملها اس ﺮاتيجية التنمية الوطنية الثانية .أنظر
الجدول رقم )(1
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جدول رقم ) (1إدماج أجندة التنمية املستدامة  2030ضمن اس ﺮاتيجية التنمية الوطنية 2022-2017
أهداف أجندة التنمية املستدامة 2030

قطاعات اس ﺮاتيجية التنمية الوطنية 2022-2017
-

قطاع الحماية االجتماعية والتماسك األسري
وتمك ن املرأة
قطاع الحماية االجتماعية والتماسك األسري
وتمك ن املرأة
البنية التحتية االقتصادية
نظام رعاية صحية شامل

-

اإلثراء الثقا ي والتم الريا

-

جودة التعليم والتدريب

-

قطاع الحماية االجتماعية والتماسك األسري
وتمك ن املرأة
جودة التعليم والتدريب
قوة عمل كفؤة ومل مة
املوارد الطبيعية
البنية التحتية االقتصادية
املوارد الطبيعية
البنية التحتية
قوة عمل كفؤة ومل مة
البنية التحتية االقتصادية
البنية التحتية االقتصادية

.9

-

شراكات عاملية من أجل التنمية

.10

-

البيئة املستدامة
األمن والسالمة العامة
البنية التحتية االقتصادية
املوارد الطبيعية

 .11جعل املدن واملستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة
وقادرة ع ى الصمود ومستدامة
 .12ضمان وجود أنماط اس الك وإنتاج مستدامة

البيئة املستدامة
البيئة املستدامة

-

البيئة املستدامة

-

-

 .1القضاء ع ى الفقر بجميع أشكاله ي كل مكان
 .2القضاء ع ى الجوع ،وتوف ﺮ األمن الغذائي والتغذية املحسنة  ،وتعزيز
الزراعة املستدامة
 .3ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية ي جميع اإلعمار
 .4ضمان التعليم الجيد النصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم
مدى الحياة للجميع
 .5تحقيق املساواة ب ن الجنس ن ،وتمك ن كل النساء والفتيات

.6
.7
.8

ضمان توافر املياﻩ وخدمات الصرف الص ي للجميع ،وإدار ا إدارة
مستدامة
ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة ع ى خدمات الطاقة الحديثة
املوثوقة واملستدامة
تعزيز النمو االقتصادي املطرد والشامل واملستدام  ،والعمالة الكاملة
واملنتجة ،وتوف ﺮ العمل الالئق للجميع
إقامة ب تحتية قادرة ع ى الصمود ،وتحف التصنيع املستدام الشامل
للجميع ،وتشجيع االبتكار
الحد من انعدام املساواة داخل البلدان وفيما بي ا

شراكات عاملية من أجل التنمية

 .13اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغ ﺮ املناخ وآثارﻩ
 .14حفظ املحيطات والبحار واملوارد البحرية ،واستخدامها ع ى
نحو مستدام لتحقيق التنمية املستدامة
 .15حماية النظم اإليكولوجية ال ﺮية وترميمها ،وتعزيز
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-

األمن والسالمة العامة
التحديث والتطوير املؤسﺴ

-

شراكات عاملية من أجل التنمية
اإلثراء الثقا ي والتم الريا

استخدامها ع ى نحو مستدام ،وإدارة الغابات ع ى نحو
مستدام  ،ومكافحة التصحر ،ووقف تدهور األرا وعكس
مسارﻩ ،ووقف فقدان التنوع البيولو ي
 .16التشجيع ع ى اقامة مجتمعات مساملة ال مش ف ا احد من
اجل تحقيق التنمية املستدامة  ،واتاحة امكانية وصول
الجميع إ ى العدالة  ،وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة
للمساءلة وشاملة للجميع ع ى جميع املستويات
 .17تعزيز وسائل التنفيذ ،وتنشيط الشراكة العاملية من أجل
تحقيق التنمية املستدامة

 .3آلية رصد و متابعة و تقييم أداء اس ﺮاتيجية التنمية الوطنية

تماشيا مع أفضل املمارسات الدوليـة ،سـيتم تصـميم وظيفـة الرصـد املركزيـة وال ـ تتمحـور حـول لوحـة قيـاس األداء و ال ـ
سيتم تحدي ا وتوزيعها ع ى املسؤول ن و متخذي القرار بانتظام .وسيتم ال ﺮك ـ الضـيق ع ـى أع ـى  8-5أولويـات تحـت مظلـة
اس ﺮاتيجية التنمية الوطنية الثانية وال سيتم التصديق عل ا من قبل مجلس الوزراء املوقر .و سيكون لدى هذﻩ ال ـﺮامج
عدد محدود من مؤشـرات األداء الرئيسـية املرتبطـة ـا ،و الـذي لـن يزيـد عـن  .20-15وهـذﻩ ال ـﺮامج عـادة مـا تكـون متشـعبة
و متداخلــة و تتضــمن مشــاركة عــدة جهــات ــي التنفيــذ ،و ع ــى هــذا األســاس ســيتم ال ﺮك ـ ع ــى أولويــات اسـ ﺮاتيجية التنميــة
الوطنية الثانية الكب ﺮة ال تتجاوز الحدود الوزارية )و سيتم تحديد وكالة رائدة لكـل م مـا( كمـا سـيتم دعـم وتعزيـز اختيـار
كل جهـة مـن هـذﻩ الجهـات عـن طريـق تحديـد اإلجـراءات الرئيسـية ال ـ سـوف تحتاجهـا الحكومـة مـن أجـل تحقيـق مؤشـرات
األداء الرئيسية .وسيتم رصد مؤشرات األداء الرئيسية ع ـى أسـاس شـهري حيثمـا كـان ذلـك ممكنـا و ع ـى أسـاس ربـع سـنوي
ي جميع األحوال .وارد الطبيعية ،و
 .1تحتية االقتصادية
.4

اآلليات املؤسسية و إدماج القطاعات الوطنية ي عملية التنمية

بناء ع ى الدور املناط بوزارة التخطيط التنموي و اإلحصاء ي إعداد و إدارة اس ﺮاتيجيات التنمية الوطنية ،تم إعداد
اس ﺮاتيجية التنمية الوطنية الثانية  2022-2017من خالل اعتماد منهج تخطيط اس ﺮاتي ي تشاركي لجميع الشركاء
الوطني ن  ، Inclusive Strategic Planning approach to all national stakeholdersحيث تم تشكيل لجنة إشرافيه
ممثلة لجميع وزارات الدولة و لجنة استشارية ممثلة للمنظمات غ ﺮ الحكومية و القطاع الخاص و ثمان فرق عمل وطنية
لوضع الخطط االس ﺮاتيجية للقطاعات املختلفة.
باإلضافة إ ى هذﻩ الفرق ،تم تشكيل فريق لتصميم ووضع نظام إلدارة أداء اس ﺮاتيجية التنمية الوطنية من خالل عملية
الرصد و املتابعة الدورية مع الشركاء الوطني ن .حيث قامت وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء ،املعنية باألمر ،بدمج
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ً
أجندة التنمية املستدامة  2030املكونة من  17هدفا و 169غاية ضمن جدول عمل الفرق القطاعية و املشاريع
القطاعية .كما تم تضم ن لوحة مؤشرات األداء أهم املؤشرات ذات العالقة ي مجاالت التنمية املستدامة.
ولعل من أبرز التحديات ال واجهت تنفيذ مشاريع اس ﺮاتيجية التنمية الوطنية األو ى ي تداخل ملكية الجهات املعنية
بتنفيذ هذﻩ املشاريع و تغ ﺮ امللكية خالل ف ﺮة االس ﺮاتيجية األو ى ،و عليه قامت الدولة بتعزيز املشاركة القطاعية ممثلة
بجميع الجهات ي عملية وضع الخطط و تصميم املشاريع وتحديد امللكية ع ى أسس مدروسة ومتفق عل ا مبدئيا ،حيث
سيتم تضم ن هذﻩ املشاريع ي الخطط التنفيذية السنوية للجهات املنفذة و ع ى أساسها سيتم رصد املوارد و املتابعة
الدورية للتنفيذ مع الجهات املالكة.

 . 5تنفيذ و إدارة أداء اس ﺮاتيجية التنمية الوطنية
تنطلق إدارة أداء اس ﺮاتيجية التنمية الوطنية من أحد أهم املبادئ ال أكد عل ا حضرة صاحب السمو أم ﺮ البالد
املفدى ي خطاباته التوج ية وهو التطوير املستمر وتحديث مؤسسات القطاع العام دف الوصول إ ى قطاع عام متم
يتمتع بالكفاءة والشفافية ويخضع للمساءلة ،و ركز سموﻩ ع ى ضرورة العمل ع ى تحديد ّ
املعوقات ال أدت إ ى عدم
تنفيذ بعض ال ﺮامج واملشاريع ي اس ﺮاتيجية التنمية الوطنية األو ى واستخالص الع ﺮ من أجل تجن ا ي اس ﺮاتيجيات
التنمية املستقبلية ،و بناء ع ى هذﻩ املبادئ التوج ية .و ي ضوء معالجة التحديات ال واجهت تنفيذ بعض مشاريع
اس ﺮاتيجية التنمية الوطنية األو ى ،تم تصميم نظام إدارة أداء اس ﺮاتيجية التنمية الوطنية الثانية ليوفر األدوات الالزمة
لرصد و متابعة التطور ي أداء املشاريع ال تم وضعها لتحقيق األهداف االس ﺮاتيجية ،من خالل معاي ﺮ قياس أداء
واضحة و قابلة للقياس و املقارنة ،كما سيوفر النظام منظومات لقياس األداء بطريقة دورية لقياس فاعلية أداء
املدخالت )املوارد( و مدى كفاءة التنفيذ )اإلجراءات( ومدى تحقيق األثر املرجو )قياس النتائج( أنظر الشكل رقم ).(1
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الشكل رقم )  (1آلية متابعة تنفيذ برامج اس ﺮاتيجية التنمية الوطنية الثانية

املراجعة
)متابعة املخرجات  ،تحليل
املعلومات(

التنفيذ
)إزالة املعوقات(

االتصال
)عرض النتائج(

إجراءات روتينية
خلق ثقافة
التغي ﺮ و التطوير
التنسيق
)االتساق و
املوائمة(

 .6جهود دولة قطر ي مجال اإلحصاء
فيما يتعلق بجهود الدولة ي مجال اإلحصاء ،تمت االستجابة لدعوة شعبة اإلحصاء باألمم املتحدة ،وانضمت قطر إ ى
املشروع العالم بشأن أجندة التحول ي اإلحصاءات الرسمية ،الذي دف إ ى إحداث تحول وتحديث كب ﺮين ي النظام
اإلحصائي الوط  ،وتمكينه من جمع ومعالجة وتحليل ونشر كمية غ ﺮ مسبوقة من املؤشرات اإلحصائية التقليدية وغ ﺮ
ً
التقليدية املصنفة وفقا للعديد من التصانيف ،بغية اإليفاء بمستلزمات أجندة التنمية املستدامة من املؤشرات ال تم
االتفاق عل ا ي اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة لرصد التقدم ي تنفيذ أجندة التنمية املستدامة  .2030كما أخذت
الوزارة ع ى عاتقها تنفيذ مشروع التحول ي اإلحصاءات الرسمية بالتعاون مع شعبة اإلحصاء باألمم املتحدة واملنظمات
اإلقليمية والعربية ،وتم إشهارﻩ ي  30أبريل  .2017وتشتمل هذﻩ األجندة ع ى خريطة طريق دف إ ى توف ﺮ مؤشرات
أجندة التنمية املستدامة  2030بغية استخدامها ي رصد تنفيذ األهداف وإعداد التقارير الوطنية والدولية  .وتعتمد ع ى
ما ي ي :
 التنسيق والشراكة ب ن مكونات النظام اإلحصائي الوط
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 اإلتصال والدعوة
 بناء نظام متكامل لجمع ومعالجة ونشر البيانات
 اإلبتكار باستخدام التكنولوجيا ومصادر البيانات الجديدة
 بناء القدرات وحشد املوارد

