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املقدمة
يســعدني أن أقــدم ألهــل قطــر الكــرام وقاطنيهــا اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة الثانيــة 2018-2022 اســتمرارا لسلســلة 
االســتراتيجيات الوطنيــة التــي ترمــي لتحقيــق غايــات وتطلعــات رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030، والتــي تهــدف بدورهــا إلــى 
حتويــل دولــة قطــر بحلــول العــام 2030 إلــى دولــة متقدمــة قــادرة علــى حتقيــق التنميــة املســتدامة، وتوفيــر العيــش الكــرمي 

لشــعبها جيــا بعــد جيــل ولــكل ســكانها الكــرام.

إن هــذا اإلجنــاز الكبيــر هــو ثمــرة جهــود كافــة قــوى املجتمــع القطــري، حيــث قادتــه وزارة التخطيــط التنمــوي واإلحصــاء 
وشــاركت فيــه الــوزارات واألجهــزة احلكوميــة األخــرى، والقطــاع اخلاص ومؤسســات املجتمع املدني واملؤسســات التعليمية، 
وتابــع مجلــس الــوزراء عمليــة اإلعــداد، ورعــت قيادتنــا الرشــيدة واحلكيمــة هــذه اجلهــود ودعمتهــا بغيــر حــدود. وقــد متــت 
االســتفادة مــن الــدروس التــي تعلمناهــا مــن جتربــة إعــداد وتنفيــذ اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة األولــى 2016-2011، 
والتــي متــت دراســتها وحتليلهــا بتعمــق لاســتفادة منهــا يف تذليــل أداء اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة الثانيــة. لقــد تبــن 
أن حتقيــق وضمــان االلتــزام مــن جانــب املنفذيــن لبرامــج ومشــاريع االســتراتيجية يســتلزم وضــوح نقــاط تركيــز رئيســية 

محــددة يف االســتراتيجية، وأهــم نقــاط التركيــز التــي حرصــت عليهــا االســتراتيجية الثانيــة هــي:

التركيــز علــى اإلنســان باعتبــاره أداة التنميــة وغايتهــا يف نفــس الوقــت. ومــن هنــا كان أحد مرتكزات هذه االســتراتيجية 	 
التقريــر املوضوعــي عــن »الســكان والعمــل والتنميــة املســتدامة«، والــذي يتنــاول بشــكل أساســي العاقــة التفاعليــة بــن 
ــوة  ــن ق ــم م ــة للســكان وأغلبه ــات اإلنســانية والبشــرية واالجتماعي ــار املتطلب ــع األخــذ يف االعتب ــة م الســكان والتنمي
العمــل الوافــدة. وقــد تضاعــف عددهــم بنســبة منــو ســنوي بلغــت 10% ســنويا يف العقــد األخيــر . وكذلــك توفــر لهــم 
ــرة  ــادة الكبي ــرمي. إن هــذه الزي ــش الك ــن والصحــة والعي ــم وألســرهم األم ــق له ــة حتق ــة متكامل ــات عام ــة خدم الدول

مرتبطــة بشــكل وثيــق مبشــاريع التنميــة الكثيــرة التــي تشــهدها الدولــة علــى مختلــف الُصُعــد.

وضــوح األولويــات الوطنيــة املتوافــق عليهــا واملتضمنــة يف االســتراتيجية مبــا يرفــع مــن جــدوى البرامــج واملشــاريع التــي 	 
تعــد لتحقيقها. 

وضــوح وواقعيــة النتائــج االســتراتيجية واألهــداف احملــددة للوصــول إليهــا. فالنتائــج غيــر الواقعيــة واألهــداف املبهمــة 	 
تنجــم عنهــا أنشــطة ملتبســة تهــدر املــوارد واجلهــود وال تثمــر مخرجــات ذات قيمــة.

وضــوح األدوار واملســؤوليات عــن تنفيــذ البرامــج واملشــاريع لتكــون أساســا للتمويــل ومرتكــزا لألنشــطة ومنطلقــا 	 
للمســاءلة. فبــدون هــذا الوضــوح تختلــط األنشــطة وتتداخــل املســؤوليات فتضعــف حصيلــة االســتراتيجية ومــا جننيــه 

مــن اخلطــط والبرامــج واملشــاريع. 

توثيــق الروابــط بــن االســتراتيجيات مــن ناحيــة واخلطــط وعمليــة رصــد امليزانيــة الوطنيــة مــن ناحيــة أخــرى،  حتــى ال 	 
تصبــح اخلطــط عمــا شــكليا ألغــراض االلتــزام الشــكلي كمــا نبــه إلــى ذلــك ســيدي حضــرة صاحــب الســمو أميــر البــاد 

املفــدى يف خطابــه يف افتتــاح دور االنعقــاد الثالــث واألربعــن ملجلــس الشــورى يف 11 نوفمبــر 2014 حيــث أكــد علــى:

ــق. ومــن هنا يجب  "وأود هنــا التأكيــد أن اخلطــط ال توضــع فقــط لغــرض إمتــام اإلجــراء شــكليا، فهــي توضــع لُتطبَّ
ــم بحــرص وعنايــة، وأن تكــون قابلــًة للتنفيــذ يف إطــار املعطيــات، مبــا فيهــا امليزانيــات املتاحــة، ويجــب  أن ُتَصمَّ

أن تعتــاد مؤسســاُتنا بدورهــا علــى احــرام اخلطــة املوضوعــة واحملاســبة بنــاء عليها وعلــى أهدافها”.

حتســن آليــات الرصــد واملتابعــة بتخصيــص فصــل كامــل ملتابعــة أداء االســتراتيجية وإنشــاء نظــام متكامــل للرصــد 	 
واملتابعــة، ورفــع تقاريــر التقــدم يف التنفيــذ ميكــن مــن ضبــط األداء وتــايف املعوقــات واتخــاذ االجــراءات التصحيحيــة 

الازمــة بأســرع مــا ميكــن. 
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احلــرص علــى حتديــث وتطويــر اإلدارة العامــة والتــي تقــع علــى عاتقهــا املهــام األكبــر يف تنفيــذ هــذه االســتراتيجية 	 
وحتقيــق نتائجهــا وأهدافهــا، وتقــدمي اخلدمــات املركزيــة الازمــة للتنفيــذ وعلــى رأســها اخلدمــات املاليــة والبشــرية 

والتكنولوجيــة والدعــم التشــريعي.

 وضــع اســتراتيجية تواصــل واتصــال متكاملــة تتضمــن آليــة تنســيق واضحــة وشــاملة داخــل القطــاع الواحــد، وفيمــا 	 
بــن القطاعــات واجلهــات املتشــاركة يف تنفيــذ االســتراتيجية.

ويف اخلتــام أؤكــد  بــأن احلكومــة لــن تألــو جهــدا يف تذليــل كافــة معوقــات تنفيــذ هــذه االســتراتيجية ألن خياراتنــا ال تتــرك 
لنــا ســبيا غيــر العمــل دون كلــل وال ملــل، وفــق اســتراتيجيات وخطــط متوافــٍق عليهــا مســبقا، ونعلــم جميعــا احملصلــة 

التــي يجــب أن جننيهــا منهــا نتيجــة جلهودنــا وتعاوننــا وعملنــا الــدؤوب. 

عبد اهلل بن ناصر آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
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متهيد
تشــكل رؤيــة قطــر الوطنيــة2030  مرشــدا عمليــا تدعمــه توجيهــات القيــادة العليــا للدولــة، وتهــدف رؤيــة قطــر الوطنيــة 
2030 )التــي أطلقــت يف أكتوبــر عــام 2008، ومتــت املصادقــة عليهــا مبوجــب القــرار االميــري رقــم44  لســنة2008 ( إلــى 
حتويــل قطــر إلــى دولــة متقدمــة قــادرة علــى حتقيــق التنميــة املســتدامة، وعلــى تأمــن اســتمرار العيــش الكــرمي لشــعبها 
جيــا بعــد جيــل، وذلــك بالســعي إلــى تطويــر اقتصــاد متنــوع، يتناقــص اعتمــاده علــى الهيدروكربــون، ويتجــه االســتثمار 
فيــه نحــو االقتصــاد املعــريف، وتتزايــد فيــه أهميــة القطــاع اخلــاص، وبالتالــي فإنهــا تقــدم إطــارا عامــا الســتراتيجيات 
التنميــة الوطنيــة وتوجهاتهــا وخياراتهــا املتاحــة، عاكســة طموحــات الشــعب القطــري وثقافتــه. كمــا تهــدف إلــى حتقيــق 

التــوازن بــن النمــو االقتصــادي والتنميــة االجتماعيــة والبشــرية وحمايــة البيئــة.

وقــد حــددت رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030 خمســة حتديــات رئيســية هــي: التحديــث واحملافظــة علــى التقاليــد، وحتقيــق 
التــوازن بــن احتياجــات اجليــل احلالــي واألجيــال القادمــة، والتحكــم يف النمــو االقتصــادي املســتهدف و جتنــب التوســع 
غيــر املنضبــط، والتطابــق بــن حجــم العمالــة الوافــدة ونوعيتهــا ومســار التنميــة املســتهدف، واملواءمــة بــن التنميــة 

ــة. ــة البيئ ــة والتنميــة االجتماعيــة وحماي االقتصادي

لقــد هدفــت اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة لدولــة قطــر )2011-2016(، وهــي أول اســتراتيجية تنموية شــاملة لدولة قطر 
لتنفيــذ غايــات رؤيــة قطــر الوطنيــة2030 يف حتقيــق النمــو املســتدام واملتــوازن، إلــى ترســيخ قيــم هامــة ومنهــا، القيمــة 
مقابــل التكلفــة عبــر االســتخدام املســؤول للمــوارد النفطيــة والبشــرية، وتطويــر وحتديــث املؤسســات احلكوميــة لضمــان 
ــة.  ــة، وتقــدمي اخلدمــات العامــة ذات اجلــودة العالي األداء الكــفء، وتأمــن إدارة رشــيدة للبرامــج واملشــروعات التنموي
ــى اســتهداف:  ــة 2030 فحرصــت عل ــة قطــر الوطني ــز  رؤي ــى ركائ ــى عل ــة األول ــة الوطني واعتمــدت اســتراتيجية التنمي
اســتدامة االزدهــار االقتصــادي، وتعزيــز التنميــة البشــرية، ومنهجيــة متكاملــة للتنميــة االجتماعيــة، واحلفــاظ علــى البيئــة 
مــن أجــل األجيــال القادمــة )بيئــة مســتدامة(.  ومــن حيــث املعاجلــات احتــوت علــى ثمانيــة فصــول مت اســتخاصها مــن 

أربــع عشــرة اســتراتيجية  قطاعيــة. 

ــة مشــتركة  ــة وطني ــا أوجــدت ثقاف ــى )2011-2016( أنه ــة االول ــة الوطني ــن أهــم إجنــازات اســتراتيجية التنمي ــل م ولع
ــة  ــاً لعملي ــد قدمــت إطــاراً وطني ــة. وق ــق التنمي ــة واملشــاركة يف حتقي ــات احلكومي ــع اجله ــدى جمي ــة ل ــط التنمي لتخطي
التخطيــط، وســاهمت يف بنــاء قــدرات املــوارد البشــرية واخلبــرات الفنيــة يف إدارة املشــاريع وتنفيذهــا، ورفعــت مــن 
الوعــي بأهميــة عمليــة املتابعــة والتقييــم علــى مســتوى البرامــج واملشــاريع والسياســات، ودعمــت الثقافــة املؤسســية وبنــاء 

ــى املــوارد وحتســن كفــاءة اســتخدامها. الشــراكات واحملافظــة عل

 علــى نفــس النســق جــاءت اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة الثانيــة )2018-2022( هادفــًة إلــى اســتدامة االزدهــار 
االقتصــادي مــن خــال: )تطويــر البنيــة التحتيــة االقتصاديــة، والتنويــع االقتصــادي وتنميــة القطــاع اخلــاص، وإدارة 
املــوارد الطبيعيــة(، وإلــى تعزيــز التنميــة البشــرية عبــر: )تقــدمي نظــام رعايــة صحيــة شــامل ومتكامــل، وجــودة التعليــم 
والتدريــب، وقــوة عمــل كفــؤة وملتزمــة(، وإلــى حتقيــق تنميــة اجتماعيــة ســليمة مــن خــال: )حمايــة اجتماعيــة، وبســط 
األمــن والســامة العامــة، واإلثــراء الثقــايف والتميــز الرياضــي(. كمــا هدفــت إلــى حتقيــق تنميــة مســتدامة حتافــظ علــى 

البيئــة.

وقــد اشــتملت االســتراتيجية الثانيــة علــى فصــل جديــد يعنــى بالتعــاون الدولــي  حتــت مســمى »شــراكات عامليــة مــن أجــل 
التنميــة« ويهــدف إلــى تعزيــز دور قطــر علــى كافــة الُصُعــد اإلقليميــة والدوليــة، وإلــى رفــع مســتوى الشــراكات الدوليــة 

وتعزيــز مكانــة دولــة قطــر إقليميــا ودوليــا، واملســاهمة بشــكل فاعــل يف بنــاء الســلم واألمــن اإلقليمــي والدولــي. 
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كمــا احتــوت االســتراتيجية علــى فصــل جديــد حــول »إدارة أداء االســتراتيجية«. وميثــل هــذا الفصــل بوصلــة رصــد 
مســارات التنفيــذ وتأمــن املتابعــة السلســة والكفــؤة، وتيســير اكتشــاف املعوقــات والعمــل علــى تذليلهــا يف الوقــت 
املناســب. وقــد تكامــل هــذا اجلهــد باالســتفادة مــن دروس االســتراتيجية األولــى بضــرورة التركيــز علــى النتائــج 
واملخرجــات مــن خــال رصــد أهــم مؤشــرات األداء الرئيســية للوقــوف علــى ســامة تنفيذهــا. ورصــد التحديــات 
واملعوقــات املتوقعــة واملســتجدة، واقتــراح احللــول واملعاجلــات املائمــة، ورفــع التقاريــر  املنتظمــة ملجلــس الــوزراء 
املوقــر، مبــا يحقــق املتابعــة املنهجيــة لــألداء دون أن يســتنزف جهــود املنفذيــن يف رفــع التقاريــر بشــكل روتينــي غيــر 
ذي مضمــون. هــذا وتعمــل وزارة التخطيــط التنمــوي واإلحصــاء علــى بنــاء نظــام متابعــة متكامــل وســوف يوفــر 
متابعــة منهجيــة ومراجعــة مســتمرة ألداء اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة الثانيــة، لاطمئنــان علــى حتقيقهــا لنتائجهــا 
وأهدافهــا، ولقيــاس أدائهــا ومؤشــراتها  بالتعــاون مــع الــوزارات والهيئــات احلكوميــة والقطــاع اخلــاص واملجتمــع املدنــي 
ــا  ــذ وال يتســنى جتاوزه ــرض التنفي ــد تعت ــي ق ــات الت ــد املقتضــى- لتجــاوز املعوق ــة - عن وتســريع التدخــات الازم
للمنفذيــن مبفردهــم وال للــوزارة. وقــد أشــار حضــرة صاحــب الســمو األميــر املفــدى لهــذه النقطــة الهامــة بشــفافية 

ووضــوح تامــن، حيــث أشــار ســموه إلــى أنــه:

"إذا وظفنــا اســتثمارات كــرى ومل نحصــل علــى نتائــج مائمــة فــا يجــوز املــرور علــى ذلــك مــرور الكــرام، ألنــه 
بــدل الفائــدة يحصــل هنــا ضــرر.

