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طورت دولة قطر نظـــــامًا فعاًال للحمايـــــة االجتماعية لجميع القطريـــــين، يرعـــــى حقوقهـــــم 
المدنية، ويثمـــــن مشـــــاركتهم الفعالـــــة في تطويـــــر المجتمع، ويؤمـــــن لهــم دخـــــًال كافيًا 
للمحافظـــــة علـــــى الكرامـــــة والصحـــــة، وقد تمكنت الدولـــة من إقامة نظـــام محكم للحماية 
االجتماعية بمشـــاركة فاعلة من منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، باإلضافة إلى 
توفيـــر خدمـــات الصحة والتعليم للجميع والتي أدت إلـــى إحراز دولة قطر مراكز متقدمة في 

دليل التنمية البشرية عالميًا وإقليميًا.

تعتبر قضية األمن الغذائي من أولويات السياسات الوطنية للتنمية المستدامة في قطر. 
وتعمـــل الدولـــة علـــى بلـــوغ االكتفاء الذاتي مـــن األغذية بنســـبة 70% بحلول عـــام 2023، 

وتحقيق األمن الغذائي بنسبة 100% بحلول عام 2030.

حققت دولة قطر إنجازات بارزة في الرعاية الوقائية البدنية والنفسية في مجاالت مختلفة، 
منهـــا الكشـــف المبكـــر عن األمـــراض، وتشـــجيع الجمهور على ممارســـة ســـلوكيات صحية، 
وتحســـين الشـــفافية على صعيـــد حقوق المرضى ومســـؤولياتهم. وقد بلغ مؤشـــر توافر 
الخدمـــات الصحية األساســـية حد الشـــمول الكامـــل (100%) لجميع الســـكان المشـــمولين 

بالرعاية الصحية األولية. 

شـــكلت سياســـات التوظيف وتطوير تشريعات سوق العمل وتشـــجيع ريادة األعمال وخلق 
فـــرص العمل، وتشـــجيع مشـــاركة المرأة في القـــوة العاملة واتخاذ التدابيـــر الفعالة لحماية 
حقـــوق العاملين في البنية التحتية، والنهوض بالصحة والســـالمة المهنية للعمال، عوامل 
حاســـمة في ســـبيل تحقيق هـــدف العمالة الكاملـــة والمنتجة والعمل الالئق لجميع النســـاء 

والرجال في دولة قطر بحلول عام 2030. 

تهـــدف رؤية قطر الوطنيـــة 2030 إلى تحقيـــق التنمية االقتصادية المســـتدامة من منظور 
تحقيق المســـاواة والعدالة االجتماعية على النحو الذي يجسده الدستور. فسياسات وبرامج 
ومشـــاريع اســـتراتيجيات التنمية الوطنية في مجملها تهدف إلى تحســـين رفاهية المجتمع 

القطري بغض النظر عن العمر أو الجنس أو العرق أو الدين أو الوضع االقتصادي.

تأثرت العديد من األنشـــطة االقتصادية بإجراءات احتواء تفشـــي وبـــاء (كوفيد - 19)، ولكن 
األكثر تضررًا هي التي تقوم بها المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة ذات الكثافة العمالية 
العاليـــة. ولتخفيف حدة األزمة على العمالة، أنشـــأت الحكومـــة برنامج ضمانات وطني كجزء 
من حزمة السياســـة االقتصادية لمواجهة تداعيات كوفيد- 19، بغية المســـاعدة في تسديد 
رواتب الموظفين، حيث استفاد من البرنامج أكثر من أربعة آالف شركة، توظف حوالي 320 

ألف موظف.

