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«رؤي���ة قط���ر الوطني���ة  2030تهدف إل���ى تحويل قط���ر إلى دولة
متقدمة ،قادرة على تحقيق التنمية المس���تدامة ،وعلى تأمين
استمرار العيش الكريم لشعبها جي ً
ال بعد جيل ،بالسعي إلى
تطوير اقتصاد متنوع ،يتناق���ص اعتماده على الهيدروكربون،
ويتج���ه االس���تثمار في���ه نح���و االقتص���اد المعرف���ي ،وتتزايد فيه
أهمية القطاع الخاص».

حضرة صاحب السمو الشيخ

أمير البالد المفدى

مقدمة
التزامًا من دولة قطر برؤيتها الوطنية  ،2030وبأجندة التنمية المستدامة
 2030التي اعتمدها قادة العالم في مؤتمر القمة العالمي بشأن التنمية
المستدامة المنعقد في سبتمبر عام  ،2015تمت مواءمة نتائج وأهداف
استراتيجية التنمية الوطنية الثانية ( )2022-2018مع أهداف وغايات أجندة
التنمي���ة المس���تدامة  2030التي تتكون م���ن  17هدفًا .وبه���ذه المواءمة
تصب���ح أهداف وغايات أجندة التنمية المس���تدامة العالمي���ة  2030مكونًا
من مكونات اس���تراتيجية التنمية الوطنية المذكورة .وستعمل الجهات
المنف���ذة على تخصيص الموارد الالزمة لتحقيقها وفقًا للبرنامج الزمني
المتف���ق علي���ه ،وتع���رض رس���ائل االس���تعراض الوطني الطوع���ي لدولة
قط���ر  2018إنجازاتن���ا التنموي���ة فيما يتعلق باأله���داف المختارة للمنتدى
السياسي الرفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة لعام .2018

ضم���ان تواف���ر المي���اه وخدم���ات الصرف
الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة
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حرص���ت دول���ة قط���ر على ضم���ان توفير المي���اه لجميع س���كانها ،حيث بلغت نس���بة الس���كان الذين
يس���تفيدون من خدمات مياه الشرب التي تدار بطريقة مأمونة  ،%100وذلك من خالل تحلية مياه البحر
بنسبة  %60من مجمل المياه المتاحة .وكذلك تم توفير خدمات الصرف الصحي للجميع ،وإدارتها إدارة
مس���تدامة بنس���بة  ،%100حيث بلغت نس���بة مياه الصرف الصحي المعالجة بطريقة آمنة  .%100وكذلك
ت���م خفض نس���بة الفاقد اإلجمالي م���ن المياه المحالة إلى  ٪10في ع���ام ( 2016منها  %4.7فاقد حقيقي،
وأقل من  %6فاقد إداري) مقارنة بنحو  %30عام  .2011كما تم تعديل قانون الترشيد رقم  26للعام 2008
بقانون الترش���يد رقم  2015/20لتوعية المشتركين باالس���تخدام األمثل للمياه .باإلضافة إلى استبدال
العدادات المعطوبة بعدادات ذكية.
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وكذل���ك ت���م دعم تركيب تقنيات حديثة لترش���يد اس���تخدام المياه في بعض المدارس والمس���اجد،
والعم���ل جا ٍر على تركيبها في المرافق األخرى .كما تم التوس���ع ف���ي محطات المعالجة ،واالنتهاء من
دراسة إقامة محطة لمعالجة مياه النفايات الصناعية .كما تم إعداد وإقرار السياسة المائية لدولة قطر
والت���ي اش���تملت على اإلدارة المتكاملة للموارد المائية التي س���وف يت���م تطبيقها عام  ،2018وبصدد
إنجاز استراتيجية المياه في دولة قطر قبل منتصف عام .2018

ضم���ان حص���ول الجمي���ع عل���ى خدم���ات
الطاق���ة الحديثة الموثوقة والمس���تدامة
بتكلفة ميسورة
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عمل���ت دول���ة قط���ر عل���ى ضم���ان حص���ول جمي���ع
س���كانها على خدم���ات الطاقة الحديث���ة الموثوقة
والمس���تدامة بتكلف���ة ميس���ورة ،وذل���ك باتب���اع
التس���عير األمثل للس���لع المتعلقة بقطاع الطاقة
(المي���اه والكهرباء والوقود) .وقد بادرت الدولة إلى
تبني مصادر الطاقة البديلة ،ومثال ذلك  :مش���اريع
أم الحول ،وتأس���يس شركة سراج للطاقة ،وإنشاء
عدد من الش���ركات الصناعية ذات العالقة بالطاقة
الشمس���ية ،منه���ا ش���ركة قط���ر لتقني���ات الطاقة
الشمسية.