وكيــف ميكــن أال نحقــق نتائــج إذا اســتثمرنا كل مــا يلــزم؟ فقــط إذا حصــل ســوء تخطيــط أو ســوء إدارة، أي 
باختصــار ســوء أداء، وإذا رفعــت تقاريــر غــر صحيحــة، وغــر ذلــك مــن األمــور التــي ال يجــوز التســر عليهــا وحتتــاج 

إىل معاجلــة فوريــة، وإال نكــون كمــن يفســد اجملتمــع واملؤسســات بصــرف املــال دون جــدوى“1 .

 ويف هــذا املقــام فإنــه البــد مــن اإلشــارة والتأكيــد علــى القضايــا التاليــة التــي تســاهم يف إجنــاح اســتراتيجية التنميــة 
الوطنيــة الثانيــة )2022-2018(:

كفاءة استخدام املوارد الطبيعية مبا فيها )النفطية والطاقة واملياه(.	 

حتديث وتطوير التشريعات بشكل مستمر ملواكبة مختلف التطورات.	 

تعظيم الشراكة احلقيقية بن القطاعن العام واخلاص.	 

التركيز على رفع كفاءة العمالة املاهرة يف سوق العمل القطري.	 

االستدامة املالية واالستمرار يف ترشيد النفقات وزيادة كفاءة االنفاق واإليرادات لتمويل برامج ومشروعات التنمية.	 

رفع مستوى التنسيق والتواصل بن كافة شركاء التنمية .	 

العمــل علــى بنــاء قــدرات التخطيــط ورفــع جــودة األداء واإلجنــاز برفــع مســتوى القــدرات البشــرية، والقدرات املؤسســية. 	 
وبنــاء قــدرات إدارات التخطيــط واجلــودة علــى مســتوى الدولــة، لتحســن مســتوى النتائــج واملخرجــات وتقليــل فــرص 

الهــدر يف اجلهــود واملــوارد والوقــت.

االســتثمار األمثــل لظــروف احلصــار الــذي تواجهــه الدولــة، وحتويــل هــذا التحــدي إلــى فرصــة للصمــود، ومحفــز للبنــاء 	 
وتعظيــم قيــم العمــل واإلجنــاز.

1	 خطاب سمو األمير في افتتاح دور االنعقاد الثاني واألربعين ملجلس الشورى في 05 نوفمبر 2013.
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ويف اخلتام ال يســعني  إال أن أشــكر كل من ســاهم يف إجناز اســتراتيجية التنمية الوطنية الثانية )2018-2022(، وعلى 
رأســهم حضــرة صاحــب الســمو الشــيخ متيــم بــن حمــد آل ثانــي أميــر البــاد املفــدى، الــذي قــدم مشــكوراً املوجهــات 
ــذه  ــوي له ــه الق ــوزراء لدعم ــس ال ــس مجل ــي رئي ــر معال ــا وأخــص بالشــكر  والتقدي ــذه االســتراتيجية. كم األساســية له
االســتراتيجية، ومجلــس الــوزراء املوقــر، ورؤســاء وأعضــاء املجموعــات اإلشــرافية، واالستشــارية، وفــرق 	العمــل القطاعيــة 
واملوضوعيــة، واخلبــراء ومديــري إدارات وزارة التخطيــط التنمــوي واإلحصــاء، والفنيــن والكــوادر املســاعدة الذيــن بذلــوا 

جهــودا مقــدرة إلجنــاز  هــذا العمــل، آملــن أن يتواصــل جهدنــا جميعــا لتحقيــق أهدافهــا .

د. صالح بن محمد النابت
وزير التخطيط التنموي واإلحصاء
وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء
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رؤية قطر الوطنية 2030: مرشد عمل تدعمه توجيهات القيادة العليا للدولة. 1

البــاد حتــت  عــام 2008 خريطــة طريــق ملســتقبل  اإلصــاح واحلداثــة، رســمنا يف  ”اســتكماال ملســرة 
ــة  ــق التنمي ــى حتقي ــادرة عل ــة ق ــة متقدم ــام 2030 إىل دول ــول ع ــر بحل ــل قط ــي إىل حتوي ــر 2030 ترم ــة قط رؤي
ــراتيجيات  ــر اس ــا لتطوي ــارا عام ــة إط ــدم الرؤي ــعبها... تق ــرمي لش ــش الك ــتمرار العي ــن اس ــتدامة وتأم املس
ــادي  ــو االقتص ــق النم ــي حتق ــازات الت ــن اإلجن ــة ب ــى املوازن ــددة عل ــا، مش ــا لتنفيذه ــاملة وخطط ــة ش وطني

وبــن مــوارد البــاد البشــرية والطبيعيــة“ 1.

ــة املســتدامة وتأمــن اســتمرار  ــق التنمي ــى حتقي ــادرة عل ــة ق ــة متقدم ــى دول ــول عــام 2030 إل ــل قطــر بحل ــر حتوي يعتب
العيــش الكــرمي لشــعبها جيــًا بعــد جيــل، الغايــة الكبــرى لرؤيــة قطــر الوطنيــة 2030. والتــي أطلقــت يف عــام 2008 مــن 
قبــل ســمو األمير–آنــذاك- الشــيخ حمــد بــن خليفــة آل ثانــي. وهــي تضــع برنامــج عمــل للتنميــة الشــاملة مــن أجــل بنــاء 

مجتمــع مزدهــر ومتناغــم.

تتبنــى رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030 القيــم الوطنيــة األساســية مــن أجــل توجيــه خيــارات التنميــة التــي نــص عليهــا الدســتور 
الدائــم لدولــة قطــر، ومبــادئ االســتدامة والعدالــة بــن األجيــال. وهــي تضــع إطــارا موضوعيــا لتحقيــق التنميــة املســتدامة 
ــة 2030  ــة قطــر الوطني ــز رؤي ــال القادمــة. وترك ــح األجي ــي دون املســاس مبصال ــل احلال ــة احتياجــات اجلي ــر تلبي - عب
ــن النمــو  ــث يتحقــق االنســجام ب ــا بحي ــة املســتدامة وتعميمه ــة الفائقــة للتنمي ــا األهمي ــة مــن بينه ــا جوهري ــى قضاي عل
ــى  ــة إل ــدأً أساســياً. تدعــو الرؤي ــا االســتدامة مب ــة. وبتبنيه ــة البيئ ــة والبشــرية وحماي ــة االجتماعي االقتصــادي والتنمي

مقاربــة تنمويــة تعتــرف باألبعــاد املشــتركة لــكل قطــاع ألنهــا تقــوم علــى تعــدد الركائــز وتعــدد القطاعــات.

لقــد شــكلت التنميــة الوطنيــة املســتدامة محــورا هامــا يف خطابــات ســمو األميــر الوالــد الشــيخ/ حمــد بــن خليفــة آل ثانــي 
منــذ العــام 1999 2. وقــد ترســخ هــذا االهتمــام يف خطابــات ســمو الشــيخ / متيــم بــن حمــد آل ثانــي منــذ توليــه مســؤولية 

قيــادة البــاد يف 2013. وقــد خلــص ســموه مفهــوم القيــادة للتنميــة الشــاملة بقولــه:

”وميكننــا ... تلخيــص أهــداف التنميــة مبــا يف ذلــك رؤيــة قطــر 2030، بثــاث كلمــات: بنــاء الوطــن واملواطــن. 
ومنهــا ُتْشــَتّق املهمــات الكــرى املنوطــة بقيــادة الدولــة. فنحــن نعتــر بنــاء املؤسســات التــي تقــوم علــى 
ــن  ــام م ــح الع ــة الصال ــة، وخدم ــة والنجاع ــس اإلنتاجي ــة، ومقايي ــر املهنّي ــوارد، واملعاي ــة للم اإلدارة العقاني
جهــة، واحلــرص علــى رفاهيــة املواطــن، وتأهيلــه للعمــل املنتــج واملفيــد، وتنشــئته ليجــد معنــًى حلياتــه يف 
خدمــة وطنــه وجمتمعــه مــن جهــة أخــرى، وجهــن لعمليــة التنميــة التــي نصبــو إليهــا ... إن التنميــة الشــاملة 
لبادنــا كانــت، وماتــزال، هــي الشــغل الشــاغل لنــا، إميانــً مّنــا بــأن التنميــَة املتكاملــَة واملتوازنــَة هــي الســبيل 
إىل إقامــة الدولــة احلديثــة التــي تســتجيب ملتطّلبــات العصــر، وحتقــق لقطــر املكانــة الرائــدة التــي نصبــو إليها، 
وللشــعب القطــري مســتوى العيــش الكــرمي الــذي يليــق بــه، وذلــك مــن دون أن نتخلــى عــن انتمائنــا الَقَطــري 

العربــي األصيــل وعقيدتنــا اإلســامية“3.

ومــع التســليم بتحقيــق مكاســب ســريعة علــى صعيــد التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة بفضــل القيــادة احلكيمــة للدولــة 
مــن ناحيــة، وتوفــر املــوارد االقتصاديــة وحســن إدارتهــا مــن ناحيــة أخــرى، فــإن طموحــات الشــعب القطــري وتطلعاتــه 
آخــذة يف االرتفــاع. وتشــكل رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030 إطــارا لتلــك التطلعــات التنمويــة علــى خلفيــة التعــرف علــى 

1	  سمو األمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في خطابه في افتتاح دور االنعقاد الثاني واألربعين ملجلس الشورى في 05 نوفمبر 2013.

األمانة العامة للتخطيط التنموي: » موجهات التنمية والتطوير املؤس�سي في خطابات سمو األمير 1999-2012« : مارس 2013. 	2
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الفــرص والتحديــات الكبــرى التــي حتتــاج إلــى مواجهــة لتحقيــق تلــك التطلعــات4. واآلن وبعــد قرابــة عقــد مــن الزمــن، ال 
تــزال بعــض التحديــات ماثلــة كمــا ســنرى الحقــاً.

لقــد أدى مؤمتــر األمم املتحــدة للتنميــة املســتدامة لعــام 2012 )ريــو +20(، واتفــاق اجلمعيــة العامــة لــألمم املتحــدة يف 
ســبتمبر 2015 علــى أجنــدة جديــدة للتنميــة العامليــة تركــز علــى مجموعــة طموحــة مــن أهــداف التنميــة املســتدامة، إلــى 
ــا  ــدم نحــو مســتقبلنا ومســتقبل أجيالن ــد للتق ــق الناجــح الوحي ــا الطري ــم باالســتدامة بوصفه ــادة العال ــام ق ــادة اهتم زي
القادمــة. ولطاملــا أكــدت قطــر يف احملافــل الدوليــة علــى التزامهــا بالتنميــة املســتدامة كمــا جســدتها يف رؤيــة قطــر 

الوطنيــة 2030.

ــى  ــة التــي تلبــي احتياجــات احلاضــر دون املســاس بقــدرة أجيــال املســتقبل عل ــّرف التنميــة املســتدامة بأنهــا التنمي وتُع
ــة وحتســن  ــم نحــو الســام واحلري ــة لشــعوب العال ــة املســتدامة التطلعــات اجلماعي ــة احتياجاتهــم، وجتســد التنمي تلبي
ظــروف املعيشــة والبيئــة الســليمة. وتوائــم منهجيــة دولــة قطــر يف التخطيــط بــن منــو الرخــاء الوطنــي وحقائــق التنميــة 
املســتدامة. ويتــم تنفيــذ التنميــة مبســؤولية واحتــرام، عبــر موازنــة احتياجــات النمــو االقتصــادي والتنميــة االجتماعيــة 

مــع شــروط حمايــة البيئــة. 

وتعــي الدولــة متامــا أن ارتفــاع مســتوى ميــاه البحــار وازديــاد درجــات احلــرارة يف املناطــق الســاحلية مــن اخلليــج العربــي 
ســيؤثر يف النهايــة علــى املناطــق احلضريــة والبنــى التحتيــة واحليــاة البحريــة يف البــاد. لقــد بــات التأقلــم مــع تغييــر 
ــة قطــر  ــة املســتدامة. وجهــود دول ــة للتنمي ــة يف السياســة الوطني ــة جوهري ــاره ضــرورة ملحــة وقضي ــاخ وتخفيــف آث املن
ــى البيئــة احملليــة، بــل تتعداهــا أيًضــا إلــى التضامــن والعمــل املشــترك بصفتهمــا  يف مجــال تغييــر املنــاخ ال تقتصــر عل

مســؤولية عامليــة يف مكافحــة اجلــوع واســتئصال الفقــر.

إن دولــة قطــر ملتزمــة بتقــدم رفــاه ســكانها، ولقــد حققــت تقدمــاً هائــًا يف حتســن التنميــة البشــرية - فانتقلــت مــن  
الترتيــب 57 يف عــام 1997 إلــى 33 عامليــا واألول عربيــا يف عــام 2016 وفــق مؤشــر التنميــة البشــرية يف برنامــج األمم 
املتحــدة اإلمنائــي5. إن احملافظــة علــى التقــدم تقتضــي اســتثماراً متواصــًا يف القطــاع االجتماعــي، الســيما بــن الشــباب. 
ــة. فوفــق مقاييــس  كمــا أن النجــاح الكلــي يف حتقيــق الرفــاه االجتماعــي ال يقــاس فقــط باســتخدام املقاييــس التقليدي
ذاتيــة للرفــاه يبــن مســح األســر املعيشــية 2012-2013 الــذي أجرتــه وزارة التخطيــط التنمــوي واإلحصــاء عــن حالــة مــن 
الرضــا عــن احلالــة املعيشــية يف الدولــة. حيــث عبــر 84 باملئــة مــن األشــخاص الذيــن يعيشــون ضمــن أســر يف قطــر بأنهــم 

راضــون جزئًيــا أو كثيــًرا عــن مســتوى حياتهــم6.

طريــق  يف  أولــى  وخطــوة  مهــم  تعلــم  مســار   :)2016-2011( األولــى  الوطنيــة  التنميــة  اســتراتيجية 
واســتدامتها: للتنميــة  الشــامل  التخطيــط 

ــال احلاضــرة  ــه االســتراتيجية لألجي ــا تعني ــام م ــي بوضــوح ت ــد آل ثان ــن حم ــم ب ــر الشــيخ متي ــد خلــص ســمو األمي لق
واملســتقبلية باعتبارهــا أداة حتقيــق تطلعــات رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030 بقولــه:

“...إن رؤيــة قطــر الوطنيــة “2030”، تهــدف إىل حتويــل قطــر إىل دولــة متقدمــة، قــادرة علــى حتقيــق التنميــة 
ــاد  ــر اقتص ــعي إىل تطوي ــل، بالس ــد جي ــا بع ــعبها جي ــرمي لش ــش الك ــتمرار العي ــن اس ــى تأم ــتدامة وعل املس

كتيب رؤية قطر الوطنية 2030 ص 3. 	4

http://hdr.undp.org/sites/default/files/HDR2016_AR_Overview_Web.pdf :2016 تقرير التنمية البشرية 	5
	http://www.mdps.gov.qa/en/Miscellaneous/Old/LivingConditionsReport-2012-2013-Ar.pdf

http://www.mdps.gov.qa/en/Miscellaneous/Old/LivingConditionsReport-2012-2013-Ar.pdf	 	6
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متنــوع، يتناقــص اعتمــاده علــى الهيدروكربــون، ويتجــه االســتثمار فيــه نحــو االقتصــاد املعــريف، وتتزايــد فيــه 
أهميــة القطــاع اخلــاص.