عملـــت دولـــة قطـــر على تنويع قاعـــدة اإلنتاج عـــن طريق تطويـــر البنية التحتيـــة االقتصادية 
وتشـــجيع االســـتثمار وإنشـــاء مناطق صناعية وخدمية، ودعـــم وتطوير المشـــاريع الصغيرة 
والمتوســـطة وزيادة مســـاهمتها في تنويع قاعدة اإلنتاج، وتعزيز ثقافة ترشيد االستهالك 
واالســـتهالك المســـؤول كـــي تصبح جزءًا ال يتجزأ مـــن حياة المجتمع وصـــوًال إلى بناء نمط 

استهالكي متوازن.

تتجـــه دولـــة قطـــر وبشـــكل قـــوي إلـــى الحلـــول الصديقـــة للبيئـــة كتنويـــع مصـــادر الطاقة، 
واالستثمار في الطاقة الشمسية، والتوجه نحو نظام النقل العام الكهربائي، والتحول إلى 
المباني الخضراء والتوســـع في الحلول الطبيعية مثل مشـــروع المليون شـــجرة. وفي هذا 

السياق، تلتزم دولة قطر بإعداد أول بطولة كأس عالم خالية من الكربون في عام 2022.

حققت دولة قطر مراتب متقدمة من خالل إحرازها معدالت تقييم عالية في بعض المحاور 
من أبرزها، انخفاض معدالت ارتكاب جرائم القتل وأعمال العنف، والحد من انتشار الجريمة 
في المجتمع، واستقرار األوضاع السياسية، وبناء مجتمع خال من اإلرهاب وتأثيراته، وعدم 
وجـــود تهديـــدات أو صراعـــات ســـواء كانت داخليـــة أو خارجيـــة. كما حافظت دولـــة قطر على 
صدارتها للسنة الثالثة على التوالي (2017 - 2019 - 2020) في تاريخها لقائمة الدول األكثر 
أمنًا وأمانًا وخلوًا من الجريمة على المستويين العالمي والعربي، فيما حافظت على المركز 

األول عربيًا طوال الفترة من 2015 وحتى 2020. 

ُتعتبـــر بطولـــة كأس العالم التي ســـتنظمها دولة قطر عام2022، واحدة من أهم الشـــراكات 
الدولية، وإحدى أهم محركات تحقيق أهداف أجندة التنمية المســـتدامة 2030، حيث ستترك 
إرثًا وطنيًا مهمًا، وســـتوفر لقطر ولشـــعوب المنطقة، فرصًا لنشـــر رسالة ترحيب مستدامة 
لماليين من ســـكان العالم، وبناء جســـور من المحبة والســـالم وتعزيز التســـامح واالحترام، 

والتفاهم بين الحضارات. وعرض هوية قطر الوطنية.

في شـــهر مارس عام 2020، وضعت دولة قطر خطة عمل وطنية لالســـتجابة لجائحة كوفيد
-19، تهدف إلى اإلعداد والمراقبة واالســـتجابة والتعافي من انتشـــار هذه الجائحة، وأكدت 
علـــى التزامهـــا بدعم توجيهات األمم المتحدة، وعلى أهمية التعاون الدولي لمواجهة جائحة 
كورونـــا عن طريق المبادرة العالمية كوفاكس، وطـــورت منصة إلكترونية وطنية لعرض كافة 

المعلومات المتعلقة بهذه الجائحة، حيث مكنتها من إدارة التصدي للجائحة بشكل جيد.

تســـتخدم دولة قطر البحث والتطوير واالبتكار في تنفيذ أهداف أجندة التنمية المســـتدامة 
2030، وزيادة اإلنتاجية في إســـتراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022 على حد ســـواء وفقًا 
لرؤيـــة قطـــر الوطنيـــة 2030. ويشـــكل هـــذا المجـــال رافعـــة رئيســـية طويلـــة األجـــل للنمو 
االقتصـــادي واالزدهار والشـــراكة، كما يســـهم في تحقيـــق العديد من األهـــداف والغايات 
المتعلقـــة بالتعليـــم والصحة واألمن الغذائي والبيئة واالســـتثمار في رأس المال البشـــري 