الشكل رقم )(2
محركات عملية تحول النظام اإلحصائي ي دولة قطر

املتطلبات الناشئة

تكاليف إعداد اإلحصاءات

مصفوفات جديدة

ثورة البيانات

تمي املستخدم ن

الجودة مقابل املوارد

العوملة

التحول الرقم

رصد تنفيذ أهداف
التنمية املستدامة

خفض املوازنات

التنمية املستدامة

مصادر جديدة للبيانات

االل ام باملواعيد

خفض أعباء االستجابة

االرتباطات الجغرافية املكانية

املنافسة ب ن مزودي البيانات
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جهود دولة قطر ي تحقيق أهداف
أجندة التنمية املستدامة 2030
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الهدف األول :القضاء ع ى الفقر بجميع أشكاله ي كل مكان
تبنت دولة قطر نهج التنمية املستدامة من خالل وضع الرؤية الوطنية  2030ال اعتمد ا الدولة عام  2008كخارطة
طريق الس ﺮاتيجيات التنمية الوطنية متوسطة املدى واملرتكزة ع ي التنمية االجتماعية والبشرية واالقتصادية والبيئية.
وقد سعت الرؤية الوطنية لدولة قطر آنذاك إ ى وضع إطار للتنمية يتسق بقدر االمكان مع األهداف اإلنمائية لأللفية.
وستستمر دولة قطر ي جعل أولويات اس ﺮاتيجية التنمية الوطنية الثانية  2022-2017متوائمة مع أجندة التنمية
املستدامة  .2030وتتطلع الرؤية الوطنية ا ي تحويل قطر إ ى دولة متقدمة بحلول  2030قادرة ع ى تحقيق التنمية
املستدامة وع ى تأم ن العيش الكريم لشع ا جيال بعد جيل .وقد اكملت دولة قطر ب اية عام  2016تنفيد اس ﺮاتيجية
التنمية الوطنية األو ى  2016 -2011وان ت من إعداد االس ﺮاتيجية الثانية .2022 -2017
وقد بادرت وزارة التخطيط التنموي واالحصاء بمراجعة شاملة لجميع قطاعات االس ﺮاتيجية الوطنية األو ى للتنمية ي
منتصف املدة خالل الف ﺮة  ،2014-2013بالتعاون مع البنك الدو ي وبمشاركة واسعة من الخ ﺮاء باألجهزة املنفذة
وأصحاب املصلحة لتقييم التقدم املحرز وتحديد معوقات التنفيذ والتحديات واق ﺮاح اإلجراءات ملعالج ا .ونوجز فيما
ي ي أهم املالمح من اس ﺮاتيجيات التنمية االجتماعية املتضمنة للهدف األول من أهداف التنمية املستدامة وهو القضاء
ع ى الفقر بجميع أشكاله.
ً
وفقا لتعريف البنك الدو ي واألمم املتحدة لخط الفقر املدقع هو أنه مايعادل إنفاق دوالر واحد ي اليوم وكذلك دوالري ن
ً
ً
يوميا .وهذا الينطبق فعليا ع ى قطر.
ً
أما خط الفقر النس )الوط (  ،فقد تم اعداد دراسة "قياس مستوى املعيشة ي قطر " استنادا ا ى نتائج مسح انفاق
ً
ً
ودخل االسرة  2013/2012حيث تب ن أن خط الفقر النس للقطري ن بـ  3,514رياال شهريا  ،وبالتا ي فإن الفرد الذي
ً
يعيش ي أسرة قطرية يقل اس الكها املكا ئ عن  3,514ريال شهريا فهو فرد يتمتع بمستوى معي منخفض ،وبلغ الحد
ً
الفاصل للدخل املحدود باستخدام الدخل املكا ئ بـ  5,375رياال للقطري ن.
واليوجد أي قطري دخله أقل من  1,25دوالر أمريكي )معادل بالقوة الشرائية( ي اليوم ،كذلك اليوجد قطري يس لك
أقل من  2دوالر أمريكي ي اليوم )انظر للد اسة صفحة 2( 31
ر
اس دفت االس ﺮاتيجية الوطنية لدولة قطر 2016-2011معالجة قضايا الفقر من منظور وقائي وحمائي ي إطار تنموي
شامل يربط ب ن الحماية والوقاية من الفقر  ،وخلق بيئة تمكينية إلدماج املجموعات الضعيفة  ،وتوسيع املشاركة
املجتمعية ي تنفيذ مبادرات وبرامج التنمية املستدامة .وقد ال مت االس ﺮاتيجية الوطنية األو ى ببناء نظام للحماية

2

http://www.mdps.gov.qa/en/statistics/Statistical%20Releases/Social/HouseholdIncomeAndExpenditure/2013/Ho
useholdIncomeAndExp‐2012‐2013.pd
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االجتماعية يعمل ع ي توف ﺮ حياة اجتماعية كريمة للمواطن ن ويثمن مساهما م املجتمعية ،من خالل بناء نظام الحماية
االجتماعية لتحقيق ثالثة نتائج قطاعية واسعة ي:
-1ارساء نظام حماية اجتماعية متكامل.
 -2بناء بيئة تمكينية إلدماج املجموعات الضعيفة ي املجتمع و ي قوة العمل.
-3توسيع قاعدة املشاركة من خالل بناء الشراكات الذكية.

اإلنجازات:
أوضح تقرير مراجعة منتصف املدة لألس ﺮاتيجية الوطنية والبيانات املحدثة بالنسبة للنتيجة القطاعية األو ى ماي ي:
 .1ارتفع الدخل الحقيقي لألسرة املعيشية ألك ﺮ من الضعف ،وارتفع عدد القطري ن املشارك ن ي برنامج األسر
املنتجة من  220أسرة عام  2008إ ى  587عام .2012
 .2تقلصت فروق الدخل ب ن األسر املعيشية القطرية ع ى مر الزمن ،حيث بلغ معامل جي ) ( Giniوالقائم ع ى
َ
املعادل  0.273ي عام  2013/2012مقارنة مع  0.293ي عام  . 2007/2006كما ظل معدل فقر الدخل
الدخل
النس دون تغي ﺮ إ ى حد كب ﺮ مع مرور الزمن .وتش ﺮ البيانات املحدثة ا ى ارتفاع اإلنفاق العام ع ى اإلعانات
االجتماعية كنسبة من الناتج املح ي اإلجما ي من  %0.05عام  2008إ ى  %0.14عام .2015
 .3وتش ﺮ بيانات وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشئون االجتماعية إ ى ارتفاع إعانات الضمان االجتما ي بنسبة
 %200عام  2014مقارنة بعام  2013وارتفاع عدد املنتفع ن من اإلعانات إ ى الضعف ب ن عام  2007وعام
. 2015
وع ى مستوى النتيجة القطاعية الثانية يش ﺮ تقرير منتصف املدة ا ى ان قطر قد خطت خطوات كب ﺮة نحو تعزيز حقوق
املجموعات الضعيفة وإدماجهم ي املجتمع و ي قوة العمل وخاصة ي مجا ي التوظيف والتعليم .3من أهم اإلنجازات ي
هذا الشأن:
 .1تخطى عدد األسر ي برنامج األسر املنتجة هدف اس ﺮاتيجية التنمية الوطنية املحددة بزيادة  %50من 200
أسرة عام  2008إ ى  587اسرة وبنسبة تقارب  %200ي عام .42012
 .2تم إحراز تقدم ي تزويد األشخاص ذوى اإلعاقة بالدعم والوسائل ال تمك م من ممارسة حقوقهم
وخاصة ي مجاالت التعليم والتوظيف ،إال أن مستويات التعليم والتوظيف لألشخاص ذوى اإلعاقة تظل
أقل من عموم السكان .وباإلمكان تحقيق نتائج أفضل إذا ما تم تطبيق القانون الحا ي والذي ينص ع ى أال
5
يقل معدل توظيف ذوى اإلعاقة عن .%2
 3املصدر :تقرير التنمية البشرية الرابع لدولة قطر –وزرارة التخطيط التنموي واإلحصاء.2015 ،
 4مراجعة منتصف املدة .-وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء.2014 ،
 5املصدر :تقرير التنمية البشرية الرابع لدولة قطر  -2015وزرارة التخطيط التنموي واإلحصاء.
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أما بالنسبة للنتيجة القطاعية الثالثة ال تس ى إ ى توسيع قاعدة املشاركة من خالل بناء الشراكات الذكية ،فقد تم
إكمال خطوات أساسية لتطوير إطار الشراكات مثل إجراء مسح حول املسؤولية االجتماعية للشركات ،وتنظيم عدد من
املؤتمرات حول الحماية االجتماعية .وتحديد املؤشرات الرئيسية لقياس املسؤولية االجتماعية للشركات .وقد شهدت ف ﺮة
تنفيذ خطة اس ﺮاتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر  2016-2011تعاظما لدور منظمات املجتمع املدني ي مختلف منا ي
العمل االجتما ي ،من خالل الجهود املم ة ملنظمات املجتمع املدني مثل مؤسسة قطر لل ﺮبية والعلوم وتنمية املجتمع،
ومؤسسة قطر للعمل االجتما ي ،والعديد من الجمعيات الخ ﺮية ال تساهم ي دعم الحماية االجتماعية ي قطر .ونظرا
الزدياد التحديات ال تواجه القيم التقليدية للتماسك األسري نتيجة للتغ ﺮات االقتصادية واالجتماعية املتسارعة ي
قطر  ،وما قد ي ﺮتب عل ا من إضعاف للدور التكاف ي لألسرة القطرية ،أصبح من الضروري االستمرار ي سياسة توسيع
قاعدة املشاركة ب ن الحكومة ومنظمات املجتمع املدني والقطاع الخاص من أجل تعزيز الحماية االجتماعية .

التحديات:
تتمثل أهم التحديات الرئيسية ال تم تحديدها ي هذا القطاع ،وال سعت اس ﺮاتيجية قطاع الحماية االجتماعية إ ى
التغلب عل ا بما ي ي:
 ضعف نظام وتنسيق تنفيذ مشاريع اس ﺮاتيجية الحماية االجتماعية ،وغياب نظام يراجع تشريعاتالحماية االجتماعية بانتظام.
ً
 قلة عدد مراكز التدريب والتأهيل املخصصة للجماعات األقل حظا واملعرضة للمخاطر. عدم وجود قاعدة بيانات منهجية تعتمد ع ى أدلة لقياس الحماية االجتماعية.ً
 -عدم وجود آلية ملطابقة العرض والطلب ع ى الوظائف للجماعات األقل حظا واملعرضة للمخاطر.
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الهدف الثاني :القضاء ع ى الجوع وتحقيق األمن الغذائي وتحس ن التغذية املحسنة وتعزيز
الزراعة املستدامة
ال تعاني دولة قطر من الجوع نظرا لعدم وجود مسبباته ،غ ﺮ أن الشق اآلخر من الهدف الثاني واملتعلق بقضايا األمن
الغذائي يجد اهتماما كب ﺮا من الدولة  ،وذلك ملا تتمتع به قطر من اقتصاد مفتوح وطبيعة صحراوية تجود بمنتوج زرا ي
قليل  ،إضافة ملا تتحمله من إطعام الكث ﺮ من العمال الوافدين ال ا  .وتستورد قطر نحو  %90من احتياجا ا الغذائية
مما يع أن األمن الغذائي ف ا يشكل أهمية قصوى .ولربما واجهت قطر تحديات بالغة التعقيد فيما يتعلق بضمان
الحصول ع ى الواردات األجنبية ي ظل صراعات جيوسياسية ي مناطق اإلنتاج الغذائي
إيمانا من دولة قطر بأهمية األمن الغذائي قامت بإنشاء برنامج قطر الوط لألمن الغذائي عام  .2011وتعتمد
اإلس ﺮاتيجية ع ي تحقيق األمن الغذائي من خالل اإلنتاج املح ي ،واإلنتاج الوط لألغذية خارج الدولة ،واالست ﺮاد،
والتخزين داخل الدولة .ويشكل كل واحد من هذﻩ املصادر عددا من املخاطر ال يجب معالج ا لتحقيق اهداف ال ﺮنامج.
وقد عملت قطر ع ى زيادة منظومة اإلنتاج الزرا ي والحيواني والسمكي املح ي ومن خالل استثمارا ا ي بعض الدول ،
حيث تم تلبية نحو  %12.7من احتياجات دولة قطر من األمن الغذائي عام  .2014هذا وقد دعت اس ﺮاتيجية التنمية
الوطنية ) (2017-2022إ ى تعزيز االكتفاء الذاتي من األمن الغذائي بنسب متفاوتة من اإلنتاج الحيواني والسمكي.