ــات التنميــة خــال هــذه الفــرة، والتــي تتمثــل  ولقــد بلــورت اســراتيجية التنميــة الوطنيــة )2011-2016(، أولوي
ــع  ــة، وتنوي ــوارد الطبيعي ــاءة إدارة امل ــع كف ــة، ورف ــة التحتي ــر البني ــادي، وتطوي ــار االقتص ــتدامة االزده يف اس
االقتصــاد الوطنــي، وتفعيــل دور القطــاع اخلــاص، وتعزيــز التنميــة البشــرية وخاصــة يف جمــاالت التعليــم 

ــة”7. ــة البيئ ــة وحماي والصح

وقــد ركــزت اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة األولــى )2011-2016( علــى مجموعــة مــن القضايــا واألولويــات التنمويــة وكان 
علــى رأس هــذه األولويــات تلــك املتعلقــة باإلنســان باعتبــاره محــور التنميــة وأداتهــا. وهــو محــل االهتمــام األول لقيــادة الدولــة:

ــط  ــم ويرتب ــا  األه ــو ثروتن ــان، فه ــة اإلنس ــيء تنمي ــل كل ش ــد أوال وقب ــة، وأقص ــدي التنمي ــه حت ــا نواج ــا زلن “وم
ــة”8. ــا يف التنمي ــاس  جناحن ــا يق ــة وبه ــذه املهم ــا به ــة وغره ــى التحتي ــة والبن ــم والصح ــتثمار يف التعلي االس

ــى النظــام  ــوازن إل ــاءة مــع إعــادة الت ــة الكف ــر نظــام صحــي  يقــدم خدمــات عالي ــى توفي ــت االســتراتيجية عل وقــد عمل
الصحــي ليعتمــد أساســا علــى الرعايــة الصحيــة األوليــة. ويف هــذا املجــال ميكــن القــول بــأن الرعايــة األوليــة اآلن قــد 
أصبحــت تقــود العمــل الصحــي يف الدولــة ممــا خفــف الضغــوط علــى املستشــفيات التــي تقــدم رعايــة صحيــة متقدمــة. 
كمــا مت التركيــز  علــى بنــاء نظــام تعليمــي عاملــي ذي جــودة  ويتــم بشــكل مضطــرد توســيع مظلتــه لتشــمل مراحــل مــا قبــل 
ســن الدراســة )مــن ســن صفــر إلــى 6 ســنوات(. كمــا مت التركيــز علــى تعزيــز مســاهمة املواطــن يف ســوق العمــل وتصحيــح 

االختــاالت الهيكليــة بــه. وتعزيــز متاســك األســرة ودعــم دورهــا باعتبارهــا نــواة املجتمــع وخليتــه األولــى.

ومــن جهــة أخــرى مت حتقيــق تقــدم ملحــوظ يف مجالــي الثقافــة والرياضــة ببنــاء بنيــة حتتيــة ثقافيــة وحتفيــز احلركــة 
الثقافيــة مــع التركيــز علــى تعزيــز الهويــة الوطنيــة وإبــراز مكونــات الثقافــة احملليــة. كمــا أتاحــت فرصــة تنظيــم كأس 
العالــم 2022 ظروفــا اســتثنائية جلعــل الرياضــة نشــاطا جماهيريــا عامــا. وحتتفــي قطــر ســنويا بالرياضــة بتخصيــص 
يــوم رياضــي يف شــهر فبرايــر مــن كل عــام وتنخــرط يف أنــواع مختلفــة مــن الرياضــة - وعلــى رأســها رياضــة املشــي - حيث 
تتيــح املســاحات اخلضــراء الفســيحة واملعــدة جيــدا ملمارســة الرياضــة، الفرصــة للجميــع ملمارســة مــا يحبــون مــن أنــواع 
الرياضــة. وتولــي الدولــة اهتمامــا كبيــرا بهــذا اجلانــب احليــوي حيــث عــده ســمو األميــر جــزءاً ال يتجــزأ مــن اســتثمارات 

الدولــة يف التنميــة:

“ســوف نواصــل أيهــا اإلخــوة االهتمــام بالنهــوض باالقتصــاد الوطنــي وتطويــر اخلدمــات وبنــاء املرافــق العامــة 
وتطويــر قطــاع الشــباب والرياضــة، كمــا ســوف نهتــم باســتثماراتنا لألجيــال القادمــة وبتنويــع مصــادر دخــل 

دولــة قطــر”9.

وقــد تبنــت اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة األولــى )2011-2016( تطلعــات رؤيــة قطــر الوطنيــة ووضعــت نتائــج واقترحــت 
أهدافــا وبرامــج ومشــاريع تهــدف إلــى خلــق الظــروف املائمــة ملســتقبل مســتدام ومتناغــم. وشــددت االســتراتيجية علــى 
ــة  ــة التنمي ــن إدارة عملي ــة قطــر م ــن دول ــات والبشــر مبــا ميّك ضــرورة االســتثمار يف املؤسســات والسياســات واملنظوم
يف مســار استشــرايف، يــوازن بــن مصالــح أجيــال احلاضــر واملســتقبل. وهــي تتمحــور حــول ركائــز رؤيــة قطــر الوطنيــة 

	 سمو األمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في خطابه في افتتاح دور االنعقاد الرابع واألربعين ملجلس الشورى في 3 نوفمبر 2015. 	7

8	 سمو األمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في خطابه في افتتاح دور االنعقاد الثاني واألربعين ملجلس الشورى في 05 نوفمبر 2013.

9	  املرجع السابق.
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2030 األربــع )الشــكل 2.1.1(. كمــا شــكلت اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة األولــى )2011-2016( أول محاولــة للتركيــز 
املوحــد علــى تخطيــط التنميــة علــى نطــاق الوطــن، للعمــل علــى حتســن حيــاة املواطنــن مــن خــال عــدد مــن البرامــج 
ــرَق النتائــج احملققــة  ــم ت ــادرات االســتراتيجية، ويف بعــض احلــاالت ل ــم تنفيــذ كل مب ــم يت الشــاملة والطموحــة. ولكــن ل
إلــى مســتوى التوقعــات. وقــد ركــزت اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة األولــى )2011-2016 ( علــى ضــرورة التحديــث 
ــذ  ــى تنفي ــا عل ــزة العامــة وقدرته ــاءة األجه ــل عامــل التمكــن األهــم الكتســاب كف ــه ميث ــار أن ــر املؤسســي باعتب والتطوي
برامــج ومشــاريع التنميــة الوطنيــة يف كافــة القطاعــات. كمــا أفــردت للتحديــث والتطويــر املؤسســي فصــا كامــا هــو 
الفصــل الســابع وأفــردت الفصــل الثامــن لبيــان عمليــة االنتقــال مــن النظريــة إلــى التطبيــق مبينــة ضــرورة التحــول نحــو 
اخلطــط املرســومة والتــي تســتوعب كل املبــادرات واألنشــطة يف إطــار واحــد محــدد النتائــج. كمــا ركــزت علــى ضــرورة 
االســتدامة املاليــة كأســاس لاســتخدام الســليم للمــوارد وكجــزء مــن مبــادرات التطويــر املؤسســي وذلــك مــن خــال إعداد 
إطــار مالــي متوســط املــدى، وتوجيــه االقتصــاد عبــر مســار مســتقر ورفــع كفــاءة اســتثمارات الدولــة وتلبيتهــا الحتياجــات 
التنميــة. مــع التركيــز علــى كفــاءة إدارة املــوارد الطبيعيــة واســتدامة البيئــة وزيــادة الوعــي بضــرورة االتســاق التنظيمــي يف 
األجهــزة احلكوميــة ورفــع األداء احلكومــي. وتنميــة القطــاع اخلــاص والتوســع يف التنويــع االقتصــادي وحتفيــز إنتاجيــة 
القطــاع غيــر الهيدروكربونــي. وإيجــاد بنيــة حتتيــة ماديــة ومعلوماتيــة عاليــة املســتوى وجــودة وكفــاءة اخلدمــات العامــة. 

وكجــزء مــن إطــار التخطيــط لدولــة قطــر، أجريــت مراجعــة منتصــف املــدة الســتراتيجية التنميــة الوطنيــة األولــى 
)2011-2016( يف أواخــر عــام 2013 )منتصــف فتــرة االســتراتيجية املذكــورة( بهــدف إعــادة مواءمــة البرامــج واملشــاريع 
يف ضــوء الــدروس املســتفادة )الشــكل 2.1.1(. إن املرونــة يف أخــذ الــدروس املســتفادة بعــن االعتبــار وفرصــة إجــراء 
ــة  ــوي يف دول ــط التنم ــذا تســمح دورة التخطي ــط. وهك ــان يف أي نظــام تخطي ــد االقتضــاء عامــان مهم ــات عن التعدي
قطــر بإجــراء تغييــرات يف منتصــف املــدة لضمــان اســتمرار ماءمــة وجــدوى اســتراتيجياتها ذات الســنوات الســت علــى 

املســتوين القطاعــي والوطنــي.

ــة . 2 ــتراتيجية التنمي ــات يف اس ــة واإلخفاق ــازات املتحقق ــتفادة: اإلجن ــدروس املس ال
الوطنيــة  األولــى )2016-2011(

تركــت اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة األولــى )2011-2016( أثــراً إيجابيــا عبــر وضــع أســس ثقافــة وأهميــة التخطيــط 
االســتراتيجي املتكامــل املنســجم مــع رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030، وتشــجيع التركيــز القطاعــي واملشــترك بــن القطاعــات 
علــى القضايــا املتداخلــة، ومواصلــة احلــوار والتواصــل مــع األطــراف املعنيــة الرئيســية، وإدارة البرامــج واملشــاريع 
والتخطيــط علــى مســتوى املؤسســة، واإلدارة  بالنتائــج، ورصــد األداء. وقــاد ذلــك أيضــا إلــى الكثيــر مــن مبــادرات التنفيــذ 
يف مختلــف القطاعــات التــي أظهــرت تقدمــاً وزخمــاً يف حتقيــق أهــداف التنميــة احملــددة املتفــق عليهــا. وقــد أظهــرت 
مراجعــة منتصــف املــدة وعمليــة الرصــد الاحقــة مــن قبــل وزارة التخطيــط التنمــوي واإلحصــاء أن اســتراتيجية التنميــة 
الوطنيــة األولــى قــد حققــت إجنــازات متعــددة وإن كانــت دون الطمــوح املأمــول. فقــد خلقــت ثقافــة مشــتركة لتخطيــط 
التنميــة تبنتهــا جميــع إدارات احلكومــة تقــوم علــى حتقيــق نتائــج اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة واألهــداف احملــددة 
ــد عــن  ــر البعي ــر اجلماعــي واملبتك ــب التفكي ــط يتطل ــى اســتيعاب فكــرة أن التخطي ــادت إل ــا ق ــا أنه ــا10. كم املرتبطــة به
القوالــب اجلامــدة، والتنســيق علــى مســتوى القطــاع ككل وبــن القطاعــات، والتنســيق فيمــا بــن اجلهــات املركزيــة وتلــك 
املقدمــة للخدمــات للجمهــور. ومــن هــذا املنطلــق أضفــت الشــرعية علــى إطــار التخطيــط الوطنــي الــذي وفــر بنــاًء فوقيــاً 
مشــتركا وســاعد يف ترســيخ ثقافــة التخطيــط التنمــوي، وإدارة البرامــج واملشــاريع باالســتناد إلــى النتائــج التــي تقــود يف 
النهايــة إلــى حتقيــق الغايــات الكبــرى لرؤيــة قطــر الوطنيــة 2030. كمــا أنهــا ســاهمت يف بنــاء قــدرات املــوارد البشــرية 
واخلبــرات الفنيــة يف إدارة املشــاريع وتنفيذهــا - ولــو مبســتوًى غيــر كاٍف ملقتضيــات التنميــة. وقــد زادت مــن مســتوى 

10	 دعــا ســمو األميــر فــي خطابــه فــي افتتــاح دور االنعقــاد الخامــس واألربعيــن ملجلــس الشــورى فــي 01 نوفمبــر 2016 إلــى غــرس » ثقافــة التخطيــط والعمــل واإلنجــاز« كمتطلــب 
حيــوي لنجــاح االســتراتيجيات والخطــط.



اجلزء
1

الفصل
1

اجلزء االول: نحو عام 2022

الفصل االول: االجنازات والدروس املستفادة واستمرار الدعم نحو تنفيذ رؤية قطر الوطنية

9استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر 2022-2018

الوعــي بأهميــة عمليــة الرصــد واملتابعــة والتقييــم علــى مســتوى البرامــج واملشــاريع والسياســات، وهــذا بــدوره خلــق طلبــاً 
جديــداً علــى اكتســاب القــدرات، وطلبــا علــى املعلومــات والبيانــات. وحفــز عــدداً مــن جهــود اإلصــاح، مبــا فيهــا إصــاح 
اإلدارة  املاليــة، وأبــرز بعــض القضايــا الرئيســية التــي حتتــاج إلــى تغييــر مبــا فيهــا الدعــم احلكومــي. ومــن ناحيــة أخــرى 
شــجعت االســتراتيجية االبتــكار يف السياســات ودعمــت التفكيــر املؤسســي، مبــا يف ذلــك وضــع خارطــة طريــق لتحديــث 
املوازنــة، وسياســة صحيــة وطنيــة شــاملة، وعمليــة إلدارة االســتثمارات احلكوميــة، وبرنامــج لألمــن الغذائــي، وشــراكات 
بــن القطاعــن العــام واخلــاص، ومبــررات إصــاح الدعــم احلكومــي واحملافظــة علــى املــوارد، واســتراتيجية وسياســة 
للميــاه وإدارتهــا ومنــع الهــدر فيهــا. كمــا حفــزت التدخــات يف مشــاريع هامــة مثــل تخفيــف االنبعاثــات، وفاقــد شــبكات 
امليــاه، وإصــاح املــدارس وبناهــا التحتيــة، وأنظمــة املعلوماتيــة مبــا فيهــا احلكومــة اإللكترونيــة، والســامة علــى الطــرق، 
واملنشــآت واملشــاركات الرياضيــة، فقــد وّفــرت االســتراتيجية منصــة تخطيطيــة ثابتــة تســتطيع الدولــة أن تبنــي عليهــا 
يف املســتقبل، كمــا متيــزت بأنهــا وّفــرت إطــاراً لتنظيــم وتكامــل اجلهــود اجلماعيــة نحــو حتقيــق أهــداف التنميــة الوطنيــة 
املتوافقــة مــع رؤيــة قطــر الوطنيــة. وقدّمــت وجهــة نظــر متكاملــة حــول التنميــة الوطنيــة عبــر مختلــف القطاعــات. كمــا 
ــارات التنميــة، وأسســت لعمليــة تشــاور وطنيــة واســعة. وحــّددت القيــم األساســية  ــزت اخلطــاب الوطنــي حــول خي حّف
ــال.  ــن األجي ــة ب ــدأ االســتدامة والعدال ــى مب ــة قطــر والقائمــة عل ــة يف دســتور دول ــة واملتأصل ــارات التنمي ــة خلي املوجّه
ووضعــت إطــار عمــل ألجنــدة التحــّول التنمويــة مــن أجــل مجتمــع مزدهــر ومتناغــم. كذلــك ألهمــت اســتراتيجية التنميــة 
الوطنيــة األولــى )2011-2016( مجموعــة مــن التغييــرات اإليجابيــة. وعــزّزت مشــاركة اجلهــات املعنيــة احلكوميــة وغيــر 
احلكوميــة يف اجلهــود التنمويــة. وأسســت لبنيــة حتتيــة تخطيطيــة مشــتركة  علــى املســتوى القطاعــي واملؤسســي. 

ودعمــت جهــود التعــاون مــع مؤسســات دوليــة مثــل البنــك الدولــي، ومنظمــة األمم املتحــدة.