وبناء القدرات.
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طورت دولة قطر نظـــــامًا فعاًال للحمايـــــة االجتماعية لجميع القطريـــــين، يرعـــــى حقوقهـــــم 
المدنية، ويثمـــــن مشـــــاركتهم الفعالـــــة في تطويـــــر المجتمع، ويؤمـــــن لهــم دخـــــًال كافيًا 
للمحافظـــــة علـــــى الكرامـــــة والصحـــــة، وقد تمكنت الدولـــة من إقامة نظـــام محكم للحماية 
االجتماعية بمشـــاركة فاعلة من منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، باإلضافة إلى 
توفيـــر خدمـــات الصحة والتعليم للجميع والتي أدت إلـــى إحراز دولة قطر مراكز متقدمة في 

دليل التنمية البشرية عالميًا وإقليميًا.

تعتبر قضية األمن الغذائي من أولويات السياسات الوطنية للتنمية المستدامة في قطر. 
وتعمـــل الدولـــة علـــى بلـــوغ االكتفاء الذاتي مـــن األغذية بنســـبة 70% بحلول عـــام 2023، 

وتحقيق األمن الغذائي بنسبة 100% بحلول عام 2030.

حققت دولة قطر إنجازات بارزة في الرعاية الوقائية البدنية والنفسية في مجاالت مختلفة، 
منهـــا الكشـــف المبكـــر عن األمـــراض، وتشـــجيع الجمهور على ممارســـة ســـلوكيات صحية، 
وتحســـين الشـــفافية على صعيـــد حقوق المرضى ومســـؤولياتهم. وقد بلغ مؤشـــر توافر 
الخدمـــات الصحية األساســـية حد الشـــمول الكامـــل (100%) لجميع الســـكان المشـــمولين 

بالرعاية الصحية األولية. 

شـــكلت سياســـات التوظيف وتطوير تشريعات سوق العمل وتشـــجيع ريادة األعمال وخلق 
فـــرص العمل، وتشـــجيع مشـــاركة المرأة في القـــوة العاملة واتخاذ التدابيـــر الفعالة لحماية 
حقـــوق العاملين في البنية التحتية، والنهوض بالصحة والســـالمة المهنية للعمال، عوامل 
حاســـمة في ســـبيل تحقيق هـــدف العمالة الكاملـــة والمنتجة والعمل الالئق لجميع النســـاء 

والرجال في دولة قطر بحلول عام 2030. 

تهـــدف رؤية قطر الوطنيـــة 2030 إلى تحقيـــق التنمية االقتصادية المســـتدامة من منظور 
تحقيق المســـاواة والعدالة االجتماعية على النحو الذي يجسده الدستور. فسياسات وبرامج 
ومشـــاريع اســـتراتيجيات التنمية الوطنية في مجملها تهدف إلى تحســـين رفاهية المجتمع 

القطري بغض النظر عن العمر أو الجنس أو العرق أو الدين أو الوضع االقتصادي.

تأثرت العديد من األنشـــطة االقتصادية بإجراءات احتواء تفشـــي وبـــاء (كوفيد - 19)، ولكن 
األكثر تضررًا هي التي تقوم بها المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة ذات الكثافة العمالية 
العاليـــة. ولتخفيف حدة األزمة على العمالة، أنشـــأت الحكومـــة برنامج ضمانات وطني كجزء 
من حزمة السياســـة االقتصادية لمواجهة تداعيات كوفيد- 19، بغية المســـاعدة في تسديد 
رواتب الموظفين، حيث استفاد من البرنامج أكثر من أربعة آالف شركة، توظف حوالي 320 

ألف موظف.

عملـــت دولـــة قطـــر على تنويع قاعـــدة اإلنتاج عـــن طريق تطويـــر البنية التحتيـــة االقتصادية 
وتشـــجيع االســـتثمار وإنشـــاء مناطق صناعية وخدمية، ودعـــم وتطوير المشـــاريع الصغيرة 
والمتوســـطة وزيادة مســـاهمتها في تنويع قاعدة اإلنتاج، وتعزيز ثقافة ترشيد االستهالك 
واالســـتهالك المســـؤول كـــي تصبح جزءًا ال يتجزأ مـــن حياة المجتمع وصـــوًال إلى بناء نمط 

استهالكي متوازن.