اإلنجازات:

 .1صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ) (13لسنة 2013م بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لتشجيع القطاع
الخاص للمشاركة ي مشروعات األمن الغذائي ،وال تختص بوضع آليات تشجيع القطاع الخاص للمشاركة ي
التنمية ،وبصفة خاصة ي مشاريع األمن الغذائي ،وكذلك تحديد أوجه الدعم الحكومي للقطاع الخاص للقيام
بدورﻩ التنموي.
 .2وضع الخطة الوطنية لآلمن الغذائي ي دولة قطر ي عام  2013وال تعمل ع ى تطوير اس ﺮاتيجية طويلة األجل
تمكن دولة قطر من زيادة إنتاجها املح ي من الغذاء بصورة كب ﺮة خالل العقود القادمة ،باإلضافة إ ى تعزيز أمن
واردا ا من با ي األغذية ،كما يقوم برنامج قطر الوط لألمن الغذائي بالعمل ع ى تطوير الزراعة باالعتماد ع ى
التكنولوجيا ،وتكريس املوارد املائية ،وإشراك املؤسسات الخاصة ،وبناء اإلمكانات.
 .3إنشاء شركة حصاد عام  2008ال يبلغ رأسمالها نحو ) (3مليار ريال قطري ،وتستثمر ي اس ﺮاليا نحو )(500
مليون ريال قطري ي املوا والحبوب ) القمح والشع ﺮ( .و ي بصدد االستثمار ي كندا وتركيا والسودان .كما
أن لها استثمارات ي باكستان ) األرز( والهند وسلطنة عمان لسد جزء من احتياجات الدولة الخارجية من بعض
املواد الغذائية .وتركز إنتاجها ع ى خمسة منتجات تغطي حاجة السوق املح ي و ي الحبوب والسكر واألرز
واللحوم والدجاج واألعالف .
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 .4عملت مزارع الشركة العاملية لتطوير املشاريع ع ﺮ برنامج أجريكو ع ى استبدال الزراعات التقليدية بأخرى
حديثة  -الهايدروبونك  -وال تزرع نباتا ا ي مساحات محدودة من األرا وتوفر %80من اس الك املياﻩ.
ً
 .5احتلت دولة قطر املرتبة األو ى ي دول مجلس التعاون الخلي ي ،واملرتبة الـ 20عامليا من ب ن  113دولة ي مؤشر
األمن الغذائي الصادر عن مؤسسة »أل ن كابيتال« البحثية ي تقريرها السنوي حول صناعة الغذاء ي دول
مجلس التعاون الخلي ي .وأوضح التقرير أن حكومة قطر تبقى عازمة ع ى تحقيق االكتفاء الذاتي بنسبة %40
بحلول عام  2030كجزء من برنامج قطر الوط لألمن الغذائي الذي بدأ ي عام . 2008

التحديات :
.1

.2
.3

.4

تواجه منظومة اإلنتاج الزرا ي والحيواني والسمكي ي دولة قطر عددا من التحديات أهمها:
النمو السكاني امل ايد ،حيث تضاعف عدد السكان ي ثماني سنوات )من نحو  4مليون نسمة عام  2008إ ى
قرابة  2.6مليون نسمة عام  (2016أي بمعدل نمو سنوي ي املتوسط قدرﻩ  %7.7خالل تلك الف ﺮة ،مقرونا
بارتفاع الدخل املتاح ،وارتفاع عدد السائح ن ،وأسلوب الحياة الحضري امل ايد ،وتفضيالت املس لك ن .
طبيعة املناخ الجاف والحار  ،حيث الحرارة العالية ،وملوحة املياﻩ الجوفية امل ايدة وندر ا ،إ ى جانب األرا
القاحلة ،ونقص املياﻩ العذبة.
ً
محدودية املساحة القابلة للزراعة والبالغة نحو  650كيلو م ﺮا مربعا ) 65ألف هكتار( ،أي ما يعادل  %6من
املساحة اإلجمالية للدولة ،مقرونة مع تدني اإلنتاج الزرا ي وعدم استنباط أصناف مالئمة للطقس ،مما يقلل
من املساهمة ي األمن الغذائي .باإلضافة إ ى ضعف مواكبة البنية التسويقية ملعدل النمو ي اإلنتاج الزرا ي
املح ي .وقلة موارد املكونات العلفية ي البالد.
محدودية اإلكتفاء الذاتي من منظومة اإلنتاج الحيواني ) (12%والسمكي ) (45%عام  ،2016نظرا لضعف
مساهمة قطيع ال ﺮوة الحيوانية املح ي ي األمن الغذائي ،وملحدودية مناطق الصيد واست اف املصايد السمكية
ومخزو ا ،وكذلك ندرة املزارع السمكية التجارية ال تساهم ي زيادة اإلنتاج السمكي املح ي .ومحدودية توفر
ً
بعض التجه ات والخدمات الضرورية لسفن الصيد ي بعض موانئ الصيد .وأخ ﺮا عدم وجود صناعات
سمكية تحويلية تساهم ي تنويع وزيادة املنتجات السمكية.
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الهدف الثالث :ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية ي جميع األعمار
سعيا لتحقيق األهداف ال حددها الدستور الدائم لدولة قطر ورؤي ا الوطنية ي القطاع الص ي ،أعدت الدولة
اس ﺮاتيجيت ن لتطوير قطاع الصحة ضمن اس ﺮاتيجي التنمية الوطنية األو ى  2016-2011والثانية  2022-2017تتسقان
مع األهداف املذكورة .وتتمثل تلك األهداف ي بناء نظام متكامل للرعاية الصحية يقدم خدماته بأع ى معاي ﺮ الجودة من
خالل مؤسسات صحية عامة وخاصة ،توجهها سياسة صحية وطنية ،ويغطي جميع جوانب الرعاية الصحية الوقائية
والعالجية ،ويعت بالصحة البدنية والنفسية ع ى حد سواء ،مع األخذ باالعتبار االحتياجات املختلفة للرجال والنساء
واألطفال ،ويعمل ع ى بناء كوادر وطنية قادرة ع ى تقديم أفضل الخدمات الصحية ،مع أن ال ام الدولة بتوف ﺮ التمويل
الالزم للمحافظة ع ى صحة املواطن ن ال يل ي مبدأ الشراكة ي تحمل تكاليف الرعاية الصحية.
وتنفق دولة قطر بسخاء ع ى الرعاية الصحية لجميع سكا ا .وتوفر الدولة الرعاية الصحية بمستويا ا الثالثة للجميع
برسوم زهيدة مقارنة بأي نظام ص ي آخر  ،كما توفر األدوية بنسبة ت ﺮاوح ب ن  %10و %20من تكلف ا .وكما هو متوقع،
مع الزيادة الكب ﺮة ي عدد سكان قطر خالل ف ﺮة  5سنوات بأك ﺮ من  1.7مليون نسمة ،واصل اإلنفاق الحكومي ع ى
قطاع الصحة ارتفاعه كقيمة إجمالية وللفرد .وقد بلغ اإلنفاق الحكومي ع ى الرعاية الصحية ي عام  2016نحو22.7
مليار ريال قطري بلغت  %10.8من اجما ي اإلنفاق الحكومي لنفس العام ،بزيادة قدرها  %41.3مقارنة بعام
 ، 2014/2013وتطور اإلنفاق الحكومي ع ى الرعاية الصحية للفرد مقيما بمعادل القوة الشرائية للدوالر األمريكي )(PPP
من  2719دوالر سنويا ي عام  2010إ ى  5138دوالر ي عام  2016أي بزيادة قدرها 6.%89

إنجازات إس ﺮاتيجية قطاع الصحة 2016-2011
حققت هذﻩ االس ﺮاتيجية عددا من اإلنجازات املهمة ع ى صعيد تطوير قطاع الصحة ي قطر بالنسبة لبناء النظام
الص ي املتكامل ولتطوير الرعاية الصحية الوقائية والعالجية كما ي ي:
 .1تم تعزيز حوكمة نظام الرعاية الصحية وبناء نظام أك ﺮ توازنا من خالل زيادة فرص الوصول إ ى الرعاية
الصحية األولية وإ ى املراكز املجتمعية ،وترخيص جميع العامل ن ي الرعاية الصحية ي القطاع الخاص ع ﺮ
املجلس القطري للتخصصات الصحية ،وتعزيز التكامل ب ن الجهات العامة والخاصة ال تقدم الخدمات
الصحية ،وإحراز تقدم ع ى صعيد خطة بناء قوة عمل فاعلة ،وتعزيز تدريب العامل ن الصحي ن.
 .2و ي مجال الرعاية الوقائية ،تطورت وسائل الكشف املبكر عن األمراض ،وتراجعت معدالت الوفيات ملن
تجاوزوا سن الست ن واملرتبطة بأمراض السكري والقلب واألوعية الدموية والصدمة ،وتم تشجيع الجمهور ع ى
ممارسة سلوكيات صحية ،وتحس ن الشفافية ع ى صعيد حقوق املر ومسؤوليا م .
 .3أما ي مجال الرعاية العالجية ،فقد تم تطوير خدمات رعاية الحاالت الطارئة واملستعجلة ،وافتتاح  6مراكز
جديدة للرعاية الصحية األولية ،وافتتاح أول مركز لخدمات الصحة النفسية املجتمعية ي نوفم ﺮ . 2014
6

تم استخدام معادل القوة الشرائية للدوالر لعامي  2010و  .2016المصدر World Ban; Development Indicators
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 .4تم تعميم برنامج " نحن أطفال أصحاء " وبرنامج " الصحة ي مكان العمل " ،وإنشاء  5عيادات لإلقالع عن
التدخ ن مطلع عام  ،2015والحد من مخاطر زواج األقارب ،والتوسع ي بناء املستشفيات التخصصية وال
كان آخرها افتتاح مركز عالج األمراض السارية .وب اية عام  2016تحققت معظم مشاريع االس ﺮاتيجية
ومخرجا ا بنسبة .%80

التحديات:
واجهت االس ﺮاتيجية األو ى لقطاع الصحة عدة تحديات نوجزها كالتا ي :
 .1تحويل نموذج الرعاية الصحية من ال ﺮك ع ى االستشفاء إ ى ال ﺮك ع ى نموذج الرعاية الصحية األولية
واملجتمعية الذي يقدم سلسلة متصلة ومتكاملة من الخدمات الصحية.
 .2زيادة انتشار األمراض غ ﺮ السارية بما ف ا األمراض املزمنة ،واألمراض املرتبطة بأسلوب الحياة والسلوك غ ﺮ
الص ي
 .3مجاراة نظام الصحة لعدد السكان امل ايد واملتغ ﺮ بسرعة ،مما يزيد الطلب ع ى الخدمات الصحية بما يفوق
طاقة النظام ع ى تلبي ا.
 .4النقص ي قوة العمل العالية الجودة ي القطاع الص ي.
 .5نقص القدرات املعلوماتية والفجوة ي اإلحصاءات والبيانات الصحية.

إس ﺮاتيجية قطاع الصحة 2022-2017
حددت االس ﺮاتيجية الثانية لقطاع الصحة  2022-2017نتيجة رئيسية تدور حول استدامة الرعاية الصحية وتحسي ا ،
و ي "صحة محسنة لسكان قطر ،وتلبية احتياجات الجيل الحا ي واألجيال القادمة من خالل نظام صحة متكامل دف
إ ى تحقيق صحة أفضل ورعاية أفضل وقيمة أفضل للجميع" .واعتمدت االس ﺮاتيجية الثانية ي بنا ا ع ى إنجازات
االس ﺮاتيجية األو ى وع ى الدروس املستفادة م ا ،ووضعت أولويات جديدة مبنية ع ى  3ركائز رئيسية ي صحة أفضل
ورعاية أفضل وقيمة أفضل .و دف رك ة صحة أفضل إ ى تحس ن صحة السكان ع ﺮ التعاون مع املجتمعات املحلية
واألفراد لتحديد احتياجا م وتنفيذ ال ﺮامج الالزمة لتعزيز الحياة الصحية .و دف رك ة رعاية أفضل إ ى إتاحة خدمات
الرعاية الصحية للمواطن ن ي الوقت واملكان املناسب ن ،ع ى أن يتم تقديم هذﻩ الخدمات بشكل متكامل ومنسق .وتعت ﺮ
رك ة قيمة أفضل اإلنفاق ع ى الصحة بمثابة استثمار يحقق عائدات من خالل تحس ن الخدمات الصحية وتقديم قيمة
أفضل للمر .
ونظرا الستمرار التحديات الصحية ال واجهت اس ﺮاتيجية قطاع الصحة األو ى  ،2016-2011السيما ضعف انتشار
اتباع أسلوب الحياة الصحية ب ن املواطن ن واملقيم ن واستمرار عواقبه السلبية )زيادة الوزن والسمنة ،واالرتفاع الكب ﺮ ي
معدالت مرض السكري( ،وتحدي بناء القدرات الوطنية ي قطاع الرعاية الصحية ،وتحدي بناء قوة العمل العالية املهارة
واالحتفاظ ا  ،وارتفاع معدالت اإلصابات الناجمة عن حوادث الطرق وأماكن العمل ،إضافة إ ى ظهور أمراض سارية
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جديدة حمل ا العمالة الوافدة وتشكل ديدا للوضع الص ي ي قطر  ،فقد احتفظت اس ﺮاتيجية قطاع الصحة الثانية
 2022-2017باألهداف السبعة الس ﺮاتيجية  .2016-2011وقد ركزت اإلس ﺮاتيجية ع ى  7فئات سكانية ذات أولوية
لقطاع الصحة ي :أطفال ومراهقون أصحاء ،صحة املرأة من أجل حمل ص ي ،صحة وسالمة العامل ن ،الصحة
النفسية والعافية العقلية ،تحس ن صحة األشخاص الذين يعانون من األمراض املزمنة ،وتعزيز الصحة والرفاﻩ
لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة ،وشيخوخة خالية من االمراض .وحددت االس ﺮاتيجية مؤشرات كمية لقياس مدى
تحسن وضع كل فئة سكانية خالل ف ﺮة االس ﺮاتيجية نتيجة لل ﺮامج واملشاريع والتدخالت الصحية .وتجدر اإلشارة إ ى أن
أهداف التنمية املستدامة  2030اعتمدت نهج ال ﺮك نفسه ع ى الفئات السكانية ي مجال تحس ن الصحة العامة.
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الهدف الرابع :ضمان التعليم الجيد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى
الحياة للجميع
حرصت دولة قطر ع ى توف ﺮ التعليم لكافة األطفال ع ى أرضها ،وقد تمثل ذلك ي مجموعة من اإلجراءات والتداب ﺮ ال
تم اتخاذها ،فقد نص الدستور القطري ي املادت ن رقم ) (25و ) (49ع ى أن التعليم دعامة أساسية من دعائم تقدم
املجتمع تكفله الدولة وترعاﻩ ،وتس ى لنشرﻩ وتعميمه" ،وأن "التعليم حق لكل مواطن .وتس ى الدولة لتحقيق إلزامية
ً
ومجانية التعليم العام وفقا للنظم والقوان ن املعمول ا ي الدولة“.
كما أقرت الدولة إلزامية التعليم بالقانون رقم ) (25لسنة  ،2001واملرسوم بقانون رقم ) (37لسنة  2002الخاص بإنشاء
املجلس األع ى للتعليم ،والذي ينـص ي موادﻩ ع ى تحقيق جودة التعليم بما يل احتياجات الدولة من خالل توف ﺮ نظم
تعليمية متنوعة وبديلة تعزز اإلبداع والتم التعليم  ،واملصادقة ع ى اتفاقية األمم املتحدة حول حقوق الطفل ي عام
 ،2005وال ترتبط املواد ) (28و ) (29و ) (30م ا بالتعليم وأوقات الفراغ واألنشطة الثقافية .كما تم إعداد الخطة
ً
الوطنية للتعليم للجميع  2003وفقا ألهداف التعليم للجميع الستة املعتمدة ي منتدى داكار ي أبريل  ،2000وهناك
ارتباط وثيق ب ن أهدافها واألهداف اإلنمائية لأللفية املتعلقة بالتعليم وكذلك أهداف التنمية املستدامة.