ومــع أن اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة األولــى )2011-2016( مثلــت خطــوة تعلــم أوليــة يف رحلــة دولــة قطــر علــى طريــق 
ــكار  ــدروس املســتفادة البت ــة اســتثمار ال ــر الظــروف، ينبغــي يف االســتراتيجية الثاني ــه مــع تغي التخطيــط التنمــوي. إال أن
احللــول للتغلــب علــى التحديــات الراهنــة واملســتقبلية. ويأتــي علــى رأس هــذه احللــول جتميــع اجلهــود لتحقيــق توافق وطني 
عــام، ودعــم القــدرات التخطيطيــة يف األجهــزة احلكوميــة فيمــا يتعلــق بإعــداد اخلطــط املؤسســية القصيــرة واملتوســطة 
املــدى وتطبيــق منهجيــة التخطيــط املبنــي علــى النتائــج، والعمــل علــى ضمــان  تراكــم اخلبــرات. مــع التركيــز  علــى الوظائف 
ــي تبنتهــا بعــض القطاعــات وضعــف  ــى مســتوى القطــاع الت ــة العمــل عل ــة منهجي ــة. ولتجــاوز محدودي ــة احلكومي املركزي
مشــاركة األطــراف املعنيــة الرئيســية. لقــد مت بجهــود مشــتركة تبنــي برامــج عمــل متفــق عليهــا بــن الــوزارات واألجهــزة 
ضمــن كل قطــاع، مبــا يف ذلــك دعــم القطــاع اخلــاص واملجتمــع املدنــي يف قيــادة بعــض املبــادرات. وستســتمر احلاجــة إلــى 
تعزيــز ملكيــة البرامــج واملشــاريع وتصميمهــا، ومــن الضــروري التأكيــد علــى أن مقترحــات التدخــات واملبــادرات وردت 
مــن اجلهــات التــي ســتتبنى ملكيتهــا وتتولــى تنفيذهــا. وســتقوم اجلهــات املعنيــة بتطويــر تفاصيــل املشــاريع الواقعــة ضمــن 
مســؤولياتها عنــد إعــداد اخلطــط التنفيذيــة وخطــط املخرجــات الســنوية. وســيظل هــدف تشــجيع الشــراكة مــع القطــاع 
اخلــاص مهمــا لضمــان حتقيــق رؤيــة قطــر الوطنيــة خاصــة يف املشــاريع ذات التكلفــة العاليــة واملــردود طويــل األمــد. والبــد 
أيضــا مــن إزالــة العقبــات التــي تواجــه املشــاريع الصغيــرة واملتوســطة، واالســتمرار يف تطويــر منــاخ اســتثماري جــاذب، 

وتوجيــه القطــاع اخلــاص نحــو املشــاريع التــي تعتمــد علــى املعرفــة، وتطويــر رواد األعمــال الوطنيــن.

إعادة الهيكلة احلكومية وتأثيرها على مسار تنفيذ االستراتيجية
بعــد إطــاق اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة األولــى )2011-2016( يف عــام 2011، نشــأ وضــع إداري حكومــي جديــد يف 
الدولــة. فقــد أعيــد النظــر يف توزيــع الــوزارات واألجهــزة احلكوميــة، وجــرت إعــادة توزيــع ملهامهــا ضمــن إطــار عمليــة 
التحديــث املؤسســي. ومــع اســتام ســمو الشــيخ متيــم مقاليــد احلكــم يف يونيــو 2013، نُّفــذت أولــى عمليتــي إعــادة 
هيكلــة الــوزارات. فأعيــد تشــكيل مجلــس الــوزراء مبوجــب األمــر األميــري رقــم 2013/4 )وتعدياتــه باألمــر األميــري 
رقــم 2016/1(. ولتنفيــذ هــذا األمــر األميــري، صــدر القــرار األميــري رقــم 2014/16 بإعــادة تســمية الــوزارات املعنيــة 

املشــكلة ملجلــس الــوزراء. وعليــه انضــوى كثيــر مــن األجهــزة العامــة حتــت إشــراف وزاري.
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وضمــن ســياق إعــادة هيكلــة الــوزارات األولــى أنشــئت وزارة التخطيــط التنمــوي واإلحصــاء مبوجــب القــرار األميــري رقــم 
2014/16 ومتــت هيكلــة وحداتهــا اإلداريــة بالقــرار األميــري رقــم 2014/28. ومبوجــب هذيــن القراريــن مت دمــج األمانــة 
العامــة للتخطيــط التنمــوي، التــي كانــت مســؤولة عــن تنســيق إعــداد اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة األولــى )2011-

2016(، مــع جهــاز قطــر لإلحصــاء، بعــد تعديــل مهامــه. وبذلــك أصبحــت وزارة التخطيــط التنمــوي واإلحصــاء مســؤولة 
عــن تنســيق دورة التخطيــط الوطنيــة ومتابعــة اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة.

ويف شــهري ينايــر وفبرايــر 2016 ومبوجــب األمــر األميــري رقــم 2016/1 والقــرار األميــري رقــم 2016/4، مت دمــج عــدد 
مــن الــوزارات والهيئــات، وتغييــر اختصاصاتهــا وهيكلياتهــا. كمــا أعيــدت هيكلــة املجلــس األعلــى للتعليــم واملجلــس األعلــى 

للصحــة وحتــوال إلــى وزارات جديــدة. 

وكانــت القيــادة العليــا للدولــة ممثلــة يف ســمو األميــر  شــديدة الوعــي مبحوريــة التحديــث والتطويــر املؤسســي ملواكبــة 
ــق وضــوح  ــة رفــع مســتوى األداء بتحقي ــة مــن وقــت آلخــر بغي ــاكل احلكومي ــت تراجــع الهي ــة، حيــث ظل ــات التنمي متطلب

ــع التضــارب يف االختصاصــات: ــام ومن املســؤوليات وامله

“وســوف نعلــن يف الوقــت املناســب عــن خطــط إلعــادة هيكلــة الــوزارات لتقليــل االزدواجيــة ولكــي تكــون جميــع 
اجملــاالت العامــة حتــت مســؤولية وزارات واضحــة وحمــددة، وهــو مشــروع بدأنــا بــه الســنة األخــرة يف ظــل 

حكــم األمــر الوالــد وســوف نواصــل العمــل عليــه وتطبيقــه”11.

ــام  ــث مؤسســات القطــاع الع ــر وحتدي ــة "تطوي ــى اســتمرارية عملي ــد عل ــر يف عــام 2016 التأكي ــد جــدد ســمو األمي وق
ــع بالكفــاءة والشــفافية ويخضــع للمســاءلة”12.  بهــدف الوصــول إلــى قطــاع عــام متميــز يتمت

11	  سمو األمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في خطابه في افتتاح دور االنعقاد الثاني واألربعين ملجلس الشورى في 05 نوفمبر 2013.

12	 سمو األمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في خطابه في افتتاح دور االنعقاد الخامس واألربعين ملجلس الشورى في 01 نوفمبر 2016.
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جدول )1.1.1(: ملخص بأهم الدروس املستفادة واملعاجلات املقترحة للفترة 2022-2018 

الدروس املستفادة من االستراتيجية 
األثر املرجواستجابات االستراتيجية الثانيةاألولى

كثرة عدد األهداف، مع قائمة أولويات غير 
حتقيق الهدف احملددتركيز أكبر، وقائمة أولويات أوضحواضحة

توثيق الروابط بعملية رصد امليزانية الوطنية، ال توجد آلية متويل واضحة
رصد املوارد الازمةوتخطيط منضبط على املستوى املؤسسي

ما  املشاريع غالبا  املؤسسية يف  اإلصاحات 
تكون على مستوى محدود

ملموسة  إيــجــابــيــة  ــار  ــ آث ذات  إصـــاحـــات 
لها  تكفل  أولية  وواضحة مع وضع سياسات 

النجاح
تصميم أفضل لإلصاحات

املستوى تفاوت مستوى االلتزام باألهداف على  اخلــطــط  يف  امللكية  تضمن 
تعزيز امللكية للجهات املعنيةاملؤسسي مع حتسن آليات الرصد واإلباغ

البرامج  أغلب  مستوى  على  التنسيق  ضعف 
القطاعية واملشتركة  بن قطاعات متعددة

دعم وحتديث دور جهاز احلكومة املركزي مع 
ملختلف  وشاملة  واضحة  تنسيق  آلية  وضــع 
ــة يف  ــ ــارك ــشــ ــ الـــقـــطـــاعـــات واجلـــــهـــــات امل

االستراتيجية

تعزيز مستوى التنسيق

ــدرات  ــ ضــعــف الــســيــاســات والــتــخــطــيــط وق
التنفيذ على مستوى املؤسسات

احلرص على حتديث اإلدارة العامة ووضعها  
بناء القدرات وتعزيز اإلمكانياتضمن أهم األولويات

غياب النظام املتكامل للرصد واملتابعة ورفع 
التقارير

أداء  ملــتــابــعــة  كــامــل  فــصــل  تــخــصــيــص  مت 
االستراتيجية. وباالستعانة بالبنك الدولي مت 
ورفع  واملتابعة  للرصد  متكامل  نظام  تصميم 

التقارير بشأن األداء.

فعال  وتنفيذ  واملشاريع  البرامج  ملكية  تعزيز 
وحتقيق  االستراتيجية  ومشاريع  البرامج  لتلك 

أفضل ألهدافها

ومــع ذلــك فــإن التنفيــذ الكــفء الســتراتيجية التنميــة الوطنيــة ســيظل رهنــاً بتحديــث أجهــزة القطــاع العــام ورفــع مســتوى 
أدائهــا. وبالتالــي حتتــل مســألة اســتكمال اجلهــود يف هــذا االجتــاه أولويــًة، وباألخــص انتقــال اجلهــات احلكوميــة املنفــذة 
مــن حالــة إدراك أهميــة التخطيــط كأداة لتحقيــق النتائــج، إلــى حالــة التطبيــق املنتظــم ملمارســات مؤسســية يف مجــال 
ــال  ــك االنتق ــد وخطــط املخرجــات الســنوية. وكذل ــة واخلطــط االســتراتيجية املتوســطة األم إعــداد اخلطــط التنفيذي
مــن حتديــد املشــاريع املطلوبــة لتحقيــق نتائــج تنمويــة، إلــى تصميــم وإدارة املشــاريع املطلوبــة لتحقيــق النتائــج ذات 
األولويــة وتقييمهــا، ومــن حالــة معاملــة مشــاريع اســتراتيجية التنميــة كمشــاريع موازيــة ألعمالهــا ومهامهــا، إلــى معاملتهــا 
كمشــاريع متوائمــة ومدمجــة كليــاً يف خططهــا املؤسســية. ومــن حالــة التنســيق علــى املســتوى املؤسســي فقــط إلــى حالــة 
التنســيق علــى املســتوى القطاعــي بأكملــه. هــذا باإلضافــة إلــى اســتكمال اجلهــود املتعلقــة بتوثيــق الربــط بــن اخلطــط 

االســتراتيجية واملــوارد املاليــة املطلوبــة للتنفيــذ.
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التحديات التنموية . 3

أوال: التحديات على مستوى ركائز الرؤية: 
يأتــي علــى رأس هــذه التحديــات التحديــث مــع احملافظــة علــى التقاليــد. ذلــك أن اســتمرار تزايــد تدفــق العمــال األجانــب 
مــن مختلــف الثقافــات واللغــات مــع عائاتهــم قــد يؤثــر علــى القيــم والهويــة الدينيــة والثقافيــة التقليديــة القطريــة. كمــا 
أن تلبيــة احتياجــات اجليــل احلالــي مــع حفــظ حظــوظ وحقــوق األجيــال القادمــة هــدف ال غنــًى عنــه. فالفجــوة الواســعة 
بــن اإلنفــاق احلكومــي واإليــرادات خــارج قطــاع النفــط والغــاز قــد حتقــق الرفــاه لألجيــال احلاليــة ولكنهــا تهــدد موازيــن 
العدالــة بــن األجيــال، بفرضهــا ضرائــب علــى األجيــال القادمــة يف حــال واصلــت إيــرادات النفــط والغــاز تراجعهــا مــع 
اســتمرار اإلنفــاق احلكومــي يف االزديــاد. كمــا أشــارت الرؤيــة إلــى حتــِد كبيــر آخــر وهــو النمــو املســتهدف والتوســع غيــر 
ــون،  ــة قطــر - كغيرهــا مــن املنتجــن - عرضــة النخفــاض أســعار الهيدروكرب ــزال دول املنضبــط. ويف هــذا الشــأن ال ت
وقــد ســاهم تذبــذب اإلنفــاق احلكومــي، تبعــا لذلــك، يف تشــديد أثــر هــذا التقلــب. وظــل حجــم العمالــة الوافــدة ونوعيتهــا 
ومســار التنميــة املســتهدفة حتديــا كبيــراً آخــر حددتــه الرؤيــة ونبهــت إليــه. فالنمــو الســريع حلجــم ســوق العمــل القطــري، 
ــى املعرفــة. وقــد نبهــت  ــاء اقتصــاد قائــم عل مــع ضعــف تركــز املهــارات فيهــا يتعارضــان مــع تعزيــز إنتاجيــة العمــل وبن
الرؤيــة أيضــا إلــى ضــرورة اســتمرار العمــل علــى حفــظ التــوازن بــن التنميــة االقتصاديــة، واالجتماعيــة، وحمايــة البيئــة 

وتنميتهــا. منعــا ملزيــد مــن التدهــور البيئــي جــراء جهــود اســتكمال البُنــى التحتيــة االقتصاديــة واالجتماعيــة.  

ثانيا: التحديات املؤسسية:
يواجــه تنفيــذ االســتراتيجية علــى الوجــه الــذي يلبــي تطلعــات الدولــة حتديــات مؤسســية متنوعــة وعلــى رأســها ضــرورة 
اســتمرار دعــم مجلــس الــوزراء والقيــادة احلكيمــة للدولــة، وإصــدار التوجيهــات الداعمــة للتنفيــذ عنــد املقتضــى. ذلــك أن 
تنفيــذ االســتراتيجية يرتكــز علــى كفــاءة األداء وقــدرات املؤسســات واألفــراد والتعــاون والتكامــل بــن اجلهــات املختلفــة ذات 
الصلــة علــى اإلجنــاز. كمــا أن اســتكمال اإلطــار التشــريعي املتعلــق بالتنميــة العمرانيــة املتكاملــة والتخطيــط املكانــي )اخلطــة 
العمرانيــة وخطــة النقــل( سيســاعد كثيــرا يف التنفيــذ الكــفء لبرامــج ومشــاريع االســتراتيجية الوطنيــة وحتقيــق أهدافهــا. 

ومــن ناحيــة أخــرى ميثــل ضعــف التكامــل والتنســيق القطاعــي حتديــا مؤسســيا كبيــرا. وتــكاد جميــع القطاعــات تعتبــر 
ضعــف التنســيق عامــا مهمــا يف إعاقــة التقــدم يف التنفيــذ. ويرجــع هــذا التحــدي لعــدم وضــوح التوجــه القطاعــي 
الشــامل لــدى بعــض األجهــزة احلكوميــة مثــل قطاعــي النقــل والبنيــة التحتيــة، وقطــاع اإلنتــاج الزراعــي وقطــاع اإلنتــاج 
ــا يرجــع ضعــف  ــذ بعــض البرامــج واملشــاريع. كم ــى تباطــؤ يف تنفي ــي، ممــا أدى إل ــن الغذائ ــي واألم الســمكي واحليوان
التنســيق إلــى عــدم ترســخ "ثقافــة التخطيــط" والعمــل كفريــق والتــي تقتضــي العمــل املشــترك وتنســيق اجلهــود. وقــد نبــه 
ســمو األميــر لهــذا التحــدي وضــرورة جتــاوزه. فبعــد أن عــدد ســموه عشــرة محــاور أساســية ينبغــي التركيــز عليهــا يف 

االســتراتيجية الوطنيــة الثانيــة )2018-2022(، ختــم ســموه بالقــول:

ــازم  ــال ال ــر امل ــا أن توف ــاز. كم ــل واإلجن ــط والعم ــة التخطي ــرًا لثقاف ــب تطوي ــر يتطّل ــذه العناص ــق ه "إن تطبي
لتنفيذهــا يتطلــب تغيــرًا يف الثقافــة االســتهاكية ويف التعامــل مــع الــروة، ومقاربــًة جتمــع ما بــن التوقعات 

مــن الدولــة والتوقعــات مــن املواطــن املنتمــي لهــذا اجملتمــع، ولهــذا الوطــن” 13 .