كما عملت الدولة على تعزيز كفاءة اس���تخدام
الطاق���ة والغ���از من خ�ل�ال تكوين لجن���ة وطنية
للطاق���ة المتجددة ف���ي وزارة الطاقة والصناعة،
والت���ي تعم���ل على إع���داد السياس���ة الوطنية
لتطوير قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.
وفي اطار تعزيز كفاءة إنتاج وتوزيع واس���تهالك
الطاقة ،قامت دولة قطر بما يلي:
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•عملت الشركة القطرية لتبريد المناطق «قطر
كوول» عل���ى تحقيق التوافق مع خطة االنتقال
إل���ى اس���تخدام مي���اه الص���رف المعالج���ة ف���ي
تش���غيل محط���ات التبريد بدالً من اس���تخدام
المي���اه الصالح���ة للش���رب (ف���ي المحطتي���ن
العاملتين في اللؤلؤة والخليج الغربي).
•االس���تمرار في تنفيذ برنامج ترش���يد استهالك
الطاق���ة والمي���اه ال���ذي خف���ض م���ن مع���دل
استهالك الفرد من الكهرباء بنسبة  ،%18ومن
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المي���اه بحوال���ي  %20منذ انطالقه ع���ام 2012
وحتى نهاية عام .2016
•القي���ام بالدراس���ات الالزم���ة إلع���ادة تأهي���ل
وتطوير منطق���ة راس أبو فنط���اس ،وذلك
باس���تبدال المحط���ات القديم���ة بمحط���ات
جدي���دة ذات كف���اءة أفضل وتقني���ات عالية
وانبعاثات متدنية من قبل شركة الكهرباء
والماء القطرية في عام .2018

جع���ل الم���دن والمس���توطنات البش���رية
شاملة للجميع وآمنة ومستدامة
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حرص���ت دولة قطر على أن تكون الخطة العمرانية
الش���املة للدول���ة بمثاب���ة الترجمة المكاني���ة لرؤية
قط���ر الوطني���ة  2030وكدلي���ل اس���تراتيجي إلدارة
وتطوي���ر مجتمع���ات مكاني���ة حيوية ومس���تدامة،
كالم���دن والمس���توطنات البش���رية ،بغي���ة االرتقاء
بنوعي���ة الحي���اة ،وتوفير عيش كري���م للمواطنين
والمقيمين ،وجعلها مكان���ًا آمنًا للتعلم واالبتكار.
كم���ا أقام���ت الدول���ة البني���ة التحتي���ة المتط���ورة،
ومكن���ت المواطني���ن من الحصول على مس���اكن
حديث���ة ،وش���يدت الجامع���ات ومراك���ز البح���وث
والم���دارس والمكتب���ات العامة والمتاح���ف والقرى
التراثية واألندية والمستشفيات والمراكز الصحية،