اإلنجازات:
أكدت رؤية قطر الوطنية  2030ع ى اإلنتقال إ ى اقتصاد معر ي ومتنوع وتنافﺴ بوصفه عنصر تمك ن للتقدم االجتما ي
وقاطرة للتحول الفردي واإلقتصادي .وتتطلع اس ﺮاتيجية قطاع التعليم والتدريب ) (2011-2016و )،(2017-2022
املستوحاة من رؤية قطر الوطنية  ،2030إ ى تأسيس نظام تعليم رفيع املستوى يجمع ب ن الجودة وسهولة الوصول
والكفاءة والفعالية والتنوع وتعدد الخيارات .ومن أهم منجزات اس ﺮاتيجية قطاع التعليم والتدريب  2016-2011ما ي ي:
 .1وضع اإلطار الوط للمؤهالت.
 .2وضع أنظمة ضمان جودة التعليم العا ي بما ي ذلك املوافقة ع ى إنشاء مكتب املؤهالت واالعتماد.
 .3تطوير إطار وط شامل للمناهج الدراسية مخصص للمدارس الحكومية ،يسمح هذا اإلطار بوضع مناهج
ً
دراسية أك ﺮ تواؤما ،ويرا ي الفروق الفردية بشكل أك ﺮ ضمن عمليات التعلم ،كما يشمل تضم ن كفايات
القرن الـ  21ع ﺮ كافة املناهج الدراسية.
 .4التوسع ي فتح فروع للجامعات العاملية داخل الدولة من خالل مؤسسة قطر لل ﺮبية والعلوم وتنمية املجتمع،
وإنشاء كلية املجتمع لتنويع التعليم الجام ي؛
 .5تأسيس مركز التدريب والتطوير ال ﺮبوي وذلك بغية توسيع وتحس ن جودة فرص التطوير امل املقدمة
للمعلم ن و قادة املدارس.
 .6افتتاح أول مركز للطفولة املبكرة )مركز بدايات( بتمويل حكومي.
 .7إنشاء إدارة الطفولة املبكرة وإدارة ال ﺮبية الخاصة ورعاية املوهوب ن.
 .8ارتفاع نسب التحاق القطري ن بمؤسسات التعليم العا ي )تفوق هذﻩ املستويات املقاييس اإلقليمية(.
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 .9توف ﺮ خدمات للطالب ذوي اإلعاقات كافتتاح مركز رؤى ي أبريل من عام  ،2015من أجل إجراء تقييمات
تعليمية للطالب ،وافتتاح أول روضة أطفال مخصصة للطالب املحتاج ن للدعم التعليم اإلضا ي ي شهر
سبتم ﺮ من عام .2015
نتيجة لهذﻩ اإلنجازات ،بلغت نسبة االلتحاق الصافية خالل السنة الدراسية  2016/2015نحو  %69.9للبنات مقابل
 %70.5للذكور ي مرحلة التعليم قبل االبتدائي ،مبينة عدم وجود فوارق كب ﺮة ب ن الجنس ن ي هذا املستوى من التعليم
مع تفوق بسيط لصالح للذكور.
أما من مرحلة التعليم االبتدائي إ ى الثانوي فقد بلغت نسب االلتحاق الصافية  %93.2للمجموع ونحو %91.7للذكور
و %94.8لإلناث خالل السنة الدراسية ذا ا.
وقد سجل الطالب القطري ن نسبة التحاق إجمالية بالتعليم العا ي بلغت  %72مع تفوق البنات بما يزيد ع ى الضعف
7
حيث سجل الذكور  %40مقابل  %99لإلناث خالل السنة الدراسية ذا ا.
وبلغ اإلنفاق الحكومي ع ى التعليم  22.2مليار ريال قطري ي عام  2016وهو ما يمثل  %10.5من اإلنفاق الحكومي الك ي
ي نفس العام.

التحديات:
ع ى الرغم من النتائج التنموية ال حقق ا اس ﺮاتيجية التنمية الوطنية  2016-2011ي سبيل بناء املعرفة ال تحتل
أهمية كب ﺮة ي تحقيق غايات رك ة التنمية البشرية ،ال تشكل إحدى ركائز رؤية قطر الوطنية  ،2030فال تزال دولة
قطر تواجه تحديات من أهمها :
)ا( ضعف دافعية الطالب نحو التعلم ومتابع م الدراسة مما سيؤدي ي اية املطاف إ ى انخفاض مستويات اإلنتاجية
لدى القوى العاملة.
)ب( عدم قدرة تنمية رأس املال البشري ع ى مجاراة متطلبات سوق العمل وأولويات التنمية الوطنية ،حيث إن الخيارات
املتعلقة بالتدريب التق وامل لم تثبت قدر ا ع ى جذب املواطن ن القطري ن واالحتفاظ م.
)ج( ضعف إعداد وتأهيل العديد من خري ي التعليم العا ي لتلبية متطلبات القطاع الخاص والذي يتع ن عليه استيعاب
املزيد من القطري ن دف تسهيل عملية انتقال البالد إ ى اقتصاد قائم ع ى املعرفة.
)د( الحاجة إ ى رفع نسبة امللتحق ن بتخصصات العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا ال بلغت ) (%42ي السنة
 2015/2014من خري ي الجامعات ي قطر.

يشمل الطالب الدارسين في الخارج

7
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الهدف الخامس :تحقيق املساواة ب ن الجنس ن وتمك ن جميع النساء والفتيات
ع ى صعيد تحقيق هذا الهدف  ،تضمنت اس ﺮاتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر  2016-2011منهجا متكامال للتنمية
االجتماعية لل وض بالبنية االجتماعية وتطويرها من خالل تب وتنفيذ اس ﺮاتيجيات قطاعية شملت سياسات وبرامج
اجتماعية متكاملة للتماسك األسري وتمك ن املرأة ،والحماية االجتماعية .وأتاحت االس ﺮاتيجية للمجتمع املدني والقطاع
الخاص فرصة املشاركة الفعالة مع الحكومة ي تنفيذ اس ﺮاتيجية التنمية االجتماعية ،والتأكيد ع ى ال امات قطر
الدولية تجاﻩ االتفاقيات الدولية من خالل مصادق ا ع ى اتفاقية حقوق الطفل عام  ،1995واالتفاقية الدولية لحقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة عام  ،2008واتفاقية القضاء ع ى جميع أشكال التمي ضد املرأة )سيداو( عام .2009
وعالجت اس ﺮاتيجية التنمية الوطنية األو ى  2016-2011قضايا املساواة ب ن الجنس ن من خالل تخصيص الهدف
االس ﺮاتي ي املع بتمك ن املرأة وعملت ع ي تحقيق نتيجت ن قطاعيت ن هما:
 .1تحس ن الدعم املقدم لألسر العاملة ،السيما النساء.
 .2زيادة عدد النساء ي مراكز القيادة وصنع القرار السياﺳ والحد من تنميط أدوار ومسؤوليات املرأة.

اإلنجازات:

هدفت اس ﺮاتيجية التنمية الوطنية إ ى زيادة نسب املشاركة النسائية ي القوى العاملة و ي مواقع القيادة وصنع القرار ي
املجتمع القطري .وال يمكن أن يتحقق هذا الهدف دون مؤازرة النساء العامالت والباحثات عن العمل كي يزاولن وظائفهن
بكفاءة مع كفالة الرفاﻩ البدني والوجداني ألطفالهن وللمعال ن اآلخرين ي األسرة .ففي مجال زيادة مشاركة النساء ي
القوى العاملة تحققت اإلنجازات التالية:
 .1اتخاذ تداب ﺮ لتوف ﺮ البيئة الداعمة لخلق توازن ب ن مسؤوليات عمل املرأة والحياة .ويتكون هذا املشروع من
ثالثة أنشطة رئيسية ي ،تأسيس دور حضانة ورياض أطفال ي أمكان العمل والتوسع ي تأسيس دور الحضانة
ورياض األطفال الخاصة والعامة ذات النوعية العالية مع مراجعة التشريعات املتعلقة بدور الحضانة ورياض
األطفال؛ اعتماد إجراءات عمل صديقة لألسرة مشتملة ع ى الوقت املرن ،العمل الجزئي ،واالجازة الخاصة
)تشمل مراجعة مزايا اجازة األمومة(؛ زيادة الو ي باملسؤولية املش ﺮكة ب ن أفراد األسرة واألزواج من خالل
املراكز االستشارية.
 .2ارتفع عدد دور الحضانة املسجلة من اثنت ن فقط عام  ،2009إ ى  146ي عام .2016
 .3تم إصدار القانون رقم ) (1لسنة  2014بشأن تنظيم دور الحضانة .ومن السمات النوعية ال يحتو ا هذا
القانون تفويض دور الحضانة باالحتفاظ بكادر نسوي دائم مكون من مشرف عام ،ومشرف مساعد،
ومتخصص تغذية ،ومربية/ممرضة ،و طبيب زائر.
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 .4من أهم التشريعات الداعمة لتمك ن املرأة ع ى املستوى الوط إجراء تعديالت جوهرية ع ى قانون املوارد
البشرية لعام  2009وال عززت من البيئة الداعمة لخلق التوازن ب ن عمل املرأة ومسئوليات الحياة األسرية.
وهنالك مؤسسات تساهم ي دعم مؤسسات املجتمع املدني والجمعيات ي مجال قضايا املرأة أبرزها املؤسسة
القطرية للعمل االجتما ي.
وبالنسبة للتقدم املحرز ي مجال تحقيق النتيجة الثانية و ي زيادة عدد النساء ي مراكز القيادة وصنع القرار السياﺳ
والحد من تنميط أدوار ومسؤوليات املرأة تحققت اإلنجا ات التالية8:
ز
 .1إرتفعت نسبة النساء الالتي يشغلن مناصب قيادية ي القطاع الحكومي من  %17عام  2011إ ى  % 21عام
.2016
 .2وارتفعت نسبة النساء القطريات ي املناصب القيادية ي املؤسسات/الشركات الحكومية ،من  %12ي سنة
 2011إ ى  %24.4ي سنة  .2016و ي القطاع املختلط من  %7.8إ ى  ،%17و ي القطاع الخاص من  %8.2إ ى
 %15خالل الف ﺮة نفسها.
وع ى صعيد إحداث التغي ﺮ ي التصورات النمطية السائدة عن املرأة ،تم تحديد ثالثة أنشطة رئيسة ي:
 .1مراجعة وتطوير التشريعات إلزالة العقبات ال تع ﺮض النساء.
 .2تطوير برامج إعالمية توعوية وتعليمية ع ى القنوات الرسمية لتعزيز صور إيجابية عن النساء كشريكات عمل
مهنيات وتقديم برامج تعليمية للفتيات الصغ ﺮات.
 .3تشجيع منظمات املجتمع املدني والجمعيات لدعم شؤون النساء .وقد تم إجراء مراجعات تشريعية واسعة
إلزالة العقبات ال تع ﺮض النساء ،سواء من خالل اللجان القانونية أو من خالل الفعاليات.

التحديات:
-

ع ى الرغم من هذا االتجاﻩ الصاعد ،التزال مشاركة املرأة ي القيادة ومواقع صنع القرار ضعيفة بوجه عام ،إذ
تمثل  6ي املئة فقط ي سنة  2016من إجما ي قوة العمل النسائية القطرية.
ما يزال هناك العديد من التحديات ال تعيق هدف تمك ن املرأة وتحقيق املساواة ب ن الجنس ن لعل أبرزها
صعوبة تغي ﺮ املفاهيم الثقافية الراسخة ي املجتمع القطري املحافظ.
ً
ع ى الرغم من إل ام دولة قطر باالتفاقات واملعاي ﺮ الدولية ألفضل املمارسات تطورا نحو جسر الفجوة ب ن
الجنس ن ،ما تزال هذﻩ الفجوة موجودة ي بعض املجاالت.
عالوة ع ى التحديات ذات الجذور االجتماعية ،واجهت اس ﺮاتيجية قطاع التنمية االجتماعية املستدامة
معوقات تشغيلية تمثلت ي صعوبة التنسيق ب ن اإلدارات والهيئات املنفذة للمشاريع املشار إل ا ،باإلضافة إ ى
نقص املوارد البشرية املدربة ي إدارة املشاريع ونقص البيانات الحيوية لتقييم ومتابعة تنفيذ ملشاريع.