وجتــدر اإلشــارة إلــى أنــه حــدث تغيــر يف بعــض األولويــات يف اإلنفــاق واالســتثمار احلكومــي، عمــا كان مخططــاً لــه. فقــد 
حتــول تركيــز اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة األولــى )2011-2016(، إلــى حــد مــا، عــن مســاره بســبب توجيــه االســتثمارات 

نحــو التزامــات وطنيــة أخــرى، بســبب النقــص الكبيــر يف إيــرادات الدولــة.

13	 سمو األمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في خطابه في افتتاح دور االنعقاد الخامس واألربعين ملجلس الشورى في 1 نوفمبر 2016.
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ثالثًا: التحديات التنموية االقتصادية واملستجدة:
ــة  ــة الوســائل الازمــة لاســتثمار يف بني ــرة يف الدول ــون الوفي ــرادات مــوارد الهيدروكرب ــه إي ــت في ــذي مكن يف الوقــت ال
حتتيــة عامليــة املســتوى، وبنــاء آليــات فعالــة لتقــدمي اخلدمــات العامــة الســيما الصحــة والتعليــم واحلمايــة االجتماعيــة، 
ــوارد الوســائل  ــك امل ــكار. كمــا وفــرت تل ــادة واالبت ــر قــدرات الري ــة املهــارات، ودعمــت تطوي ــة عالي وأوجــدت قــوى عامل
ــار الطــارئ  ــر، فقــد أدى االنهي ــدة واتخــاذ خطــوات رائــدة يف البحــث العلمــي والتطوي ــات جدي لاســتثمار يف تكنولوجي
ألســعار الهيدروكربــون منــذ منتصــف 2014 إلــى ضغــوط كبيــرة علــى املوازنــة العامــة للدولــة. وبالتالــي ستشــكل احملافظــة 
علــى املســتويات العاليــة مــن اإلنفــاق العــام حتديــا يف املســتقبل، إذا بقيــت أســعار النفــط والغــاز متدنيــة، وهــو أمــر متوقــع 
يف ظــل تزايــد بدائــل الطاقــة وانخفــاض تكاليــف إنتاجهــا. وســتؤثر أســعار الهيدروكربــون علــى اإلنفــاق االجتماعــي ممــا 
قــد يســتوجب النظــر يف جــدوى بعــض البرامــج الســخية للرعايــة االجتماعيــة والدعــم التــي يســتفيد منهــا املواطنــون، 
اذ كان األثــر علــى املوازنــة واضحــا، خاصــة يف ظــروف تراجــع النــاجت احمللــي اإلجمالــي االســمي، ومنــو النــاجت احمللــي 

اإلجمالــي احلقيقــي بنســب أقــل ممــا كان يف الســابق.

كمــا أن املســتجدات التــي واجهتهــا الدولــة قبيــل اعتمــاد هــذه االســتراتيجية قــد أوجــدت ظروفــا ملحــة للعمــل الــدؤوب 
علــى حتقيــق أهــداف االســتراتيجية وكل األهــداف التنمويــة املرســومة. وعنــد مخاطبتــه مجلــس الــوزراء يف اجتماعــه 
ــة القادمــة واالســتمرار قدمــا يف حتقيــق رؤيــة  العــادي يــوم األربعــاء 2017/8/2 أكــد ســمو األميــر علــى أهميــة املرحل
قطــر الوطنيــة 2030، ومشــاريع قطــر التنمويــة الرئيســة علــى ذات الوتيــرة التــي كان عليهــا العمــل فيهــا بالشــكل الطبيعــي 
ــن  ــك باألم ــق ذل ــا ســواء تعل ــى النفــس فيه ــاد عل ــة االعتم ــى أهمي ــا، وعل ــة ملشــاريع قطــر دائم ــى املتوقع وباجلــودة املُثل

الوطنــي أو االقتصــاد أو الغــذاء والــدواء.

كمــا أكــد ســمو األميــر علــى مــا جــاء يف خطابــه للمواطنــن واملقيمــن يف الدولــة بتاريــخ 2017/7/21 علــى أهميــة 
االســتثمار يف روح العمــل اإليجابيــة، والتكاتــف والدافعيــة يف العطــاء واإلجنــاز، لتكــون النهــج واملقيــاس الــذي يُبنــى 
عليــه عمــل دولــة قطــر املســتقبلي، وتعزيــز وتشــجيع اســتمرار العمــل بــروح الفريــق والتعــاون بــن اجلميــع مــن مواطنــن 
ومقيمــن وأن يكــون ذلــك هــو ســمة املرحلــة القادمــة. والتــي وصفهــا ســموه يف خطابــه املشــار إليــه بأنهــا "بالغــة األهميــة 

مــن حيــث الفــرص التــي أتاحتهــا؛ ليــس فقــط للبنــاء، بــل أيضــا لســد النواقــص وتصحيــح األخطــاء".

كمــا نــوه ســموه إلــى أولويــة أن يكــون التركيــز علــى اجلهــد الداخلــي بتقويــة اجلبهــات الداخليــة الوطنيــة يف املجــاالت 
ــة.  ــة، والتعليمي ــة، والصحي ــة، واألمني االقتصادي

ويف مجــال االقتصــاد واالســتثمار وتنويــع مصــادر الدخــل، وجــه ســموه بســرعة االنتهــاء مــن دراســة مــا تبقــى مــن 
ــى مشــاريع قطــر  ــك عل ــر ذل ــاق دون أن يؤث ــى الترشــيد يف اإلنف ــا شــدد عل التشــريعات يف هــذا املجــال وتنفيذهــا. كم

التنمويــة الرئيســية وجودتهــا. 

وتتنــاول اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة الثانيــة )2018-2022( لدولــة قطــر اســتدامة التحســينات يف مســتويات املعيشــة 
ــار  ــاق احلكومــي وحتســن اختي ــاءة اإلنف ــع كف ــر القطــاع اخلــاص، مــع رف ــع االقتصــادي وتطوي ــادة التنوي مــن خــال زي
البرامــج واملشــاريع اجلديــدة. ومــع أن إيــرادات اســتثمار النفــط والغــاز ســتبقى تشــكل أساســا قويــاً لرؤيــة قطــر بعيــدة 
األمــد يف التنميــة املســتدامة، فإنــه مــن الضــروري إعــادة رســم اخلــط الفاصــل بــن دور الدولــة كمقــدم للخدمــات ودورهــا 

ًــا حتديــد اســتحقاقات املواطنــن ومســؤولياتهم وواجباتهــم.  كمســتثمر. وإعــادة هــذا التــوازن يتطلــب أيض
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إعداد استراتيجية التنمية الوطنية الثانية )2018-2022( -اإلطار واملنهجية. 4

إطار التخطيط الوطني لدولة قطر واألولويات الكبرى
ترســم اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة الثانيــة )2018-2022( خارطــة طريــق وطنيــة للفتــرة مــن )2018-2022( علــى 
املســتوى االســتراتيجي. وهــي حتشــد اجلهــود لتوجيــه األنشــطة واملــوارد نحــو األولويــات الوطنيــة احملــددة لهــذه الفتــرة 
ــة  ــة ومهني ــا بعناي ــي تؤمــن تصميمه ــوارد البشــرية الت ــة14. وترتبــط هــذه اخلطــط بامل ــا شــركاء التنمي ــي توافــق عليه والت
ــإن اخلطــط التنفيذية/املخرجــات  ــك ف ــة. ولذل ــة العام ــات املتاحــة وخاصــة امليزاني ــى ضــوء املعطي ــاءة عل وتنفذهــا بكف
الســنوية ال بــد أن تتضمــن تقديــر كلفــة البرامــج واملشــاريع التنمويــة الــواردة فيهــا. كمــا ال بــد مــن العمــل علــى توفيقهــا 
مــع توجيهــات وزارة املاليــة لضمــان توفيــر التمويــل الــكايف لهــا ولتحقيــق أفضــل كفــاءة ممكنــة لإلنفــاق احلكومــي خــال 
ــة )2018-2022(. هــذا وســيتم إدارة أداء هــذه  ــة الثاني ــة الوطني ــاذ اســتراتيجية التنمي ــة، وطــوال مــدة نف كل ســنة مالي
االســتراتيجية مــن خــال نظــام مت تصميمــه واعتمــاده لتقييــم ومراجعــة األداء فيمــا يتعلــق بتنفيذ أهداف االســتراتيجية15. 

وتتميــز هــذه االســتراتيجية باملرونــة الكافيــة لاســتجابة لألحــداث الطارئــة  واالحتياجــات التنمويــة املســتجدة.

لقــد شــكلت اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة مرتكــز اإلطــار الوطنــي لتخطيــط شــامل ومتجانــس )مــن القمــة إلــى القاعــدة 
ومــن القاعــدة إلــى القمــة( )الشــكل 1.1.1(. ويتكــون اإلطــار مــن، أربــع عشــرة اســتراتيجية قطاعيــة، صيغــت كل منهــا 
ــة معلومــات  ــة 2030. وتقــدم هــذه االســتراتيجيات القطاعي ــة قطــر الوطني ــة يف رؤي وفــق األهــداف العامــة والتفصيلي
أكثــر تفصيــًا عــن كل برنامــج مبــا يف ذلــك األنشــطة الواجــب تنفيذهــا، واملخاطــر وتدابيــر احلــد مــن آثارهــا، وتقديــرات 

املــوارد املطلوبــة، وإطــار الرصــد. وقــد نــوه ســمو األميــر  إلــى ذلــك بقولــه:

ــم  ــا يجــب أن ُتَصمَّ ــق. ومــن هن "إن اخلطــط ال توضــع فقــط لغــرض إمتــام اإلجــراء شــكليا، فهــي توضــع لُتطبَّ
بحــرص وعنايــة، وأن تكــون قابلــًة للتنفيــذ يف إطــار املعطيــات، مبــا فيهــا امليزانيــات املتاحــة، ويجــب أن تعتــاد 

مؤسســاُتنا بدورهــا علــى احــرام اخلطــة املوضوعــة واحملاســبة بنــاء عليهــا وعلــى أهدافهــا”16.

لقــد حــددت اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة األولــى )2011-2016( البرامــج الهيكليــة واملشــاريع واملبــادرات ذات األولويــة 
التــي انبثقــت عــن االســتراتيجيات القطاعيــة األربــع عشــرة، وأهدافهــا احملــددة الكميــة والنوعيــة، للتغلــب علــى مختلــف 
التحديــات التــي تواجــه البــاد ووضعهــا علــى طريــق حتقيــق األهــداف التنمويــة يف رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030. وكانــت 
االســتراتيجية مبثابــة خطــة عمــل أوليــة أحــد أهــم أهدافهــا بنــاء القــدرات البشــرية واملؤسســية الازمــة لكــي تتحــول دولــة 
قطــر أكثــر فأكثــر إلــى مجتمــع ازدهــار مســتدام يتمتــع بالتماســك لتحقيــق هــذه الرؤيــة. وقــد ركــزت اســتراتيجية التنميــة 
الوطنيــة األولــى )2011-2016( علــى ربــط األولويــات التنمويــة برؤيــة قطــر الوطنيــة باعتبارهــا رأس الهــرم التخطيطــي.

املمثلون في فرق العمل، واملجموعة اإلشرافية، واملجموعة االستشارية. كما تمثلت مرئياتهم كذلك في مالحظات مجلس الوزراء املوقر  ومالحظات الوزارات الالحقة  	14
بعد بلورة مسودة االستراتيجية والتي جاءت بناء على توجيه مجلس الوزراء

الجزء السابع: ادارة أداء استراتيجية التنمية الوطنية الثانية )2022-2018( 	15

16	 سمو األمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في خطابه في افتتاح دور االنعقاد الثالث واألربعين ملجلس الشورى في 11 نوفمبر 2014.
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الشكل )1.1.1(: إطار التخطيط االستراتيجي الوطني لدولة قطر

موائمة يف جميع املستويات

رؤية 
قطر الوطنية

٢٠٣٠

استراتيجيات التنمية
الوطنية

االستراتيجيات القطاعية

اخلطط التنفيذية يف كل وزارة أو مؤسسة

تنسيق من القاعدة إلى القمة ومن القمة إلى القاعدة

بيان رفيع املستوى بالقيم الوطنية واألهداف العامة
االقتصادية واالجتماعية والبشرية والبيئية بعيدة املدى

األولويات والنتائج الوطنية لتحقيق األهداف العامة
لرؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠

األولويات القطاعية والنتائج واملخرجات التي حتدد
استراتيجيات التنمية الوطنية

أولويات ونتائج الوزارة التي تدعم االستراتيجيات القطاعية

تخضع لرصد وزارة التخطيط التنوي واإلحصاء

تنفذها الوزارة أو املؤسسة القائدة

تخضع لرقابة السلطات العليا

املصدر: استراتيجية التنمية الوطنية األولى )2016-2011( 

ــة  ــة البشــرية، التنمي ــة هــي: التنمي ــز تنموي ــع ركائ ــى أرب ــة 2030 عل ــة قطــر الوطني ــرى لرؤي ــات الكب ــد توزعــت الغاي لق
االجتماعيــة، التنميــة االقتصاديــة، التنميــة البيئيــة مــع اعتبــار حتديــث مؤسســات القطــاع العــام عامــًا متكيينــا حاســمًا 
مشــتركًا بــن جميــع الركائــز )الشــكل 2.1.1(. وهكــذا مت اإلقــرار بــأن تنفيــذ برامــج اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة األولى 
)2011-2016( بنجــاح يتوقــف علــى حتديــث مؤسســات القطــاع العــام. وركــزت األهــداف احملــددة لتلــك االســتراتيجية، 
وهــي مجموعــة مقتبســة مــن األهــداف الــواردة يف االســتراتيجيات القطاعيــة، علــى النتائــج املــراد حتقيقهــا بحلــول العــام 
2016. وأثنــاء إعــداد االســتراتيجيات املذكــورة، مت توفيــر إطــار تخطيــط مشــترك اعتمــد علــى التوقعــات الســكانية 

والتنبــؤات االقتصاديــة.

وقــد أخــذ بعــن االعتبــار علــى نحــو كامــل الهيكليــة احلكوميــة املرّشــدة لــدى تصميــم وإعــداد اســتراتيجية التنميــة 
الوطنيــة الثانيــة )2018-2022(. ومــن هنــا فقــد تأثــر إعــداد اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة الثانيــة )2022-2018( 
بالظــروف املســتجدة مــن حيــث الهيكلــة احلكوميــة ومــن حيــث املســتجدات االقتصاديــة. فتــم تخفيــض عــدد القطاعــات 
مــن أربعــة عشــر قطاعــا يف االســتراتيجية األولــى إلــى ثمانيــة قطاعــات يف االســتراتيجية الثانيــة، منظمــة وفــق الركائــز 
ــي. وقــد  ــاون الدول ــة قطــاع التع ــت هــذه القطاعــات الثماني ــة 2030. وقــد تضمن ــة قطــر الوطني ــع املترابطــة لرؤي األرب
مت اســتحداث هــذا القطــاع انطاقــاً مــن موجهــات رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030. وقــد قــادت وزارة اخلارجيــة عمليــة 
إعــداد التقريــر القطاعــي للتعــاون الدولــي وســتقود عمليــة تنفيــذ اســتراتيجية التعــاون الدولــي. ووفــق تطلــع رؤيــة قطــر 
الوطنيــة يحقــق قطــاع التعــاون الدولــي تعزيــز دور قطــر اإلقليمــي والدولــي اقتصاديــاً وسياســيا وثقافيــاً، خصوصــا يف 
ــات  ــة ومنظمــة التعــاون اإلســامي، ومنظومــة األمم املتحــدة والكيان ــس التعــاون اخلليجــي واجلامعــة العربي إطــار مجل
التابعــة لهــا. وتكثيــف وتعزيــز التبــادل الثقــايف مــع الشــعوب العربيــة خاصــة والشــعوب األخــرى عامــة. ورعايــة ودعــم 
حــوار احلضــارات والتعايــش بــن االديــان والثقافــات املختلفــة. واملســاهمة يف حتقيــق الســلم واألمــن الدوليــن مــن خــال 

مبــادرات سياســية ومعونــات تنمويــة وانســانية. 
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كما انصب التركيز يف دورة التخطيط لاستراتيجية الثانية على موضوعن مشتركن بن مختلف الوزارات، وهما:
السكان والعمل والتنمية املستدامة.أ. 
التطوير املؤسسي واخلدمات العامة واإلدارة املالية.ب. 