ومالع���ب األطفال والحدائق العامة والمس���احات
الخض���راء ومراك���ز خاصة لتأهي���ل ذوي اإلعاقات.
ووفرت الدولة المياه النقية والكهرباء بأس���عار
تش���جيعية ،باإلضاف���ة إل���ى وس���ائل المواصالت
والنق���ل وش���بكات الهاتف واألنترن���ت .وجعلت
م���ن العاصم���ة الدوح���ة مكان���ًا جاذبًا للتس���وق
واالس���تجمام بأس���عار معقول���ة ،كم���ا زودته���ا
بمرك���ز عالم���ي للمؤتم���رات ،وبنظ���ام رقم���ي
لترقي���م وتحديد المناط���ق والش���وارع واألبنية،
وال���ذي يس���تخدم بش���كل فاع���ل ف���ي توفي���ر
خدمات البريد واإلس���عاف والطوارئ وغيرها من
الخدم���ات التي تعتم���د على نظ���م المعلومات
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الجغرافي���ة ،وبمكتبة عام���ة ذات مواصفات عالمية.
كما ت���م تطوير مطار دولي يضاه���ي أكبر مطارات
العال���م ،و مين���اء دولي يس���هم في تعزي���ز التجارة
الدولية .وعلى الرغم من الزيادة السكانية الكبيرة
فق���د انخفض مع���دل الوفيات الناج���م عن حوادث
الطرق ،كما تم إنجاز كافة مراحل المشروع الوطني
لمواجهة الكوارث والتعافي منها عام .2016
وفي عام  2019س���يتم تدش���ين المرحلة األولى من
مترو األنفاق ،وستس���تضيف الدول���ة بطولة كأس
العال���م لك���رة الق���دم في ع���ام  ،2022والت���ي تمثل
تظاهرة ثقافية رياضية عالمية ،فريدة تُنقل وقائعها
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إلى كافة أرجاء العالم .ويعمل المجلس البلدي
المركزي المنتخب على تحسين جودة الخدمات
الت���ي تقدمه���ا البلدي���ات .وتعم���ل الدولة بجد
عل���ى محاربة التلوث وانبعاثات الغازات الدفيئة،
وإدارة آث���ار التغيير المناخ���ي ،وتطبيق توصيات
اتفاقية المناخ الدولية .وتتطلع دولة قطر وفقًا
لرؤيتها الوطنية  2030إلى االس���تثمار األمثل في
الم���وارد الطبيعي���ة المتوفرة لتلبي���ة احتياجات
السكان دون المساس بحقوق األجيال القادمة،
كم���ا تعمد إل���ى بناء المزيد من الم���دن الذكية،
كمدينتي اللؤلؤة ولوسيل.

ضم���ان وج���ود أنم���اط اس���تهالك وإنت���اج
مستدامة
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عمل���ت دول���ة قطر عل���ى تحقي���ق البيئ���ة النظيفة
واس���تدامتها بالرغ���م م���ن ازدي���اد عدد س���كانها،
وش���جعت على كفاءة استخدام الموارد الطبيعية
والمب���ادرات والمبان���ي الخض���راء ،وذل���ك بالح���د
م���ن إنت���اج النفايات م���ن خ�ل�ال تخفيضه���ا وإعادة
تدويرها ،ووضع وتنفيذ البرامج والمشاريع الخاصة
بالتلوث والمخلف���ات الصلبة وإعادة تدويرها ،حيث
افتتح���ت مركز إدارة المخلفات الصلبة المنزلية في
مس���يعيد ع���ام  ،2011وت���م خف���ض تول���د المخلفات

الصلبة (اإلنشائية) من نحو  9.6مليون طن عام
 2011إل���ى  4.6مليون طن عام  .2016كما ش���جعت
وعززت ثقافة المنتجات المحلية.
كم���ا قام���ت الحكوم���ة بتش���جيع مش���اركة
المستهلكين بأنماط االستخدام األمثل للمياه
من خالل التوعية والتثقيف ،وترشيد استخدام
الطاق���ة بالتح���ول نح���و اس���تعمال المصابي���ح
والمكيف���ات الت���ي تس���تهلك طاق���ة أق���ل،
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وتش���جيع اس���تخدام الطاق���ة المتج���ددة ،وزيادة
كف���اءة نظم تحلي���ة المياه ،وتخفي���ض انبعاثات
الغازات ،كما وجهت بتجنب االس���تخدام المفرط
للمياه الجوفي���ة من خالل العدادات الذكية حتى
ال تتفاقم مش���كلة اإلجه���اد المائي والتملح .كما
دعمت تركيب تقنيات حديثة لترشيد استخدام
المياه في المدارس والمساجد .وكذلك شجعت
عل���ى اس���تخدام المي���اه المعالج���ة في منش���آت
التبري���د المركزي ،وفي ري األعالف والمس���طحات
الخضراء.
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إضاف���ة إل���ى ذل���ك حرص���ت الحكومة عل���ى تعزيز
كفاءة اس���تخدام الطاقة والغ���از عن طريق اللجنة
الوطني���ة للطاق���ة المتجددة ،باإلضاف���ة الى توفير
منظومة إنتاج نباتي وسمكي وحيواني تساهم
ف���ي تحقيق األم���ن الغذائ���ي والوص���ول لمعدالت
مرتفعة من االكتفاء الذاتي.