املصدر :وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء ،نشرات إحصاءات القوي العاملة 2016-2011

8
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الهدف السادس :ضمان توفر املياﻩ وخدمات الصرف الص ي للجميع وإدار ا إدارة
مستدامة
أشارت رؤية قطر الوطنية  2030ي رك ة التنمية البيئية إ ى "ضرورة املحافظة ع ى البيئة وحماي ا بما ي ذلك الهواء
واألرض واملياﻩ والتنوع البيولو ي".

اإلنجازات :
حققت دولة قطر إنجازات متعددة ي هذا املجال م ا :
 .1يحصل سكان دولة قطر ع ى مياﻩ الشرب املأمونة بأسعار مدعومة
 .2يحصل سكان دولة قطر جميعا ع ى خدمات الصرف الص ي والنظافة الصحية.
 .3هدفت اس ﺮاتيجيات التنمية الوطنية لدولة قطر ) ( 2011-2016إ ى زيادة كفاءة استخدام املياﻩ ي جميع القطاعات
زيادة كب ﺮة ،وضمان سحب املياﻩ العذبة وإمدادا ا ع ى نحو مستدام من أجل معالجة شح املياﻩ ي دولة قطر.
 .4بلغت جملة مياﻩ الصرف الص ي املعالجة نحو  204مليون م ﺮ مكعب عام  2016وتم استخدام نحو  %51م ا لري
املحاصيل الزراعية واملسطحات الخضراء .
 .5ومن أجل تعزيز الكفاءة واالستدامة ي اس الك املياﻩ ،حققت املؤسسة العامة القطرية للكهرباء واملاء )كهرماء(
تخفيضا ي نسبة الفاقد اإلجما ي والحقيقي من املياﻩ املحالة ) (NRWإ ى  %10ي سنة  ،2016مقارنة بفاقد قدرﻩ
 %30عام  .2011وتم تعديل قانون ال ﺮشيد رقم  26للعام  2008بقانون ال ﺮشيد رقم  2015/20لوقف هدر املياﻩ
وخفض منسوب املياﻩ الجوفية .واستخدام مصادر غ ﺮ تقليدية للمياﻩ ي الزراعة امللحية ،والتوسع ي مد شبكات
مياﻩ الصرف الص ي املعالجة إ ى نحو  800كم.
 .6التوسع ي محطات املعالجة ،واالن اء من دراسة إقامة محطة ملعالجة مياﻩ النفايات الصناعية.
 .7تم تخفيض نسبة املس لك ن املعتمدين ع ى التناكر إ ى  ،%0.17ودعم تركيب تقنيات حديثة تستخدم ي املنازل
واالستعماالت األخرى للحفاظ ع ى املياﻩ.
وفيما يتعلق بقضايا البيئة واملناخ ،حظي موضوع تغ ﺮ املناخ باهتمام كب ﺮ ي دولة قطر  ،حيث عقدت الدورة الثامنة
عشرة ملؤتمر تغ ﺮ املناخ ي الدوحة وخرجت بقرارات عديدة ،أبرزها إدخال تعديالت ع ى بروتوكول كيوتو لتحديد ف ﺮة
ال ام ثانية خالل  ،2020-2013والعمل ع ى تقليص انبعاثات غازات الدفيئة ي البلدان املتقدمة بمعدل  % 18ع ى
األقل.
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التحديات :
يمكن إجمال التحديات املتعلقة بتوافر املياﻩ وخدمات الصرف الص ي وادار ا إدارة مستدامة بما ي ي :
-

-

الحاجة إ ى تفعيل اإلدارة املتكاملة للموارد املائية ،األمر الذي يعمل ع ى وضع وإنفاذ السياسات واالس ﺮاتيجيات
والقوان ن ال تعمل ع ى إدارة قطاع املياﻩ.
تعرض األمن املائي وإمدادات املياﻩ للمخاطر ع ى األجل الطويل )تحلية املياﻩ( بسبب الكوارث الطبيعية والتلوث
والصراعات السياسية ،ناهيك عن االستغالل املفرط للمياﻩ الجوفية الذي أدى إ ى تملح وتدهور نوعي ا.
ً
ارتفاع االس الك غ ﺮ املستخدم للمياﻩ )معدل اس الك الفرد  550ل ﺮا/يوميا من املياﻩ الصالحة للشرب عام (2015
ي ظل تزايد النمو السكاني ،وارتفاع معدالت االس الك.
ارتفاع التكاليف املالية إلمدادات املياﻩ لتلبية احتياجات عدد السكان امل ايد والسياحة وتغ ﺮ نمط الحياﻩ ،مما
ً
يخلق عبئا حاليا ع ى مالية الحكومة )التعرفة ال تعكس التكلفة الحقيقية(.
اآلثار البيئية الضارة الناتجة عن إست اف املياﻩ الجوفية والتحلية مما يزيد من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون
وارتفاع منسوب املياﻩ األرضية ي قطر ،مما دد رفاهية األجيال القادمة.
استمرار زراعة محاصيل عالية االس الك للمياﻩ )األعالف( ي ظل غياب التسع ﺮة )التعرفة( الفاعلة الستغالل املياﻩ
الجوفية مما يحول دون استدامة املياﻩ الجوفية.
ً
غياب الكفاءة ي استخدام الطاقة املتجددة ي قطاع املياﻩ )إنتاجا( مما يحول دون تصدير الطاقة الحالية
املستخدمة ي توليد الكهرباء وإنتاج املياﻩ.
تزايد اآلثار البيئية الناجمة عن استخدام موارد املياﻩ الحالية :اآلثار البيئية الناجمة عن تصريف رجيع مياﻩ
التحلية ،تلوث الهواء الناجم عن إنتاج املياﻩ ،است اف وتدهور املياﻩ الجوفية ،واآلثار البيئية الناجمة عن محطات
معالجة مياﻩ الصرف الص ي.
وفيما يخص الطاقة املتجددة ،نالحظ عدم انخراط املستثمرين ي االستثمار ذا املجال وخاصة الطاقة الشمسية،
بسبب ارتفاع تكاليف االستثمار ي الطاقة الشمسية ،ودرجة الحرارة العالية ،والرطوبة املرتفعة ،واألشعة فوق
البنفسجية ،وملوحة الجو ،وتراكم الغبار مما يؤثر سلبا ع ى أداء وحدات الخاليا الشمسية وعمرها.
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الهدف السابع  :ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة ع ى خدمات الطاقة الحديثة املوثوقة
واملستدامة:
تتصف الطاقة املتجددة با ا طاقة نظيفة وصديقة للبيئة وال تؤثر ي مستوى درجات الحرارة  ،وتتواجد بشكل دائم
وتتعدد استخداما ا  .ولهذا اتجهت الكث ﺮ من الدول -وم ا دولة قطر – إ ى استغالل هذﻩ الطاقة وتطوير تقنيا ا الالزمة
وذلك ب ﺮك االستثمارات واإلنفاق ع ى مشاريع توليدها وتنمي ا .كل ذلك سوف يساهم ي تعزيز رفاهية االنسان ويخفف
من انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون .

اإلنجازات:
حققت دولة قطر اإلنجازات التالية ي مجال الطاقة:
 .1تعزيز كفاءة قطاع الطاقة من خالل اتخاذ اإلجراءات ال تخفض تكلفة اإلنتاج الفاقد والهدر وتسع ﺮ السلع
و الخدمات املتعلقة بقطاع الطاقة من كهرباء ومياﻩ ووقود بما ينسجم مع معاي ﺮ التكلفة االقتصادية،
وذلك من خالل تدقيق الكفاءة التشغيلية لجميع املنتج ن املستقل ن ،وتنفيذ التشغيل االقتصادي املب
ع ى الكفاءة بواسطة املؤسسة العامة القطرية للكهرباء واملاء )كهرماء (اعتبارا من  ،2016/1/1وتوحيد
أسعار الغاز ملحطات اإلنتاج.
 .2التعجيل ي اعتماد تقنيات توف ﺮ الطاقة من خالل تنفيذ قرار منع است ﺮاد املصابيح التانجيست ن غ ﺮ املوفرة
من خالل حمالت ترشيد التوعوية ،وزيادة استخدام مصابيح الليبيد املرشدة بدال من املصابيح غ ﺮ املرشدة،
وتنفيذ قرار بطاقات كفاءة الطاقة ألجهزة التكييف ،واالن اء من إعداد تنفيذ النظام الخاص باملباني الخضراء
)الكود( ي دولة قطر وجاري العمل ع ى اعتمادﻩ ومن ثم تطبيقه ي مشاريع القطاع ن العام والخاص.
 .3توف ﺮ خدمات الطاقة الحديثة املوثوقة واملستدامة لجميع سكا ا بتكلفة ميسورة ،حيث نهجت مبدأ التسع ﺮ
االقتصادي األمثل للسلع املتعلقة بقطاع الطاقة من مياﻩ وكهرباء ووقود ،وذلك من أجل التحف ع ى
االستخدام األمثل لها واالبتعاد عن اإلفراط ي اس الكها وتبذيرها ،وبالتا ي إطالة أمد توفرها وإتاح ا.
 .4تشــكل املــوارد الطبيعيــة املتجــددة مصــدرا مهمــا يعــول عليــه ــي تــأم ن احتياجــات االقتصــادات املحليــة مــن مصــادر
الطاقــة البديلــة والنظيفــة بيئيــا و األقــل كلفــة و األك ــﺮ عائــدا ،ممــا يقلــل مــن اســت اف املــوارد الطبيعيــة الناضــبة
ويديم أمدها .و تعت ﺮ دولة قطر من الدول ال تبنت عدة مبادرات ي مجال الطاقة املتجددة ،م ا تب ـ مؤسسـة
قطر لل ﺮبية والعلوم وتنمية املجتمع مشاريع األبنية الخضراء ال تستغل الطاقة الشمسية .كمـا قامـت املؤسسـة
بتدش ـ ن مشــروع نظــام توليــد الكهربــاء مــن الطاقــة الشمســية ــي املدينــة التعليميــة ،و ــي قــادرة ع ــى إنتــاج 1,68
ميجاواط من الطاقة ،إ ى جانب إنشاء مركز ملراقبة الطاقة ي مؤسسة قطر.
ً
 .5تقــوم شــركة قطــر لتقنيــات الطاقــة الشمســية بتوليــد الطاقــة الشمســية مــن خــالل إنتــاج  8آالف طــن ســنويا مــن
البو ي سيليكون عا ي الجودة دف تلبية الطلب العالم امل ايد ع ى مصادر الطاقة الشمسية.
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 .6وقعت شركة الكهرباء واملاء القطرية اتفاقية مع شركة مصدر االماراتية ون ﺮاس القطريـة ـدف إ ـى إقامـة عالقـة
عمــل مش ـ ﺮكة ــي مجــال تطــوير مشــاريع الطاقــة املتجــددة واملســتدامة .كمــا تقــوم وزارة الطاقــة والصــناعة بوضــع
وتنفيــذ اس ـ ﺮاتيجية للطاقــة املتجــددة شــاملة سياس ـ ا ومظل ــا القانونيــة .وكــذلك إنشــاء لجنــة خاصــة بالطاقــات
املتجددة ي وزارة الطاقة والصناعة دف تنسيق كافة املبادرات املتعلقة بقطاع الطاقة املتجددة.

التحديات:
تواجه دولة قطر ي تحولها نحو الطاقة املتجددة إ ى جانب الطاقة غ ﺮ املتجددة عددا من التحديات نجمل أهمها ي
الحاجة إ ى :
 توف ﺮ املخصصات املالية الالزمة لإلنفاق ع ى مشاريع الطاقة الشمسية ال تساهم ي تلبية الطلب امل ايد ع ىالطاقة ي دولة قطر.
 كيفية التغلب ع ى التقنيات الالزمة لتوليد الطاقة املتجددة وتوف ﺮ الحلول املناسبة لها. تعزيز التعاون وتبادل الدروس ما ب ن الدول املتقدمة والشركات ودول منطقة حوض املتوسط من جهة ودولةقطر من جهة اخرى حول كيفية تلبية حاجا ا من الطاقة املتجددة.
 وضع التشريعات واللوائح املناسبة لتحف املستثمرين والقطاعات املستخدمة للطاقة الشمسية ي دولة قطر،سواء ي شكل منح ودعم ما ي أو حكومي ،وذلك دف تشجيع االستثمار ي تكنولوجيا الطاقة النظيفة.
 -تعزيز التنسيق ب ن الجهات الحكومية ذات العالقة من جهة والقطاع الخاص من جهة اخرى .
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الهدف الثامن :تعزيز النمو االقتصادي املطرد والشامل للجميع واملستدام  ،والعمالة
الكاملة واملنتجة  ،وتوف ﺮ العمل الالئق للجميع
ً
أوال :تعزيز النمو االقتصادي املطرد والشامل للجميع واملستدام
اشارت رؤية قطر الوطنية  2030إ ى التحديات املتمثلة ي كيفية تحقيق التوازن ب ن الخيارات الخمسة وال من بي ا:
النمو املس دف والتوسع غ ﺮ املنضبط .كما أشارت إ ى محاور التنمية االقتصادية الثالثة و ي اإلدارة االقتصادية
السليمة ،واالستغالل املسؤول للنفط والغاز  ،والتنويع االقتصادي املناسب.