هذا باإلضافة إلى موضوع مشترك آخر وهو الرصد والتقييم )انظر العمود األيسر من الشكل 2.1.1( أدناه.

دورة تخطيط التنمية يف دولة قطر مع الركائز والقطاعات واملوضوعات املشتركة  الشكل )2.1.1(: 

التطوير والتحديث املؤسسي

التطوير والتحديث املؤسسي

التطوير والتحديث املؤسسي

السكان والعمل والتنمية املستدامة

خلدمات ، واإلدارة املالية 
مي ا

التطوير املؤسسي ، تقد

صد والتقييم املركزي
نظام الر

رؤية قطر الوطنية 
٢٠٣٠

(أربع ركائز)

أهداف عامة بعيدة 
املدى للتنمية 

الوطنية

التنمية البشرية

التنمية االجتماعية

التنمية االقتصادية

التنمية البيئية

مشاريع وطنية ذات 
أولوية لتحقيق 

األهداف العامة لرؤية 
قطر الوطنية ٢٠٣٠ 

التعليم والتدريب
الرعاية الصحية
السكان والقوى 

العاملة، وتوظيف 
القطريني

احلماية االجتماعية 
متاسك األسرة 

ومتكني املرأة
األمن والسالمة العامة

الثقافة والرياضة

اإلدارة االقتصادية
التنويع االقتصادي 

وتطوير القطاع 
اخلاص والبنية 

التحتية االقتصادية
وإدارة املوارد الطبيعية

االستدامة البيئية

االستفادة من الدروس 
وإعادة تنظيم املشاريع

التعليم والتدريب 
الرعاية الصحية
السكان والقوى 

العاملة، وتوظيف 
القطريني

احلماية االجتماعية 
متاسك األسرة 

ومتكني املرأة
األمن والسالمة العامة

الثقافة والرياضة

اإلدارة االقتصادية
التنويع االقتصادي 

وتطوير القطاع 
اخلاص والبنية 

التحتية االقتصادية
وإدارة املوارد الطبيعية

االستدامة البيئية

مشاريع جديدة ذات 
أولوية لتحقيق 

الغايات العامة لرؤية 
قطر الوطنية ٢٠٣٠ 

التعليم والتدريب
الرعاية الصحية

احلماية االجتماعية 
األمن والسالمة العامة

الثقافة والرياضة 
التعاون الدولي

التنويع االقتصادي 
وتنمية القطاع 

اخلاص
البنية التحتية 

االقتصادية
إدارة املوارد الطبيعية

االستدامة البيئية

استراتيجية التنمية 
الوطنية

٢٠١١- ٢٠١٦

استراتيجية التنمية 
الوطنية

٢٠١١- ٢٠١٦ 
مراجعة منتصف املدة 

استراتيجية التنمية 
الوطنية

٢٠١٨- ٢٠٢٢

املوضوعات
املشتركة 

املصدر: استراتيجية التنمية الوطنية األولى )2011-2016( )معدل(

الترتيبات املؤسسية إلعداد استراتيجية التنمية الوطنية الثانية )2022-2018(
لتأمــن اإلجمــاع الوطنــي علــى النتائــج وضمــان العمــل علــى حتقيقهــا، فقــد مت إشــراك القطــاع اخلــاص، وقــوى املجتمــع 
يف عمليــة إعــداد االســتراتيجية الوطنيــة الثانيــة )الشــكل 3.1.1( أدنــاه. وقــد حرصــت املجموعــة اإلشــرافية علــى 
ضمــان تقــدمي اجلهــات املعنيــة تقاريــر وبيانــات تســّهل عمليــة إعــداد اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة )2018-2022( تلبيــة 
لطلــب وزارة التخطيــط التنمــوي واإلحصــاء وفــرق العمــل القطاعيــة. كمــا عملــت علــى تقــدمي حلــول إلشــكاليات التنفيــذ 
ــر االســتراتيجيات  ــة تقاري ــان االتســاق. وقامــت مبراجع ــة ضم ــدمي اآلراء واملاحظــات بغي ــف القطاعــات وتق يف مختل
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القطاعيــة اخلاصــة بالــوزارات واملؤسســات والتــي أعدتهــا فــرق العمــل. وعملــت كذلــك علــى التوصيــة بأولويــات التنميــة 
الوطنيــة اجلديــدة والناشــئة، ودعــم توافقهــا مــع اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة )2018-2022(، وعلــى مراجعــة برامــج 
اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة الثانيــة )2018-2022( وأهدافهــا ونتائجهــا، والتوصيــة باتخــاذ تدابيــر لارتقــاء بتنفيــذ 
االســتراتيجية ومراقبتهــا وتقييمهــا، الســيما يف املجــاالت املشــتركة بــن القطاعــات. وكذلــك قامــت مبراجعــة النســخة 

النهائيــة مــن االســتراتيجية.

كمــا تولــى الفريــق االستشــاري رفيــع املســتوى مــن خــارج القطــاع العــام صياغــة قضايــا التنميــة ذات األولويــة التــي تهــم 
املواطنــن واملجتمــع املدنــي واملؤسســات األكادمييــة،  وكيفيــة إدراجهــا يف اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة الثانيــة )2018-

2022(. والدعــوة إلــى إدراج البرامــج يف االســتراتيجية، مثــل التنميــة البشــرية واملنظــور القائــم علــى احلقــوق، الســيما 
حقــوق ذوي االحتياجــات اخلاصــة والفئــات الضعيفــة. وتقــدمي املدخــات والبيانــات ذات الصلــة لدعــم عمليــة إعــداد 

االســتراتيجية.

ومــن ناحيــة أخــرى قامــت بإعــداد االســتراتيجيات القطاعيــة فــرق عمــل وزاريــة قطاعيــة تضــم ممثلــن مــن املجتمــع 
املدنــي والقطــاع اخلــاص. إذ قــام كل فريــق عمــل بإعــداد تقييمــات شــاملة مدّعمــة باألدلــة والقرائــن لقطاعــات معينــة، 
إضافــًة إلــى التحديــات التــي تواجــه القطاعــات والبرامــج املطلوبــة للفتــرة )2018-2022( للتغلــب علــى هــذه التحديــات. 
وكانــت هــذه الفــرق مســؤولة عــن ضمــان املشــاركة الشــاملة والعمليــة االستشــارية لعمــوم القطــاع املعنــي، مبــا يف ذلــك 
القطــاع اخلــاص واملجتمــع املدنــي، وإجــراء حتليــل للوضــع الراهــن يف القطــاع املعنــي وحتديــد أولويــات التنميــة الوطنيــة 
اجلديــدة والناشــئة، والتنســيق مــع اجلهــات املعنيــة والشــركاء جلمــع البيانــات واملعلومــات لدعــم حتليــل الوضــع الراهــن 
اســتناداً إلــى األدلــة والقرائــن، وحتديــد البرامــج القطاعيــة ذات األولويــة ونتائجهــا بالنســبة الســتراتيجية التنميــة 
الوطنيــة الثانيــة )2018-2022( وإعــداد خطــط العمــل، واالتفــاق علــى إطــار مؤشــرات رفيــع املســتوى لرصــد النتائــج 

القطاعيــة الســتراتيجية التنميــة الوطنيــة الثانيــة )2018-2022(، وإعــداد التقاريــر القطاعيــة.

وأمنــت وزارة التخطيــط التنمــوي واإلحصــاء مــن جانبهــا نقــاط التنســيق مــع الســلطات العليــا ومــع الفــرق ومجموعــات 
العمــل رفيعــة املســتوى. وأنشــأت الــوزارة لهــذه الغايــة مكتــب إدارة مشــاريع اختص بتنســيق ترتيبات إعداد االســتراتيجية، 
ــرق  ــك الف ــب تل ــا زود املكت ــي. كم ــل الثمان ــرق العم ــن ف ــق م ــكل فري ــدمي املســاعدة ل ــة وتق ووضــع منــاذج وأطــر مرجعي
بالدعــم الفنــي والتنســيق، مبــا يف ذلــك: تقــدمي الدعــم لرؤســاء الفــرق يف االجتماعــات، ومراجعــة املعلومــات وحتليــل 
ــة شــاملة  ــة وطني ــى ضمــان جــودة املخرجــات. وقامــت فــرق العمــل بإعــداد اســتراتيجيات قطاعي ــات، إضافــة إل البيان
مدّعمــة باألدلــة والقرائــن، إضافــة إلــى برامــج وأهــداف محــددة للفتــرة )2018-2022(. كمــا مت وضــع إطــار مؤشــرات 

أداء رئيســية للبرامــج واألهــداف مــن أجــل الرصــد املركــزي.

وقــد لعبــت املشــاورات املكثفــة والواســعة للقطاعــات، مبــا يف ذلــك املقابــات واملناقشــات وأوراق العمــل، دوراً هامــاً يف 
ترســيخ مشــاركة األطــراف الفاعلــة لتأمــن مفهــوم امللكيــة، وغــرس قيــم املســؤولية، ودفــع عمليــة التنفيــذ قدمــا. عــاوة 
علــى ذلــك، متــت االســتعانة مبؤسســات دوليــة كالبنــك الدولــي لدعــم عمليــة االســتفادة مــن التجــارب العامليــة يف عمليــة 

تخطيــط وإدارة التنميــة املســتدامة.

األدوار واملسؤوليات يف إعداد استراتيجية التنمية الوطنية الثانية )2022-2018(
كمــا يبــن )الشــكل3.1.1( فقــد مت اعتمــاد هيــكل يقــوم علــى املشــاركة الوطنيــة والتعــاون ووضــوح األدوار واملســؤوليات. 

وقــد ضــم هــذا الهيــكل:
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الهيــكل التنظيمــي إلعــداد اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة الثانيــة )2022-2018( 
ــاركة ــى املش ــم عل القائ الشكل )3.1.1(:

مجلس الوزراء

وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء

املجموعة اإلشرافية
تتألف من ممثلني

رفيعي املستوى
من الوزارات 

واألجهزة احلكومية

املجموعة االستشارية
ممثلون رفيعو املستوى
من القطاع اخلاص،

مؤسسات املجتمع املدني،
واألوساط األكادميية

دعم فني من البنك
الدولي لوزارة

التخطيط التنموي
واإلحصاء وفرق
العمل القطاعية

فرق العمل القطاعية واملوضوعية
ممثلون من الوزارات واألجهزة احلكومية

املصدر: وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء 

املجموعة اإلشرافية
تتكون من مديري التخطيط واجلودة بوزارات الدولة وقد أنيط بهم:

تشكيل فرق العمل القطاعية واملوضوعية للمساهمة يف إعداد استراتيجية التنمية الوطنية الثانية )2022-2018(.  . 1

تشــكيل مجموعــة استشــارية مــن ممثلــن رفيعــي املســتوى مــن القطــاع اخلــاص ومؤسســات املجتمــع املدنــي . 2
مهامهــا. األكادمييــة وحتديــد  واألوســاط  احلكوميــة  غيــر  واملنظمــات 

ــة . 3 ــة األخــرى بترشــيح الكــوادر البشــرية املناســبة لفــرق العمــل القطاعي ــوزارات واألجهــزة احلكومي ــى ال ــاز إل اإليع
وتوفيــر البيانــات والدراســات والتقاريــر الازمــة لتســهيل عمليــة إعــداد اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة الثانيــة 

.)2022-2018(

مراجعة ووضع احللول للقضايا املتداخلة عبر القطاعات لضمان االتساق.. 4

مراجعــة مقترحــات أولويــات التنميــة الوطنيــة اجلديــدة والناشــئة يف القطاعــات، ودعــم اتســاقها ضمــن اســتراتيجية . 5
التنميــة الوطنيــة الثانيــة )2018-2022(، متهيــدا لرفعهــا إلــى الســلطات العليــا.

مراجعــة وإقــرار التقاريــر الدوريــة التــي تعدهــا وزارة التخطيــط التنمــوي واإلحصــاء حــول التقــدم احملــرز يف . 6
إعــداد اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة الثانيــة )2018-2022(، متضمنــة املعوقــات والتوصيــات متهيــدا لرفعهــا إلــى 

ــا. الســلطات العلي

مراجعة مسودة استراتيجية التنمية الوطنية الثانية )2018-2022( وإقرار التوصيات التي تتضمنها.. 7
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املجموعة االستشارية )من خارج احلكومة(:
وقد أسند إليها:

دعــم املجموعــة اإلشــرافية يف حتديــد األولويــات التنمويــة وآليــة دمــج تلــك األولويــات يف اســتراتيجية التنميــة . 1
.)2022-2018( الثانيــة  الوطنيــة 

إبــداء الــرأي واملشــورة يف النتائــج االســتراتيجية والبرامــج واملشــاريع واألهــداف التــي يتــم تضمينهــا يف اســتراتيجية . 2
ــا يف  ــرى املجموعــة ضــرورة تضمينه ــي ت ــة الت ــا التنموي ــراح القضاي ــة )2018-2022(، واقت ــة الثاني ــة الوطني التنمي

اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة الثانيــة )2022-2018(.

اقتــراح القضايــا التنمويــة التــي تعــزز الشــراكة بــن القطاعــن العــام واخلــاص لتحقيــق دور أكبــر للقطــاع اخلــاص . 3
يف خطــط التنميــة الوطنيــة والتــي ميكــن تضمينهــا يف اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة الثانيــة )2018-2022(، وتقــدمي 
املشــورة فيمــا يتعلــق مبشــاركة مؤسســات املجتمــع املدنــي واملنظمــات غيــر الربحيــة واملؤسســات التعليميــة والبحثيــة 

يف مســيرة التنميــة.

فرق العمل القطاعية  واملوضوعية )متثيل وطني عريض(:
وقد أنيطت بها األدوار واملسؤوليات التالية:

التنســيق مــع الــوزارات واجلهــات احلكوميــة والقطــاع اخلــاص واملجتمــع املدنــي بشــأن جمــع البيانــات واملعلومــات . 1
وحتليلهــا وإعــداد التقاريــر القطاعيــة املكونــة الســتراتيجية التنميــة الوطنيــة الثانيــة )2022-2018(.

مراجعــة القضايــا املتعلقــة بتنفيــذ اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة األولــى )2011-2016( ووضــع االقتراحات اخلاصة . 2
بتحســن إجــراءات التنفيذ.

اقتراح أولويات التنمية الوطنية اجلديدة والناشئة يف القطاعات.. 3

وضــع إطــار مؤشــرات لرصــد النتائــج القطاعيــة يف اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة الثانيــة )2018-2022( واألهــداف . 4
املتعلقــة بها.