تتجـــه دولـــة قطـــر وبشـــكل قـــوي إلـــى الحلـــول الصديقـــة للبيئـــة كتنويـــع مصـــادر الطاقة، 
واالستثمار في الطاقة الشمسية، والتوجه نحو نظام النقل العام الكهربائي، والتحول إلى 
المباني الخضراء والتوســـع في الحلول الطبيعية مثل مشـــروع المليون شـــجرة. وفي هذا 

السياق، تلتزم دولة قطر بإعداد أول بطولة كأس عالم خالية من الكربون في عام 2022.

حققت دولة قطر مراتب متقدمة من خالل إحرازها معدالت تقييم عالية في بعض المحاور 
من أبرزها، انخفاض معدالت ارتكاب جرائم القتل وأعمال العنف، والحد من انتشار الجريمة 
في المجتمع، واستقرار األوضاع السياسية، وبناء مجتمع خال من اإلرهاب وتأثيراته، وعدم 
وجـــود تهديـــدات أو صراعـــات ســـواء كانت داخليـــة أو خارجيـــة. كما حافظت دولـــة قطر على 
صدارتها للسنة الثالثة على التوالي (2017 - 2019 - 2020) في تاريخها لقائمة الدول األكثر 
أمنًا وأمانًا وخلوًا من الجريمة على المستويين العالمي والعربي، فيما حافظت على المركز 

األول عربيًا طوال الفترة من 2015 وحتى 2020. 

ُتعتبـــر بطولـــة كأس العالم التي ســـتنظمها دولة قطر عام2022، واحدة من أهم الشـــراكات 
الدولية، وإحدى أهم محركات تحقيق أهداف أجندة التنمية المســـتدامة 2030، حيث ستترك 
إرثًا وطنيًا مهمًا، وســـتوفر لقطر ولشـــعوب المنطقة، فرصًا لنشـــر رسالة ترحيب مستدامة 
لماليين من ســـكان العالم، وبناء جســـور من المحبة والســـالم وتعزيز التســـامح واالحترام، 

والتفاهم بين الحضارات. وعرض هوية قطر الوطنية.

في شـــهر مارس عام 2020، وضعت دولة قطر خطة عمل وطنية لالســـتجابة لجائحة كوفيد
-19، تهدف إلى اإلعداد والمراقبة واالســـتجابة والتعافي من انتشـــار هذه الجائحة، وأكدت 
علـــى التزامهـــا بدعم توجيهات األمم المتحدة، وعلى أهمية التعاون الدولي لمواجهة جائحة 
كورونـــا عن طريق المبادرة العالمية كوفاكس، وطـــورت منصة إلكترونية وطنية لعرض كافة 

المعلومات المتعلقة بهذه الجائحة، حيث مكنتها من إدارة التصدي للجائحة بشكل جيد.

تســـتخدم دولة قطر البحث والتطوير واالبتكار في تنفيذ أهداف أجندة التنمية المســـتدامة 
2030، وزيادة اإلنتاجية في إســـتراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022 على حد ســـواء وفقًا 
لرؤيـــة قطـــر الوطنيـــة 2030. ويشـــكل هـــذا المجـــال رافعـــة رئيســـية طويلـــة األجـــل للنمو 
االقتصـــادي واالزدهار والشـــراكة، كما يســـهم في تحقيـــق العديد من األهـــداف والغايات 
المتعلقـــة بالتعليـــم والصحة واألمن الغذائي والبيئة واالســـتثمار في رأس المال البشـــري 

وبناء القدرات.

2االستعراض الوطني الطوعي لدولة قطر لعام 2021 
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