اإلنجازات :

ًَ
أثر تراجع أسعار النفط خالل العام ن املاضي ن ي معدالت النمو املتحققة باألسعار الثابتة ،حيث بلغ معدل النمو
االقتصادي باألسعار الثابتة لعام  2013نحو %3.6عام  ،2015تراجع إ ى %2.2عام  .2016وبالرغم من ذلك فقد حققت
دولة قطر اإلنجازات التالية :
.1

.2

.3
.4
.5
.6

.7

أحرزت دولة قطر املرتبة الثامنة دوليا ي مؤشر األداء االقتصادي من ب ن  63دولة عام  2017ي ترتيب
التنافسية للكتاب السنوي الدو ي للتنافسية الصادر عن معهد التنمية اإلدارية .كما حققت القيمة ) (73.1ي
مؤشر الحرية االقتصادية عام  2017الصادر عن مؤسسة ه ﺮيتج.
اإلطالق الرسم ألنشطة جهاز قطر للمشاريع املتوسطة والصغ ﺮة )قطر للمشاريع( والذي تم دمجه ي مرحلة
الحقة مع بنك قطر للتنمية ،حيث قامت الدولة بزيادة رأسمال بنك قطر للتنمية إ ى عشرة مليارات ريال من
أجل تقديم مزيد من الخدمات واملنتجات للقطاع الخاص.
صدور قانون املش ﺮيات الحكومية الجديد عام  2015وبدأ العمل به ي شهر يونيو عام .2016
تأسيس حاضنة للمشاريع القائمة ع ى املعرفة ي واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا.
اعتماد اس ﺮاتيجية املجلس األع ى لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ،وتنفيذ عدد من االس ﺮاتيجيات والخطط
الفرعية التفصيلية الواردة ف ا دف رفع جاهزية قطاع االتصاالت واملعلومات.
تنفيذ اس ﺮاتيجية هيئة مركز قطر للمال ،وتوسيع نطاق أنشطة أكاديمية قطر للمال واألعمال .حيث نجحت
الهيئة ي جذب عدد كب ﺮ من الشركات العاملة ي قطاع التمويل للتسجيل لد ا وال وصل عددها إ ى 307
شركة مرخصة ح شهر يونيو عام .2016
تم إنشاء شركة املناطق االقتصادية )مناطق( التابعة لوزارة االقتصاد والتجارة لإلشراف ع ى كل ما يتعلق
باملناطق االقتصادية الخاصة ي دولة قطر ،وشهد عام  2015اطالق املنطقة االقتصادية األو ى ي منطقة "بو
فنطاس" بمساحة 4كم ،و الثانية ي منطقة "أم الحول" عام  2015بمساحة قدرها 34كم ،والثالثة ي
الكرعانة" وال من املخطط افتتاحها عام . 2018
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القطاع الخاص والتنويع االقتصادي:
تنبثق أهمية التنويع االقتصادي من كونه يساهم ي توسيع خيارات االقتصاد الوط و تعزيز قاعدته اإلنتاجية
وتنويع مصادر دخله )تنويع محفظة االستثمارات ي األصول الخارجية اململوكة للدولة والعوائد املتأتية ع ا( ،وتمك ن
القطاع الخاص من املشاركة الفعالة ي النشاط االقتصادي)وتعزيز االستثمارات املحلية واالجنبية( واستدامة املوارد
االقتصادية املتاحة والحفاظ عل ا ،وايجاد بيئية تمكينية داعمة ملختلف أوجه النشاط االقتصادي بكافة أبعادها
املؤسساتية والتشريعية والقانونية والتنظيمية .كما تعتمد اس ﺮاتيجية التنويع االقتصادي ونمو القطاع الخاص
ع ى محورين هما :اإلنتاجية والتنافسية من جهة والنمو املعتمد ع ى القطاع الخاص من جهة أخرى.
لقد تمحور التوسع ي االقتصاد خارج النفط والغاز ي القطاعات التمكينية و قطاع الخدم ـات والسل ـ ـع غي ـ ـر
املتداولة وال نما ناتجهما الحقيقي بمعدل سنوي قدرﻩ  %10و  %10.3ي املتوسط ع ى التوا ي خالل الف ﺮة )-2011
 (2016كما هو مب ن ي الشكل رقم ):(3
الشكل رقم )  :(3مكونات الناتج املح ي اإلجما ي الحقيقي للقطاع خارج النفط والغاز
قطاعات تمكينية

قطاعات السلع والخدمات غ ﺮ املتداولة

قطاعات السلع والخدمات املتداولة باستثناء نشاط التعدين

مليار ريال قطري
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املصدر :وزارة التخطيط التنموي واالحصاء
مالحظة :تشمل القطاعات التمكينية نشاطات املرافق  ،والنقل والتخزين ،واالتصاالت واملعلومات ،والتمويل .وتشمل قطاعات السلع والخدمات املتداولة )باستثناء نشاط التعدين(
نشاطات الزراعة والصيد ،والصناعة التحويلية ،والخدمات االح ﺮافية وتجارة الجملة والتجزئة .وتشمل قطاعات السلع والخدمات غ ﺮ املتداولة نشاطات التشييد،
وخدمات السكن والطعام و الخدمات اإلدارية والخدمات األخرى.

التحديات:
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يواجه التنويع االقتصادي وتنمية القطاع الخاص ي دولة قطر عددا من التحديات نجمل أهمها فيما ي ي :
 وجود مجموعة من أوجه القصور ي مجال السياسات وال تحد من قدرة القطاع الخاص ع ى الدخول إ ىالسوق املحلية واملنافسة والنمو ف ا بكفاءة وفاعلية )مثل وجود مجموعة من الشركات ال تحتكر است ﺮاد
وتوزيع فئات معينة من العالمات واملاركات التجارية يقيد من شروط املنافسة املحلية ،واإلجراءات التنظيمية
البطيئة ونظام التقا البطيء وغ ﺮ الفعال ،واتجاﻩ القطاع الخاص نحو مجاالت أقل إنتاجية ولك ا أك ﺮ
ربحية( .
 تمنع اخفاقات السوق تنمية القطاع الخاص وتعزيز دورﻩ ي االقتصاد القطري )اخفاقات ي التنسيق و املواءمةب ن الشركات ال يكمل إنتاجها بعضها بعضا .وأوجه القصور ي املواءمة ي السوق املحلية ب ن نشاطات
املؤسسات اململوكة للحكومة وتلك ال تقودها الحكومة(.
 تأخر أو ح غياب نشاطات القطاعات التمكينية عن تلبية جميع احتياجات قطاعات االقتصاد القطري )فع ىً
الرغم من اإلنفاق العام امللموس ع ى نشاطي قطاع تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت وقطاع املرافق مثال فإن
الوصول إ ى منتجا ما ما ال محدودا و هو مكلف جدا مما يقيد نمو قطاعات أخرى ي االقتصاد املح ي(9.
ز
 شح املعلومات والبيانات الكافية عن فرص االستثمار بالدولة وال تمكن املستثمر من إعداد خريطة طريقدقيقة ملشروعاته واستثماراته.
 عدم إنجاز تعديل قانون تشجيع االستثمار االجن املباشر ي دولة قطر مما يعوق إقبال رجال األعمال ع ىاالستثمار وإقامة املشاريع املش ﺮكة.
 اعتماد القطاع الخاص بشكل رئيﺴ ع ى اإلنفاق العام للدولة ومشاريعها لتحريك نشاطاته ومشاريعه. صعوبة الحصول ع ى الكوادر الوظيفية املناسبة ألنشطته ومشاريعه سواء من حيث التخصصات او اإلعدادبسبب عدم مناسبة مخرجات التعليم والتدريب امل .
 -تعلق بعض املس لك ن بالعالمة التجارية األجنبية وصعوبة اقناعهم بجودة املنتجات الوطنية.

ثانيا :العمالة الكاملة واملنتجة ،وتوف ﺮ العمل الالئق للجميع
اإلنجازات:

 .1حققت دولة قطر معدالت جيدة من املشاركة ي سوق العمل ،ب ن الذكور واإلناث ع ى السواء ،حيث وصلت
معدالت املشاركة )للقطري ن( ي القوى العاملة سنة  2016إ ى  %69ب ن الذكور و  %37من اإلناث .و ي وإن
كانت أقل من متوسط دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا البالغة  %75للذكور إال أ ا أع ى بكث ﺮ م ا
بالنسبة لإلناث وال بلغت .10% 22

 .9وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء .اس ﺮاتيجية التنمية الوطنية  . 2022-2017تحت الطباعة
10

الموقع االلكتروني للبنك الدولي ،مؤشرات التنمية العالمية 2014
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 .2ي ﺮكز معظم القطري ن الذكور واإلناث ي القطاع العام )سواء الدوائر الحكومية أوالشركات الحكومية( .كما
تزايدت نسبة القطري ن ي القطاع الخاص من  %7إ ى  11%12من مجموع القوى العاملة القطرية.
 .3سعت اس ﺮاتيجية التنمية الوطنية األو ى إ ى زيادة حزمة املنافع املمنوحة للقطري ن العامل ن فيه لجعله أك ﺮ
جاذبية كمد مظلة التقاعد لتشمل بعض املنشآت العاملة ي القطاع الخاص .كما تم ال ﺮك ع ى التوسع ي
برامج تدريبية عالية الجودة للقطري ن.

التحديات:
رغم اإلنجازات ال تمت ي ظل اس ﺮاتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر  2016-2011فقد شخصت اس ﺮاتيجية سوق
العمل  2022-2017بعض التحديات ال تواجه القطاع وتس ى للتغلب عل ا من خالل تطوير السياسات واملبادرات
ً
الالزمة .فقد ظلت إعادة التوازن الديموغرا ي للسكان القطري ن وغ ﺮ القطري ن تشكل تحديا ال يمكن تجاوزﻩ دون بذل
جهود متضافرة لضمان توظيف أع ى جودة وإنتاجية مرتفعة للعمال الذين سيحتاجهم تنفيذ املشاريع املرتبطة
باستضافة كأس العالم ي عام  .2022ففي عام  ،2015تركز  %19.6من العمالة الوافدة ي املهن غ ﺮ املاهرة  ،ي ح ن
تركزت  %51.4ي املهن شبه املاهرة ،وكان يعمل نحو  %29ي املئة فقط ي الوظائف ال تتطلب مهارات عالية أو عالية
جدا  .هذا ومن املتوقع أن يستمر تدفق العمالة الوافدة ح تنتﻬ أعمال مشاريع البنية التحتية ذات العالقة
باستضافة كأس العالم لكرة القدم عام .2022
وتتلخص التحديات الخاصة بتوف ﺮ العمالة الكاملة بـ ) (1إعادة التوازن لهيكل سوق العمل (2) ،زيادة كفاءة العمل ي
القطاعات املختلفة ،وتطوير قدرات القطري ن وخاصة القطريات ذوات املستويات التعليمية العالية (3) ،استقطاب
العمالة املاهرة ذات الكفاءة العالية والحفاظ عل ا وتطوير تشريعات العمل (4) ،تحس ن نظام معلومات سوق العمل.