إعداد التقارير القطاعية واملوضوعية الستراتيجية التنمية الوطنية الثانية )2022-2018(.. 5

توفير البيانات واملعلومات واملقترحات والتقارير وفق النماذج التي تعدها وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء. 6

وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء
لقــد أنشــأت الــوزارة "مكتــب إدارة مشــروع االســتراتيجية" خصيصــا لغــرض إعــداد اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة الثانيــة 

)2018-2022(. وعبــر هــذا املكتــب واإلدارات الفنيــة بالــوزارة اضطلعــت الــوزارة بــاألدوار التاليــة:
اإلعداد والتنظيم الجتماعات املجموعة اإلشرافية واالستشارية.. 1

إعــداد التقاريــر الدوريــة حــول التقــدم احملــرز يف عمليــة إعــداد اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة الثانيــة )2018-. 2
2022( والعقبــات التــي تعترضهــا واقتــراح احللــول املناســبة لهــا للمجموعــة اإلشــرافية.

تقدمي الدعم الفني املنهجي واإلداري والتنسيق عبر كافة القطاعات.. 3
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التواصل مع اجلمهور حول استراتيجية التنمية الوطنية الثانية )2022-2018(.. 4

توجيــه العمليــة االستشــارية باالشــتراك مــع ممثلــي فــرق العمــل واجلهــات املعنيــة الرئيســية والقطــاع اخلــاص . 5
واملجتمــع املدنــي.

مراجعة مخرجات فرق العمل وضمان اجلودة.. 6

املساعدة يف حتديد أولويات التنمية الوطنية اجلديدة والناشئة.. 7

تصميــم القوالــب اخلاصــة بالتقاريــر القطاعيــة والتقريــر النهائــي الســتراتيجية التنميــة الوطنيــة الثانيــة )2018-. 8
.)2022

صياغة التقرير النهائي الستراتيجية التنمية الوطنية الثانية )2022-2018(.    . 9

حتقيق النتائج واملخرجات معيار قياس النجاح
لقد أوضح سمو األمير بجاء أن العبرة بالنتائج واملخرجات املتحققة ال باملوارد املستخدمة وال بالتدخات التي تتم:

النتائــج  بشــأن  ووضوحــا  صرامــة  أكــر  نكــون  ســوف  ولكننــا  القطاعــات،  يف  االســتثمار  نواصــل  "ســوف 
ــة، وال  ــة والرياض ــم والثقاف ــة والتعلي ــاالت الصح ــر جم ــن دون تطوي ــان م ــور اإلنس ــن أن نط ــات. ال ميك واخملرج
ــى  ــل عل ــرى ومل نحص ــتثمارات ك ــا اس ــن إذا وظفن ــال. ولك ــد وامل ــتثمار اجله ــن دون اس ــا م ــن تطويرهم ميك
نتائــج مائمــة فــا يجــوز املــرور علــى ذلــك مــرور الكــرام، ألنــه بــدل الفائــدة يحصــل هنــا ضــرر. وكيــف ميكــن أال 
نحقــق نتائــج إذا اســتثمرنا كل مــا يلــزم؟ فقــط إذا حصــل ســوء تخطيــط أو ســوء إدارة، أي باختصــار ســوء أداء، 
وإذا رفعــت تقاريــر غــر صحيحــة وغــر ذلــك مــن األمــور التــي ال يجــوز التســر عليهــا وحتتــاج إىل معاجلــة فوريــة، 

وإال نكــون كمــن يفســد اجملتمــع واملؤسســات بصــرف املــال دون جــدوى” 17.

وقــد اســتخدم نظــام التخطيــط االســتراتيجي الوطنــي يف قطــر منــوذج التخطيــط املبنــي علــى النتائــج باعتباره إطاراً اســتراتيجياً 
يســاعد علــى تركيــز املــوارد يف ســبيل حتقيــق نتائــج تنمويــة متفــق عليهــا مــن خــال سلســلة األهــداف احملــددة القابلــة للقيــاس، 

واملشــاريع املرســومة للتنفيــذ: )الشــكل 4.1.1(. وتتحقــق النتائــج التنمويــة إذا حتققــت األهــداف ومت جتــاوز املخاطــر.

ويوفــر نظــام الرصــد واملتابعــة والتقييــم، املتضمــن يف تصميــم البرامــج واملشــاريع، فرصــة ملراجعــة ســير التقــدم. 
ويســاعد النمــوذج التخطيطــي كذلــك يف توضيــح الروابــط الســببية املتوقعــة يف سلســلة مــن النتائــج ألي برنامــج، بــدءاً 
مــن املدخــات مــروراً باألنشــطة )العمليــات( واملخرجــات وصــوالً إلــى حتقيــق األهــداف احملــددة ثــم النتائــج وهــي األثــر 
النهائــي املســتهدف. وكانــت الطريقــة التــي مت اتباعهــا يف اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة األولــى )2011-2016( تقتضــي 
النــزول - يف بعــض احلــاالت - حتــى مســتوى املشــاريع واألنشــطة، مبــا يف ذلــك املدخــات املطلوبــة. أمــا يف اســتراتيجية 
التنميــة الوطنيــة الثانيــة )2018-2022(، فقــد انصــب التركيــز علــى مســتوًى أعلــى، حيــث تركــت تفاصيــل املدخــات 

واألنشــطة لــكل برنامــج لتكــون ضمــن مســؤولية اجلهــة املنفــذة ملعاجلتهــا يف إطــار "خطتهــا التنفيذيــة".

	 من خطاب سمو األمير في افتتاح دور االنعقاد الثاني واألربعين ملجلس الشورى في 05 نوفمبر 2013. 	17
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 التسلســل املنطقــي لنمــوذج التخطيــط املبنــي علــى النتائــج املســتخدم يف اســتراتيجية 
التنميــة الوطنية الثانيــة )2022-2018( الشكل )4.1.1(:

ينصب التركيز على حتديد األهداف وحتقيق املخرجات والنتائج

كيف يتوقع أن تساهم املخرجات التي حتققها اجلهات املنفذة يف النتائج املرسومة يف استراتيجية التنمية الوطنية الثانية ومن
ثم يف حتقيق الغايات العليا لرؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠

Th
eo

ry
 of

 C
ha

ng
e ر

غيي
الت

ية 
ظر

ن

نتائج استراتيجية
التنمية الوطنية

مخرجات البرامج
(املنجزات)

افتراضات متعلقة
بالسياق اخلارجي

(مثال: أسر متعاونة
وداعمة للتعليم)

(ASSUMPTIOS) االفتراضات

إذا مت حتقيق مخرجات البرنامج فمن
املرجح أن تليها نتائج استراتيجية التنمية

الوطنية

إذا حتققت نتائج استراتيجية التنمية
الوطنية فسوف تساهم يف الوصول إلى

غايات رؤية قطر الوطنية

غايات رؤية
قطر الوطنية

٢٠٣٠

حتت سيطرة
وملكية
الوزارات
واجلهات
املنفذة

(كليا أو جزئيا)

مثال:
مدخالت: بيئة دراسية جاذبة/عدد أكبر من األساتذة املؤهلني/حمالت حتفيز، إلخ: تساهم يف جودة التحصيل.

املخرجات: حتسني التحاق واستمرار الطالب بجميع مراحل التعليم.
النتيجة الرئيسية: جودة التعليم

غاية رؤية قطر الوطنية: قوى عاملة مؤهلة مستندة إلى املعرفة.

املصدر: وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء 

ويســتخدم إطــار مؤشــرات النتائــج وســيلًة لتقييــم ورصــد ســير التقــدم يف اإلجنــاز علــى املســتوى القطاعــي. ومت احلصــول 
علــى النقــاط املرجعيــة للمؤشــرات مــن مصــادر مختلفــة واعتبــرت ســنة 2008 ســنَة أســاس، وهــي الســنة التــي أطلقــت 
فيهــا رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030. ويبــن التركيــز علــى عــدد محــدود مــن مؤشــرات النتائــج القابلــة للرصــد، مــا إذا كان 
قــد حتقــق تقــدم أو لــم يتــم التقــدم يف التنميــة، حتــى وإن تعــّذر قيــاس إســناد ذلــك التحقــق بســهولة إلــى برامــج بعينهــا.

دعم البنك الدولي
يف إطــار عمليــة إعــداد اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة الثانيــة )2018-2022(، تعاقــدت وزارة التخطيــط التنمــوي 
واإلحصــاء مــع البنــك الدولــي لتقــدمي خدمــات الدعــم الفنــي. وأجــرت فــرق مــن خبــراء البنــك الدولــي، تعمــل بالتــوازي 
ــة، دراســات قطاعيــة مســتقلة وقدمــت إســهامات فنيــة لبعــض القطاعــات األخــرى  مــع فــرق العمــل القطاعيــة الوزاري
ــة  ــة املســتدامة، والثاني ــل والتنمي ــى تغطــي الســكان والعم ــات مســتقلة متخصصــة شــاملة، األول ــاث مراجع وأعــدت ث
ــم. وقــد أُخــذت  ــق بإطــار الرصــد والتقيي ــة تتعل ــر املؤسســاتي، والثالث ــة وتقــدمي اخلدمــات والتطوي تغطــي اإلدارة املالي
التوصيــات الرئيســية لتقاريــر البنــك الدولــي بعــن االعتبــار علــى نحــو مائــم مــن جانــب فــرق العمــل القطاعيــة أثنــاء 

ــر واحــد. ــي يف تقري ــك الدول ــواردة يف دراســات البن ــات ال إعــداد تقاريرهــا املختلفــة، وجمعــت التوصي

املدخالت املكونة الستراتيجية التنمية الوطنية الثانية )2022-2018(
يلخــص )الشــكل5.1.1( تقاريــر املكونــات الرئيســية التــي أعدتهــا وزارات ومؤسســات دولــة قطــر، حيــث جمعتهــا وزارة 

التخطيــط التنمــوي واإلحصــاء لتشــكل اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة الثانيــة )2022-2018(.
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الشكل )5.1.1(: التقارير املكونة الستراتيجية التنمية الوطنية الثانية )2022-2018(

رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠

استراتيجية التنمية الوطنية ٢٠١٨-٢٠٢٢ الرصد والتقييم واملتابعة

دعم املجموعة
اإلشرافية 

القطاع الثالث
التعليم والتدريب

القطاع الرابع: الرعاية الصحية

القطاع السادس
األمن والسالمة العامة

دعم من املستوى األول : تقارير
قطاعية موازية من البنك الدولي

قامت بإعداد استراتيجية التنمية الوطنية وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء بالتعاون مع جميع اجلهات املعنية يف الدولة، وقد
متت االستعانة مبخرجات دعم البنك الدولي كمدخالت وفق ما اقتضت احلاجة 

دعم من املستوى الثاني:
 أوراق خلفية من البنك الدولي

دعم من املستوى الثالث: 
مراجعة مكتبية من البنك الدولي

القطاع السابع
الثقافة والرياضة

القطاع الثامن:
التعاون الدولي

القطاع اخلامس: احلماية االجتماعية

القطاع الثاني
استدامة البيئة واملوارد الطبيعية

والبنية التحتية االقتصادية

القطاع األول
 التنويع االقتصادي وتنمية

القطاع اخلاص 

دعم املجموعة مشروع االستراتيجية
االستشارية

ضوع األول: السكان والعمل والتنمية املستدامة 
املو
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املصدر: التقارير املكونة الستراتيجية التنمية الوطنية الثانية )2022-2018(

للتحديــات   )2022-2018( الثانيــة  الوطنيــة  التنميــة  اســتراتيجية  اســتجابة   .5
واملســتقبلية الراهنــة 

ــا اســتراتيجية  ــي واجهته ــات الت ــر التحدي ــى معاجلــة أكث ــة )2018-2022( عل ــة الثاني ــة الوطني ــت اســتراتيجية التنمي عمل
التنميــة الوطنيــة األولــى )2011-2016( كمــا يتضــح يف أجزائهــا وفصولهــا أدنــاه. فعبــر عمليــة مشــاركة واســعة حــددت 
ــك  ــة عــام 2022، وذل ــى نهاي ــة حت ــة للســنوات املقبل ــة ذات األولوي ــة الوطني ــدة التنمي ــة، أجن ــة الثاني االســتراتيجية الوطني
ــر )قدميهــا وجديدهــا( وإعــادة  ــات أمــام التغيي ــد العقب ــا، وحتدي ــة وإعــادة تقييمه ــة الوطني ــى أهــداف التنمي ــد عل بالتأكي
تقييــم األولويــات. كمــا حــددت مــن جديــد اإلجــراءات اســتناداً إلــى األولويــات والــدروس املســتفادة وإلــى مــا ميكــن حتقيقــه 

واقعيــاً. وســاعدت أيضــاً يف حشــد املــوارد املاليــة وغيــر املاليــة وتوزيعهــا تبعــاً ألولويــات التنميــة الوطنيــة.

كمــا عــززت اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة الثانيــة )2018-2022( التكامــل والتاحــم عبــر توفيرهــا منصــة لتوجيــه التخطيــط 
التفصيلــي علــى مســتوى القطــاع واملؤسســة مــن أجــل بلــوغ أهــداف التنميــة الوطنيــة، وعــززت الشــراكات مــع القطــاع اخلــاص 
واألطــراف املعنيــة األخــرى. كمــا دعمــت االســتراتيجية خطــوات حتســن احلوكمــة واألداء مــن خــال دعمهــا للمضــي لعمليــات 
وبرامــج ومشــاريع التحديــث والتطويــر احلكومــي، وحتســن االتســاق التنظيمــي، وبنــاء القــدرات وحتســن أداء القطــاع العــام. 
واســتراتيجية التنميــة الوطنيــة الثانيــة )2018-2022( باختصــار تســتجيب للتحديــات الوطنيــة واإلقليميــة والعامليــة يف مســعى 

لضمــان اســتمرار الرفــاه مــع توفــر األمــن والســلم واالســتدامة جلميــع املواطنــن والســكان الذيــن يعيشــون يف دولــة قطــر. 
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مواءمة نتائج وأهداف استراتيجية التنمية الوطنية )2018-2022( مع أهداف أجندة التنمية املستدامة  2030
تأكيــداً علــى التــزام دولــة قطــر بأجنــدة التنميــة املســتدامة 2030، التــي اعتمدهــا مؤمتــر  القمــة العاملــي للتنميــة املســتدامة  
يف ســبتمبر 2015. وبالشــراكة العامليــة مــن أجــل التنميــة، فقــد مت مواءمــة نتائــج وأهــداف اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة 
)2018-2022( مــع  أهــداف وغايــات أجنــدة التنميــة املســتدامة العامليــة  وفــق القطاعــات املرتبطــة بهــذه األجنــدة. ويبــن 
)الشــكل 6.1.1( اهــداف اجنــدة التنميــة املســتدامة التــي تتكــون مــن 17 هدفــاً. وبهــذه املواءمــة تصبــح أهــداف وغايــات 
أجنــدة التنميــة املســتدامة العامليــة 2030 ذات العاقــة، مكونــاً مــن مكونــات اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة )2022-2018(، 
وســتحظى أهــداف وغايــات أجنــدة التنميــة املســتدامة العامليــة  بــذات االهتمــام الــذي ســتحظى بــه اهــداف التنميــة 
الوطنيــة بحيــث تقــود اجلهــود املبذولــة لتحقيــق أهــداف اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة الثانيــة الــى حتقيــق أهــداف أجنــدة 
التنميــة املســتدامة 2030 اخلاصــة بدولــة قطــر. وســتعمل اجلهــات املنفــذة علــى تخصيــص املــوارد الازمــة لتنفيذهــا وفقــاً 

للبرنامــج الزمنــي املتفــق عليــه، وتوفيــر املؤشــرات الوطنيــة والدوليــة لقيــاس التقــدم احملــرز يف تنفيذهــا.