حمـــاي���ة النظ���م اإليكـــولوجي���ة البري���ة
وترميمه���ا وتعزي���ز اس���تخدامها عل���ى
نحو مس���تدام ،وإدارة الغابات على نحو
مس���تدام ،ومكافح���ة التصح���ر ،ووق���ف
تده���ور األراضي وعكس مس���اره ،ووقف
فقدان التنوع البيولوجي
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عمل���ت دول���ة قطر على الحفاظ على تنوعها الحيوي كجزء من تراثها وثقافتها ومس���تقبلها ،وذلك
م���ن أجل الحف���اظ على الهوية الوطنية والثقافية واألمن الغذائ���ي والتنمية المحلية ،وكذلك لتوفير
أس���س البحث العلم���ي والطبي وغيرها من المنافع .وعلى مدى الس���نوات العش���ر المنصرمة ،زادت
مس���احة المناط���ق البري���ة المحمية م���ن  %11إلى  %23.6بمس���احة قدرها  2744ك���م .2باإلضافة إلى %6.2
من المس���احة المائية بمس���احة قدرها  720كم .2ليصل إجمالي المس���احة المحمي���ة الكلية إلى3464
ك���م 2بم���ا يمثل  %29.8من المس���احة الكلية للدول���ة .وإذا أخذنا بعي���ن االعتبار المس���احة الكلية فإن
هذه النس���بة تمثل إحدى أعلى النسب في العالم .وتهدف هذه المناطق المحمية ،ومعظمها برية،
إلى حماية األنظمة البيئية الصحراوية الحساس���ة من الصيد والرعي الجائر ،كما تعمل على مكافحة
التصح���ر ووقف تدهور األراضي .كما تعمل الحكومة على رفع المس���توى المعرفي عن الوضع الحالي
والمستقبلي للتنوع الحيوي وإنشاء وتشغيل قاعدة بيانات التنوع الحيوي بنهاية .2022

تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة
العالمية من أجل التنمية المستدامة
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ع���ززت دول���ة قطر وجوده���ا على الصعي���د الدولي
فاس���تضافت العدي���د م���ن المؤتم���رات الدولي���ة
المتعلقة بالتنمية المس���تدامة ،كمؤتمر المتابعة
الدول���ي لتموي���ل التنمي���ة المعن���ي باس���تعراض
تنفي���ذ تواف���ق آراء مونتيري المنعق���د في الدوحة
خالل الفترة ( 29تش���رين الثاني/نوفمبر  2 -كانون
األول/ديسمبر  ، )2008وعلى صعيد تمويل التنمية

قدم���ت دولة قطر مس���اعدات تنموي���ة للبلدان
الفقيرة والفئ���ات المحتاجة والالجئين بما يفوق
ملي���اري دوالر امريك���ي ع���ام  ،2017ونش���ط دور
المجتمع المدني في الدولة ورعى إصدار «إعالن
الدوح���ة المتعل���ق ب���دور المجتم���ع المدني في
تنفيذ خطة التنمية المستدامة  »2030عام ،2017
كما حرص���ت دولة قط���ر على تعزيز اس���تخدام
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التكنولوجي���ا ف���ي تنفي���ذ معظ���م برامجه���ا
التنموي���ة االقتصادي���ة واالجتماعي���ة والبيئي���ة
الهادف���ة إلى االرتق���اء بنوعية الحياة ف���ي الدولة
وإقامة مجتمعات مستدامة ال يهمش فيها أحد.
وتوف���ر اس���تراتيجية قطر الوطني���ة للبحوث 2012
إطارًا لألهداف البحثية التي يعمل على تحقيقها
قطاع البحوث والتطوير في مؤسس���ة قطر ،كما
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اهتم���ت دولة قطر بتعزيز قدرات مواطنيها بغية
تمكينه���م م���ن المس���اهمة الفاعل���ة ف���ي عملية
التنمي���ة  ،فأقامت المدارس والجامع���ات بأنواعها
وأوف���دت العديد م���ن الطالب في بعثات دراس���ية
خ���ارج الدولة .ه���ذا وترتبط دولة قط���ر بمعاهدات
تجارية مع العديد من بلدان العالم.
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