11

وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء ،مسح القوة العاملة لجهاز اإلحصاء ي قطر 2008 ،و ، 2015وقاعدة البيانات الجديدة ملنظمة العمل الدولية 2016
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الهدف التاسع :إقامة ب تحتية قادرة ع ى الصمود  ،وتحفيـز التصنيع املستدام الشامل
للجميع وتشجيع االبتكار
أوال :البنية التحتية

ً
بداية البد من اإلشارة إ ى أن املقصود بالبنية التحتية االقتصادية ي قطاعات النقل :الطرق ال ﺮية واملوانئ واملطارات
والسكك الحديدية ،والطاقة ومياﻩ الصرف الص ي املعالجة ،واالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ،واملواد اإلنشائية
والخدمات اللوجستية ،وقطاع اإلنشاءات والتشييد )الهندسة املدنية( .وقد ساهم هذا القطاع بنحو )  (2.6%من الناتج
املح ي اإلجما ي سنة  2015و ي مساهمة متواضعة ،وشغل القطاع حوا ي )  ( 17%من إجما ي العامل ن ي سوق العمل
القطري و ي نسبة مرتفعة )بلغت جملة القيمة املضافة فيه حوا ي  50مليار ريال قطري ،وعدد العامل ن فيه قرابة 325
ألف عامل سنة .(2015

اإلنجازات:

حققت دولة قطر إنجازات متعددة ي هذﻩ القطاعات االقتصادية نجملها فيما ي ي:
 .1وضع واعتماد مسودات خمس خطط للتنمية املكانية للبلديات الخمس ،ومخططات املراكز العمرانية )17
مخطط قيد التنفيذ( للبلديات ال تمت دراس ا ،وأحرز بعض التقدم ي التحض ﺮ للخطة الشاملة للنقل .كما
تم إعداد خطط شاملة لقطاعات البنية التحتية الفرعية و ي قيد التنفيذ اآلن بالرغم من حاج ا إ ى مزيد من
التنسيق .باإلضافة إ ى االن اء من إنشاء ميناء حمد سنة  2016ي مرحلته األو ى وبدء التشغيل  .كما تم االن اء
من املرحلة األو ى مليناء الرويس ي يناير من سنة  ، 2015وكذلك االن اء من بعض مشاريع الطرق.
 .2إعداد دراسة حول السياسة املائية لدولة قطر سنة  ،2016وذلك ي إطار إعداد اس ﺮاتيجية املياﻩ لدولة قطر .
كما أن العمل جار ع ى دراسة مشروع ربط دول مجلس التعاون الخلي ي بالسكك الحديدية.
ً
 .3االن اء من املرحلة األو ى من متـرو الدوحة عام  2016والعمل جار ع ى استكمال كافة الخطوط استعدادا
إلقامة مباريات كأس العالم عام .2022
ً
 .4حصلت دولة قطر ع ى ال ﺮتيب  18دوليا وفق مؤشر البنية التحتية سنة  2017/2016وذلك من بيـن  138دولة
ي العالم وفق تقرير التنافسية العالم الصادر عن املنتدى االقتصادي العالم عام  2016وكذلك تحسن أداء
دولة قطر وفق مؤشر أداء الخدمات اللوجستية الصادر عن البنك الدو ي سنة  ، 2016حيث جاء ترتيب دولة
قطر ) (30سنة  2016من بيـن ) (160دولة مقارنة بال ﺮتيب ) (55سنة .2010
 .5ارتفع عدد مستخدمي اإلن ﺮنت لكل مائة شخص من ) (44.3مستخدما سنة  2008إ ى ) (92.9مستخدما سنة
) 2015حسب مؤشرات البنك الدو ي( .وذلك بسبب ارتفاع املستوى التعليم  ،وتطوير خدمات اإلن ﺮنت وربط
الدول بشبكة اإلن ﺮنت ذات النطاق العريض .وكذلك زيادة مؤشر انتشار استخدام الحاسوب الشخ لكل
ً
مائة شخص من ) (32.2سنة  2008إ ى ) (77.8سنة  ،2013نظرا الرتفاع املستوى املعي للسكان ،والتوسع ي
استخدام خدمة اإلن ﺮنت ي قطاعات الخدمات العامة والتعليم والتجارة واألعمال ،والتوجه نحو االقتصاد
املعر ي.
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التحديات:
أما بخصوص التحديات ال يواجهها قطاع البنية التحتية االقتصادية فيمكن إجمالها بما ي ي:
 حاجة قطاع النقل إ ى تحديد أولويات املشاريع وحجم االستثمارات الالزمة لها بدقة ،وتحديد توقعات الطلب
عل ا والتنفيذ الفاعل ملشاريعها لتحقيق النقل املستدام ،مقرونة بإصدار التشريعات املناسبة وتوف ﺮ البيانات
واملعلومات ذات العالقة وبناء القدرات الفنية للكوادر البشرية.
 مواجهة قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات للقضايا األمنية ،كاالخ ﺮاقات األمنية للمواقع اإللك ﺮونية
ومنصات التواصل االجتما ي واألمن املعلوماتي ي القطاع املا ي ،وبطء مواكبة الخدمات الجديدة والتطور
العالم السريع ،مثل االتصاالت الصوتية ع ﺮ بروتوكوالت اإلن ﺮنت والسحب اإللك ﺮونية وغ ﺮﻩ.
 ضعف التنسيق ب ن الجهات الحكومية ذات العالقة بقطاع الطاقة واملياﻩ .
 قلة املواد الخام الطبيعية ال تنتجها دولة قطر والصالحة لالستخدام ي اإلنشاءات العامة كالطرق والجسور،
واملطارات واإلنشاءات املتعلقة باملناجم واملوانئ واألرصفة ،وأحواض السفن وكافة اإلنشاءات األخرى عدا املباني.
ولهذا شجعت اس ﺮاتيجية التنمية الوطنية ) (2017-2022ع ى إعادة التدوير لتوف ﺮ مصادر أخرى للمواد
اإلنشائية مع املحافظة ع ى البيئة ،مصحوبة بتطوير التشريعات الخاصة بذلك.

ثانيا :تحف التصنيع املستدام والشامل للجميع:
اإلنجازات:
وع ى هذا الصعيد يمكن اإلشارة إ ى إنجازات دولة قطر التالية:
 .1تنتهج دولة قطر مناخا اقتصاديا منفتحا.
 .2عملت دولة قطر )بالتعاون مع منظمة الخليج لالستشارات الصناعية( ع ى توف ﺮ فرص استثمارية ي مجاالت
الصناعات الدوائية والغذائية ومواد البناء الخضراء وإعادة التدوير ،والب ﺮوكيماويات واألملنيوم ،وقطاع الت ﺮيد.
 .3تركز دولة قطر ع ى تنمية الصناعات الصغ ﺮة واملتوسطة وتقدم لها الحوافز والتمويل وتوفر البنية التحتية من
خالل شركة املناطق االقتصادية )مناطق( ،وبنك قطر للتنمية.
 .4قامت وزارة االقتصاد والتجارة بتطبيق نظام النافذة الواحدة لتسهيل إجراءات االستثمار القطري والخلي ي
واألجن ي الدولة.
 .5تقوم وزارة االقتصاد والتجارة بمراجعة قانون االستثمار األجن املباشر والعمل ع ى إصدار قانون جديد.
 .6توفر دولة قطر املزيد من حوافز التصنيع واملزايا النسبية مثل توافر املواد الخام ،الفرص التصديرية ،وجود
خطط الستثمار مناطق صناعية متطورة.
 .7تقديم املناطق الصناعية الرئيسية الثالث )منطقة الصناعات الصغ ﺮة واملتوسطة ومسيعيد الصناعية ورأس
لفان الصناعية( جميع التسهيالت والخدمات والقروض امليسرة واإلعفاءات للمشروعات الصناعية والخدمية
بأسعار تشجيعية.
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ثالثا :البحث واالبتكار ي خدمة التنمية املستدامة :
كانت دولة قطر سباقة ي التنبه إ ى استخدام البحث والتطوير واالبتكار ي عملية التنمية ،فخصصت  2.8باملائة من
ً
إنفاقها الحكومي للبحث والتطوير  ،وتم تطوير اس ﺮاتيجية قطر الوطنية للبحوث ي أبريل عام  ،2012ال توفر إطارا
ألهداف البحث والتطوير الوط  ،وتسهم ي دفع خطط ومقاييس األداء عن طريق توجيه قرارات استثمارية ي برامج
ً
ً
البحث والتطوير ال تعالج األولويات الوطنية ،والتقدم نحو رؤية قطر الوطنية  2030لتصبح مركزا رائدا متميـزا ،وذلك
كما ي ي: 12

رؤية اس ﺮاتيجية قطر الوطنية للبحوث :
ً
ً
أن تكون دولة قطر مركزا رائدا للتم ي البحوث والتطوير واالبتكار
ويعتمد ال ﺮنامج الوط للبحوث ع ى الشمولية والجدارة الفكرية بغية تحقيق ما ي ي:
 تطوير قدرات الشعب القطري ومؤسسات الدولة.
 بناء اقتصاد تنافﺴ ومتنوع واملحافظة عليه.
 تنمية الجانب الص ي وتحقيق الرفاﻩ االجتما ي لسكان دولة قطر.
 دعم الثقافة ال تميـز دولة قطر وضمان أمن شع ا.
 املحافظة ع ى البيئة الطبيعية والعمرانية وتطويرها.
واعتمدت اس ﺮاتيجية البحوث املذكورة ع ى خمسة ركائز أساسية ي:
 قطاع البحوث والتطوير األساسية.
 قطاع الطاقة والبيئة.
 قطاع تكنولوجيا املعلومات والحوسبة.
 قطاع الصحة.
 قطاع العلوم االجتماعية والفنون والعلوم اإلنسانية.
وبالتا ي فإن نتائج وآثار تحقيق األهداف سوف تعتمد ع ى نقل البحوث بموازاة سياق قيمة االبتكار املمتد من التعليم
ً
األساﺳ إ ى البحوث التطبيقية ،ثم إ ى التنمية والتسويق ،وأخ ﺮا االستيعاب والتطبيق.

Qatar Foundation .Vision Statement for the Qatar National Research Strategy April 2012
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منتديات اس ﺮاتيجية قطر الوطنية للبحوث

ً
توفر اس ﺮاتيجية قطر الوطنية للبحوث  2012إطارا لألهداف البحثية ال يعمل ع ى تحقيقها قطاع البحوث والتطوير ي
مؤسسة قطر لل ﺮبية والعلوم وتنمية املجتمع ،كما تساعد ع ى توجيه خطط ال ﺮامج ومقاييس األداء ع ﺮ إرشاد قرارات
االستثمار ي برامج البحوث والتطوير ال تتناول األولويات الوطنية الحاسمة  ،والتقدم نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية
ّ
ً
ً
مركزا رائدا للتميـز واالبتكار ي مجا ي البحوث والتطوير .و ي هذا السياق ينظم قطاع البحوث
 2030ي أن تصبح
والتطوير ي مؤسسة قطر لل ﺮبية والعلوم وتنمية املجتمع منتديات سنوية تجمع ف ا املعني ن ،ملناقشة اس ﺮاتيجية قطر
ُ ً
ا قدما .ومنذ انطالق االس ﺮاتيجية املذكورة ي عام  ،2012أطلقت عملية تشاور مع الجهات
الوطنية للبحوث وامل
ً
املعنية عبـر املنتديات املذكورة من أجل تحويل االس ﺮاتيجية إ ى مجموعة فرص وأولويات أك ﺮ تحديدا .مثل :منتدى
اس ﺮاتيجية البحوث لعام  2014ومنتدى اس ﺮاتيجية البحوث لعام .2014

واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا

ً
تعت ﺮ واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا جزءا من قطاع البحوث والتطوير ي مؤسسة قطر لل ﺮبية والعلوم وتنمية املجتمع،
ّ
املنصة األساسية الحاضنة ِملشاريع تطوير التكنولوجيا ،حيث تس ى إ ى توف ﺮ البيئة الالزمة لتطوير تقنيات
كما أ ا
صالحة لالستخدام التجاري ،ودعم البحوث واالبتكار وروح الريادة .وتركز واحة العلوم والتكنولوجيا ع ى أربعة محاور
ً
رئيسية ،وذلك وفقا الس ﺮاتيجية قطر الوطنية للبحوث ال تم اشهارها عام  ،2012و ي الطاقة ،والبيئة ،والعلوم
الصحية ،وتكنولوجيا االتصاالت واملعلومات.

الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي
أنشأت مؤسسة قطر لل ﺮبية والعلوم وتنمية املجتمع الصندوق القطري لرعاية البحث العلم عام  2006كجزء من
ً
ال امها املستمر بإقامة االقتصاد القائم ع ى املعرفة ي دولة قطر .وتو ي مؤسسة قطر للبحوث أهمية قصوى
استنادا إ ى
دورها الحيوي ي تحقيق النمو سواء داخل قطر أو ع ى الصعيد اإلقليم  ،وكو ا وسيلة لتنويع اقتصاد البالد ،وتعزيز
الفرص التعليمية ،وتطوير املجاالت املؤثرة ي املجتمع كالصحة والبيئة .و دف الصندوق القطري لرعاية البحث العلم
إ ى تشجيع األبحاث املبتكرة املختارة ع ى أساس تنافﺴ ي مجاالت الهندسة والتكنولوجيا ،والعلوم الف يائية والحياتية،
والطب ،والعلوم اإلنسانية ،والعلوم االجتماعية والفنون .وعالوة ع ى التمويل ،دف الصندوق القطري لرعاية البحث
العلم إ ى إقامة جسور الحوار والشراكات.
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الهدف السابع عشر :تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العاملية من أجل التنمية
املستدامة
ً
ً
ً
دف برنامج التعاون الدو ي والشراكة لدولة قطر إ ى تعزيز الدور اإلقليم والعالم اقتصاديا وسياسيا وثقافيا ،ي إطار
منظومة األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية والدولية ،وتعزيز التبادل الثقا ي مع البلدان والشعوب العربية بشكل خاص،
ومع بقية الدول األخرى بشكل عام ،رعاية ودعم الحوار ب ن الحضارات ،وتعزيز التعايش ب ن األديان والثقافات املختلفة،
واملساهمة ي صنع السالم واألمن الدولي ن عن طريق املبادرات السياسية واملساعدات التنموية واإلنسانية .وع ى هذا
الصعيد تتوافق أهداف املساعدة اإلنمائية لرؤية قطر الوطنية  ،2030مع املادت ن السادسة والسابعة من الدستور
الدائم لدولة قطر واللت ن تنصان ع ى" اح ﺮام الدولة للمواثيق والعهود الدولية والعمل ع ى تنفيذ كافة االتفاقيات
ً
واملواثيق والعهود الدولية ال تكون طرفا ف ا"  13و "قيام السياسة الخارجية للدولة ع ى مبدأ توطيد السلم واألمن
الدولي ن عن طريق تشجيع فض املنازعات الدولية بالطرق السلمية ،ودعم حق الشعوب ي تقرير مص ﺮها وعدم التدخل
ي الشؤون الداخلية للدول ،والتعاون مع األمم املحبة للسالم" .14مع أهداف التعاون والتنمية الدولية .كما أكدت رؤية
ً
ً
ً
قطر الوطنية  2030ع ى أهمية تعزيز دور قطر اإلقليم اقتصاديا وسياسيا وثقافيا.
ً
ً
ً
ّ
وتعد دولة قطر مساعدة البلدان األقل نموا ع ى تحقيق أجندة التنمية املستدامة  ،2030هدفا رئيسا لعدة مبادرات.
ً
فالحد من الفقر وتوف ﺮ فرص العمل ي مشاريع البنية التحتية ،فضال عن توف ﺮ التعليم والصحة ،يعت ﺮ أحد مجاالت
ال ﺮك األساسية ل ﺮنامج التعاون الدو ي والشراكة .ومن هذا املنطلق قامت مؤسسة قطر لل ﺮبية والعلوم وتنمية املجتمع
باستحداث وتنفيذ مبادرة مؤسسة صلتك لدعم طموحات الشباب العربي والعالم ي الحصول ع ى العمل الالئق،
ً
ومؤسسة "التعليم فوق الجميع" ال توفر فرصا تعليمية ،خاصة لألطفال الذين يعيشون ي أسر ذات دخل منخفض ،أو
يواجهون أزمات إنسانية .وتقوم املبادرة املذكورة ع ى ضم مجموعة واسعة من الشركاء الوطني ن واإلقليمي ن والدولي ن
ي مجال تعزيز حق جميع األطفال ي التعليم ،واملساعدة ع ى ضمان ذلك الحق .كما أنشأت دولة قطر مؤسسة قطر
للعمل االجتما ي ال ينضوي تحت راي ا  7وكاالت قطرية متخصصة ي تعزيز التنمية االجتماعية.
و ي هذا السياق قام معهد الدوحة للدراسات العليا بتطوير كلية وبرنامج التنمية االقتصادية لتخريج كوادر قادرة ع ى قيادة
وتعزيز املؤسسات و ال ﺮامج اإلنمائية الدولية ي قطر .ومع العلم بأن دولة قطر ي من دول الجنوب النامية ذات الدخل
املرتفع وليست من الدول الصناعية املتقدمة ال وجب عل ا الوفاء باملساعدة اإلنمائية الرسمية وال قدرها  %0.7من
الدخل القومي اإلجما ي ،إال أ ا تشارك بفعالية لتحقيق ما نص علية الهدف  17من أجندة التنمية املستدامة املذكورة
ً
بشكل طو ي بتقديم العون اإلنمائي للدول النامية ،السيما األقل نموا ،ملساعد ا ي تحقيق الهدف املشار إليه أعالﻩ
ً
وسابقا ي األهداف اإلنمائية لأللفية ،مع العلم بأن هذا اإلل ام الدو ي يقع ع ى عاتق بلدان الشمال املتقدمة النمو
 13المادة السادسة من الدستور الدائم لدولة قطر
 14المادة السابعة من الدستور الدائم لدولة قطر
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ً
ً
لتنفيذ ال اما ا ي مجال املساعدة اإلنمائية الرسمية تنفيذا كامال ،بما ي ذلك ال ام العديد من تلك البلدان ببلوغ
هدف تخصيص نسبة  0.7ي املائة من دخلها القومي اإلجما ي للمساعدة اإلنمائية الرسمية املقدمة إ ى البلدان النامية،
وتخصيص نسبة ت ﺮاوح ب ن  0.15و  0.20ي املائة من الدخل القومي اإلجما ي للمساعدة اإلنمائية الرسمية ألقل البلدان
ً
ﱠ
ويشجع مقدمو املساعدة اإلنمائية الرسمية ع ى النظر ي إمكانية رسم هدف يتمثل ي تخصيص  0.20ي املائة ع ى
نموا؛
األقل من الناتج القومي اإلجما ي للمساعدة اإلنمائية الرسمية ألقل البلدان نموا " .فقد ارتفعت قيمة املساعدات
واملعونات اإلنمائية الكلية الطوعية املقدمة من دولة قطر بشق ا الحكومي وغ ﺮ الحكومي من حوا ي  1.6مليارات ريال
قطري عام  2008إ ى نحو  7.7مليارات ريال قطري عام  ،2014أي بنسبة زيادة قدرها ) %381أنظر الشكل رقم  .(4ومن
إجما ي قيمة املساعدات واملعونات اإلنمائية الكلية الطوعية املقدمة من دولة قطر ،شكلت املساعدات الحكومية ما
نسبته  %76من إجما ي املساعدات املقدمة من دولة قطر لعام  ،2014ي ح ن شكلت املساعدات املقدمة من املنظمات
واملؤسسات غ ﺮ الحكومية  ) %24أنظر للشكل رقم )( (4
الشكل رقم ) (4إجما ي املساعدات املقدمة من دولة قطر )مليون ريال قطري ( 2008-2014
مليون ﷼

9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000

0
2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

املصدر  :وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء  .تقرير األهداف اإلنمائية لأللفية 2015 ،

وتش ﺮ البيانات إ ى أن الجزء األك ﺮ من املساعدات الحكومية القطرية قد اتجه نحو الدول اإلفريقية ،حيث شكلت
املساعدات املقدمة لها ما نسبته  %54من إجما ي املساعدات الحكومية املقدمة لعام  ،2014تل ا الدول اآلسيوية بنسبة
 ،%44ثم املنظمات الدولية بنسبة  .%1.2وتمثل حصة الدول األوروبية واألمريكية ما نسبته ) %0.7انظر الشكل رقم
) .((5هذا وقد بلغت نسبة املساعدات واملعونات اإلنمائية الرسمية املقدمة من دولة قطر  %0.78من الناتج املح ي
اإلجما ي للدولة عام  2014أي بزيادة قدرها  %87مقارنة مع حجمها عام  ،2008وهذﻩ النسبة تتخطى نظ ﺮ ا ي دول
لجنة املساعدات التنموية ) (DACالبالغة  %0.30من الناتج املح ي اإلجما ي لتلك الدول..15
15

أنظر تقرير األهداف اإلنمائية لأللفية لدولة قطر عام 2015
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الشكل رقم ) (5التوزيع النس للمساعدات الحكومية حسب القارات عام . 2014

األمريكت ن
%0.5
أوربا
%0.2

آسيا
%44.0

أفريقيا
%54.0

منظمات دولية
%1.2
املصدر  :وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء  .املعهد الدبلوماﺳ  .تقرير األهداف اإلنمائية لأللفية 2015

الشراكة ي عملية التنمية ودور املجتمع املدني
ّ
تمر املنطقة العربية بتحديات كب ﺮة ،وتتعرض بعض بلدا ا ألزمات خط ﺮة ي كث ﺮ من األحيان كاختالل األمن والصراعات
ّ
املسلحة واإلرهاب والهجرة .والوضع العربي اليوم ،وع ى النحو املشار إليه آنفا يجعل من الشراكة ب ن كافة مكونات
املجتمع الحكومات ومنظمات املجتمع املدني والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحوث ،أحد العوامل األساسية ي
تنفيذ أجندة التنمية املستدامة  ،2030بغية اإلبقاء ع ى ديمومة الحراك التنموي ع ى الصعيد الوط واملح ي ،وتحقيق
تغي ﺮ حقيقي ي ظروف العيش بكرامة .فاملجتمع املدني مؤهل للعب هذا الدور نظرا لقربه وتفاعله مع التحديات
املجتمعية .لهذا حرصت املؤسسة القطرية للعمل االجتما ي ،ع ى لعب دور فاعل ي صياغة إطار داعم وفاعل لتحقيق
أهداف أجندة التنمية املستدامة بالشراكة مع عدد من الهيئات الدولية واإلقليم ّية ،فأسهمت ي تنظيم واستضافة
"املؤتمر العربي بشأن دور املجتمع املدني ي تنفيذ خطة التنمية .خالل الف ﺮة 21 – 20 ،أبريل  .”2016حيث استقطب
املؤتمر باإلضافة إ ى املشارك ن من دولة قطر مشارك ن من كافة الدول العربية وشبكات مختارة من منظمات املجتمع
املدني الناشطة ع ى املستوى الوط  ،وجهات حكومية معنية باملجتمع املدني ي املنطقة العربية ،وخ ﺮاء وأهل
االختصاص من املنطقة العربية والعالم ،و منظمات مجتمع مدني من دول الخليج العربية .كما شارك ي املؤتمر ممثلون
عن برنامج األمم املتحدة اإلنمائي ولجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( وصندوق األمم
املتحدة للسكان وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والبنك الدو ي والبنك اإلسالمي للتنمية.
ّ
املتخصص ن ومن ممث ي مؤسسات حكومية ّ
عربية .وهدف
كما واكب أعماله وساهم فيه عدد من الخ ﺮاء والباحث ن
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املؤتمر إ ى إعداد خارطة طريق ع ى املستوى الوط لتنفيذ أجندة التنمية املستدامة  ،2030يلعب ف ا املجتمع املدني
دورا فاعال ومحركا ،كشريك فاعل ي عملية التنمية ،واإلسهام ي التخطيط و التنفيذ والرصد واملتابعة .و ي ختام املؤتمر
تب املشاركون إعالن الدوحة بشأن املؤتمر العربي حول دور املجتمع املدني ي تنفيذ خطة التنمية املستدامة .2030

الخالصة والتقدم إ ى األمام
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ً
ً
يوضح التقرير أن دولة قطر قد تبنت التنمية املستدامة خيارا اس ﺮاتيجيا ،وقد جسدته رؤية قطر الوطنية 2030
وال مت بتحقيق أهداف أجندة التنمية املستدامة  ،2030وأدمجت غالبية األهداف السبعة عشر والغايات ال  169ي
اس ﺮاتيجية التنمية الوطنية الثانية  .2022-2017علما بأن اس ﺮاتيجية التنمية الوطنية األو ى  ،2016-2011قد تناولت
العديد من األهداف ال  17ال تم تحديدها ي أجندة التنمية املستدامة  ،2030وحققت املزيد من التقدم ي نظام
الحماية االجتماعية الذي وفر دخال كافيا للمواطن ن ،وخدمات صحية وتعليمية متقدمة لسائر أفراد املجتمع ،ونظاما
للتقاعد وتمك ن للمرأة ورعاية لكبار السن وغ ﺮها من املساعدات االجتماعية ،هذا باإلضافة إ ى توف ﺮ بنية تحتية
اقتصادية )شبكة متقدمة للمواصالت واالتصاالت ،وحكومة الك ﺮونية متقدمة ،وامدادات شبكات من املياﻩ ومياﻩ
الصرف الص ي املعالجة والطاقة( .كما اوضح التقرير أن دولة قطر تمتلك بنية تحتية متقدمة للبحث والتطوير
واالبتكار.
وع ى صعيد التنمية البشرية ،واصلت الدولة االستثمار ي نظم الرعاية الصحية والتعليم ،بغية تمك ن املواطن ن من
املشاركة ي الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية واإلسهام ي املحافظة ع ى البيئة .أما ع ى الصعيد االقتصادي
ً
فقد ال مت الدولة باستغالل املوارد الهيدروكربونية استغالال أمثل .ويوضح التقرير كذلك أولويات دولة قطر التنموية
ال تم تحديدها ي اس ﺮاتيجية التنمية الوطنية الثانية ال تعت ﺮ امتدادا الس ﺮاتيجية التنمية الوطنية األو ى ،وي ﺮز
النجاحات ال تحققت والتحديات ال واجهت تنفيذ بعض قطاعات اس ﺮاتيجية التنمية الوطنية األو ى.
تطمح دولة قطر إ ى توف ﺮ البيئة االقتصادية واالجتماعية والبيئية املتقدمة ،بغية اإليفاء بال امها بتنفيذ أجندة التنمية
املستدامة  ،2030ال

تم إدماجها ي اس ﺮاتيجية التنمية الوطنية الثانية ) ،(2022 -2017وتوف ﺮ املؤشرات اإلحصائية

ال تم اعتمادها من اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة .معتمدين ع ى نظام للرصد واملتابعة والتقييم يساعدنا ي تحقيق
األهداف ي الوقت املناسب .وكما تمت اإلشارة ي الهدف  ،17ستتابع حكومة قطر إقامة الشراكات ب ن القطاع ن
الحكومي والخاص ،ومنظمات املجتمع املدني ومراكز البحوث والجامعات وغ ﺮها بغية تحقيق األولويات الوطنية والدولية.
كما ستتابع الحكومة تقديم العون التنموي واإلغاثي للبلدان واملجتمعات الضعيفة والالجئ ن .بإعتبارهم شركاء للمجتمع
الدو ي .
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