أهداف التنمية املستدامة 2030 الشكل )6.1.1(:

املصدر: اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

تنويع القاعدة اإلنتاجية لالقتصاد 
نظــرا خلصوصيــة القاعــدة اإلنتاجيــة لاقتصــاد القطــري حيــث مــا زال القطــاع النفطــي يشــكل حوالــي 49%  مــن 
إجمالــي النــاجت احمللــي، وحوالــي 89% مــن إجمالــي الصــادرات الســلعية، وحوالــي 94% مــن إجمالــي االيــرادات اجلاريــة 
للدولــة، فــان املرتكــز األول الســتراتيجية التنميــة الوطنيــة الثانيــة هــو الســعي إلــى  تنويــع القاعــدة االنتاجيــة مــن خــال 
زيــادة االســتثمار العــام الســتكمال البنــى التحتيــة ذات العاقــة بالقطاعــات االقتصاديــة الواعــدة، وتشــجيع االســتثمار 
اخلــاص لزيــادة اســتثماراته عبــر توفيــر الظــروف املائمــة واخلدمــات األساســية لنمــو هــذه القطاعــات، وإقامــة املناطــق 

الصناعيــة واخلدميــة، ودعــم وتنميــة املشــاريع الصغيــرة واملتوســطة وزيــادة إســهامها يف تنويــع القاعــدة اإلنتاجيــة.

النمو السكاني السريع، والعمل والتنمية املستدامة محط اهتمام مشترك  
ــى 2.6  ــد عل ــا يزي ــى م ــون نســمة يف عــام 2012 إل ــع مــن 1.8 ملي ــث ارتف ــر حي لقــد واصــل عــدد الســكان منــوه الكبي
مليــون نســمة يف عــام 182016. ومــن املتوقــع أن تســتمر هــذه الزيــادة حتــى عــام 2020 ثــم يتناقــص العــدد بشــكل تدريجــي 

خالفت الزيادة السكانية توقعات االستراتيجية األولى: كتاب استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 ص 5. 	18
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بســبب انتهــاء الكثيــر مــن املشــاريع اإلنشــائية الكبــرى. وتؤثــر الزيــادة الســكانية الكبيــرة علــى ســائر مجــاالت ومحــاور 
ــى  ــو الســكاني إل ــر املســتدام مــن النم ــع وغي ــود الســبب الرئيســي يف هــذا املســتوى املرتف ــة. ويع االســتراتيجية الوطني
التدفــق الكبيــر واملســتمر يف أعــداد الوافديــن، وغالبيتهــم مــن عمــال البنــاء الذكــور الشــباب قليلــي املهــارة. وقــد اســتمد 
النمــو االقتصــادي قوتــه الرئيســية مــن منــو االســتثمارات الرأســمالية يف مشــاريع البنيــة التحتيــة الضخمــة، كمشــروع 
الســكك احلديديــة )الريــل(، ومينــاء حمــد، ومطــار حمــد الدولــي، وماعــب كأس العالــم 2022 واملرافــق املرتبطــة بتلــك 
املناســبة العامليــة، واملــدارس واملستشــفيات، والتــي مت متويلهــا مــن إيــرادات النفــط والغــاز. ويشــكل منــو القــوى العاملــة 
محــركاً لنمــو النــاجت احمللــي اإلجمالــي. وقــد كانــت إنتاجيــة اليــد العاملــة )منــو النــاجت للعامــل الواحــد( متدنيــة مقارنــًة 
مبعاييــر منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة، حيــث تراجعــت بنســبة 2.4% ســنويا خــال الفتــرة 2011-2015. ومــع 
تزايــد تدفــق العمــال الوافديــن، بــات العاملــون القطريــون يشــكلون 5.1% فقــط مــن مجمــل القــوى العاملــة يف عــام 2015، 
مقارنــة بنســبة 5.8% يف عــام 2010 و11.6% يف عــام 2005. ويعتمــد القطــاع اخلــاص يف االقتصــاد القطــري اعتمــاداً 

كبيــراً علــى العمــال الوافديــن.  

وبقــدر مــا لهــذا النمــو الســكاني غيــر املســتدام مــن مزايــا تتعلــق برفــد ســوق العمــل باليــد العاملــة، إال أن لــه انعكاســاته 
الســالبة علــى كافــة محــاور التنميــة. وميكــن بإيجــاز  بيــان بعــض االنعكاســات الســالبة لهــذا النمــو كمــا يكشــف عنهــا 

التقريــر املوضوعــي الســتراتيجية التنميــة الوطنيــة الثانيــة )2018-2022(19-)الســكان، العمــل والتنميــة املســتدامة(.

يأتــي علــى رأس هــذه الســلبيات اختــال التركيبــة الســكانية بــن املواطنــن والوافديــن بتناقــص نســبة املواطنــن بشــكل كبيــر 
قياســا إلــى مجمــوع الســكان، فمنــذ العــام 2004 بلغــت نســبة الزيــادة املتوســطة يف مجمــوع الســكان مــا يقــارب 10% ســنويا، 
بينمــا ظلــت نســبة زيــادة املواطنــن القطريــن يف حــدود 2.7%. ويتبــع ذلــك اختــال تركيبــة ســوق العمــل القطــري، حيــث 
أن أغلــب الوافديــن هــم مــن الشــباب الذكــور املســتقدمن للعمــل أصــا. وقــد ســبب هــذا تناقصــا يف  نســبة املواطنــن يف 
ســوق العمــل حيــث نقصــت نســبتهم مــن 11.6% يف عــام 2005 إلــى 5.1% يف عــام 2015 كمــا ســبق ذكــره. ويظهــر التعــداد 
العــام النصفــي لســنة 2015، أن 85% مــن الســكان هــم يف ســن العمــل )15-64(. وأن نســبة الذكــور يف ســن العمــل %92.3 

مــن مجمــوع الذكــور، ونســبة مــن هــم يف ســن العمــل مــن اإلنــاث 78.7% مــن مجمــوع اإلنــاث. 

وقــد ترتــب علــى ذلــك أيضــا اختــال التركيبــة الســكانية مــن حيــث النــوع )Gender( حيــث أظهــر التعــداد العــام 
النصفــي لســنة 2015 أنــه مــن بــن عــدد الســكان البالــغ آنــذاك 2.4 مليــون نســمة كان 1.8 منهــم مــن الذكــور بنســبة 
309 مــن الذكــور لــكل 100 مــن اإلنــاث. هــذا مــع أن النســبة النوعيــة بــن القطريــن أنفســهم ظلــت طبيعيــًة مبعــدل 99 

مــن الذكــور مقابــل كل 100 مــن اإلنــاث. 

ــاد.  ــن يف الب ــز الوافدي ــث مترك ــي مــن حي ــاال يف النمــو العمران ــة أحــدث هــذا الوضــع الســكاني اخت وكنتيجــة طبيعي
ويظهــر تعــداد 2015 أن بلديتــي الدوحــة والريــان تضمــان 65% مــن ســكان الدولــة، بينمــا تضــم بقيــة البلديــات الســت 
35% فقــط مــن الســكان. علمــا بــأن بلديــة الشــمال تضــم أقــل مــن 1% منهــم بينمــا تضــم بلديــة الظعائــن أقــل مــن %3، 

وبلديــة أم صــال أقــل مــن 4% مــن الســكان.  

كمــا اســتتبع التمركــز الســكاني غيــر املتــوازن حاجــة متزايــدة ملزيــد مــن املبانــي واملســاكن إليوائهــم، وبالتالــي زاد التوســع يف 
هــذه املــدن. كمــا ترتــب عليــه ضغــط شــديد علــى البنيــة التحتيــة مثــل الطــرق، وإمــدادات املــاء والكهربــاء، ومراكــز اخلدمــات 
العامــة كاملستشــفيات ومراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة والطــوارئ، وخدمــات اإلســعاف واخلدمــات التعليميــة مثــل املدارس 
ومراكــز التعليــم وخدمــات النقــل واالتصــاالت وأماكــن الترفيــه واملتنزهــات العامــة. كمــا أســهم يف زيــادة االزدحــام املــروري، 

وزيــادة مخاطــر احلــوادث املروريــة واإلصابــات والوفيــات الناجمــة عنهــا، وارتفــاع نســب التأخــر عــن العمــل. 

املرجع في فقرة النمو السكاني هي التقرير املوضوعي: السكان، العمل والتنمية املستدامة. 	19
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وعلــى ســبيل املثــال ال احلصــر  ارتفــع نصيــب الفــرد مــن النفقــات الصحيــة الوطنيــة إلــى أربعــة أمثالــه بــن عامــي 1995 
و202012. ورغــم أن التقريــر لــم يوضــح ذلــك إال أن زيــادة مســتخدمي اخلدمــات الصحيــة صــارت مــن أبــرز ســمات هــذا 
القطــاع. وعمومــا يســتوجب وجودهــم وإقامتهــم يف الدولــة تلبيــة احتياجاتهــم مــن مختلــف املرافــق كمــا يســتوجب توســعا 
عمرانيــا أو إنشــاء مناطــق ســكنية جديــدة. وهــذا بــدوره يســرع وتيــرة الزحــف العمرانــي. وبازديــاد عــدد الســكان تــزداد 
كميــات املخلفــات املنزليــة وتــزداد احلاجــة لتكثيــف جهــود معاجلــة املخلفــات تبعــا لذلــك. كمــا تتســبب الزيــادة الضروريــة 
يف عــدد املركبــات ومعــدات البنــاء الازمــة للعــدد املتزايــد مــن الســكان يف املزيــد مــن انبعاثــات الغــازات الدفيئــة وزيــادة 
معــدل التلــوث الهوائــي، باإلضافــة الرتفــاع كميــة مخلفــات البنــاء واإلنشــاءات واملخلفــات املنزليــة21. وممــا ال شــك فيــه 
ــات املســتخدمة. ويُحــدث  ــم بســعة العيــش والتكنولوجي ــادة عــدد الســكان ث ــي يرتبــط ارتباطــا وثيقــا بزي ــر البيئ أن األث
هــذا النمــو الســكاني الكبيــر بالضــرورة ضغطــا علــى املــوارد الطبيعيــة، وخاصــة مــورد امليــاه العذبــة. كمــا أنــه يفــرض 

بالضــرورة جهــودا أكبــر يف معاجلــة وإعــادة اســتخدام امليــاه. 

وحلاجــة الســكان للمزيــد مــن الغــذاء يــزداد الضغــط علــى املخــزون الســمكي واحليوانــي وعلــى اإلنتــاج الزراعــي. ويشــير 
ــد  ــى ارتفــاع صي ــة املســتدامة( إل ــة: )الســكان، العمــل والتنمي ــة الثاني ــة الوطني ــر املوضوعــي الســتراتيجية التنمي التقري
األســماك، حيــث ارتفعــت كميــة الصيــد البحــري بنســبة 25% مــن 12995 طنــاً متريــاً عــام 2012 إلــى 16213 طنــاً متريــاً 
عــام 2014. وارتفــع متوســط الســمك املصيــد لــكل ســفينة مــن 26 طنــاً متريــاً إلــى 35 طنــاً متريــاً خــال ذات الفتــرة. 
وال شــك أن الثــروة الســمكية تعتبــر مــوردا مهمــا مــن مــوارد الغــذاء يف دولــة قطــر، وداعمــا مهمــا لعمليــة األمــن الغذائــي 
فيهــا. وقــد اتخــذت الدولــة إجــراءات لزيــادة مســتويات مخــزون الثــروة الســمكية وإداراتهــا، وتطبيــق قوانــن فعالــة 

وتوفيــر اإلمكانيــات ملــزارع تربيــة األحيــاء املائيــة احملليــة لتلبيــة حاجــة ســكانها22.

ــر املوضوعــي  ــد التقري ــاه الشــحيح أصــا. ويفي ــى مــورد املي ــر ســالب عل ــرة يف عــدد الســكان تأثي ــادة الكبي ولهــذه الزي
الســتراتيجية التنميــة الوطنيــة الثانيــة: )الســكان، العمــل والتنميــة املســتدامة( بــأن حصــة القطــاع الزراعــي "تبلــغ )%40( 
مــن اجمالــي مــوارد امليــاه مــن جميــع املصــادر وتســتخدم إلنتــاج احملاصيــل احملليــة والــذي يغطــي 8% فقــط مــن الطلــب 
الوطنــي علــى املــواد الغذائيــة واألعــاف احليوانيــة. وتبلــغ مســاهمة القطــاع الزراعــي يف النــاجت احمللــي اإلجمالــي نســبة 
)0.13%(، ويعمــل فيــه )1.3%( مــن القــوى العاملــة. ويلعــب القطــاع الزراعــي دورا متواضعــا جــدا يف االقتصــاد، مقارنــة 

بحجــم اســتخدامات القطــاع ملــوارد امليــاه احملــدودة يف قطــر. 

 واألهــم مــن ذلــك، هــو حتــول توزيــع اســتخدام امليــاه اجلوفيــة نحــو زراعــة العلــف بنســبة )65%(، مــن هــذه امليــاه. 
وتســتخدم الزراعــة مــا يقــارب )85%( مــن امليــاه اجلوفيــة و)15%( مــن ميــاه الصــرف املعاجلــة23. وال ميكــن بحــال جتاهــل 
الضغــط الــذي يســببه تزايــد عــدد الســكان علــى الدولــة للعمــل علــى تلبيــة االحتياجــات الغذائيــة لــكل الســكان فيهــا رغــم 
املخاطــر املترتبــة علــى البيئــة وعلــى املــوارد الطبيعيــة. ومــن هنــا فــإن البحــث عــن حلــول مبتكــرة ظــل محــل االهتمــام يف 

مجــاالت اســتخدام امليــاه وأيضــا يف مجــال التعامــل مــع النفايــات24.

ويف مجــال الهويــة الثقافيــة وبالنظــر جلنســيات الوافديــن - والتــي تــكاد متثــل كل شــعوب العالــم - وبالنظــر إلــى توزيعهــم 
ــة،  ــال القطري ــى األجي ــايف الســلبي عل ــإن مخاطــر تأثيرهــم الثق ــم، ف ــوع ثقافاته ــاف وتن ــه، واخت ــرايف املشــار إلي اجلغ

20	 التقرير املوضوعي الستراتيجية التنمية الوطنية الثانية )2018-2022(: )السكان، العمل والتنمية املستدامة( ص:64.

يبين التقرير املوضوعي الستراتيجية التنمية الوطنية الثانية )2018-2022(: )السكان، العمل والتنمية املستدامة( أن النفايات املنزلية زادت من 12% سنة 2012 إلى  	21
14% سنة 2014.

22	  نفس املصدر. غير أن التقرير عزا الزيادة في الصيد السمكي إلى الصيد الجائر. وهذا التبرير منفردا ربما يغفل واقعة االستهالك املتزايد للسكان الذين يتزايد عددهم.

23	 التقرير املوضوعي الستراتيجية التنمية الوطنية الثانية )2018-2022(: )السكان، العمل والتنمية املستدامة( 

24	  التقرير املوضوعي الستراتيجية التنمية الوطنية الثانية )2018-2022(: )السكان، العمل والتنمية املستدامة(.
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ــا عــن: "الســمات  ــث ورد فيه ــر حي ــذا األم ــة 2030 له ــة قطــر الوطني ــت رؤي ــد تنبه ــرًة. لق ــذات، تظــل كبي والناشــئة بال
احملــددة ملســتقبل دولــة قطــر- الفــرص والتحديــات" مــا يلــي:

ــن  ــة ب ــل يف املوازن ــات رئيســية تتمث ــا أن تتعامــل مــع خمســة حتدي ــا يتوجــب عليه ــى قيمه ــة عل ولكــي تظــل قطــر أمين
اخليــارات التاليــة: 

التحديث واحملافظة على التقاليد •

احتياجات اجليل احلالي واحتياجات األجيال القادمة •

النمو املستهدف والتوسع غير املنضبط •

مسار التنمية وحجم ونوعية العمالة الوافدة •

التنمية االقتصادية واالجتماعية وحماية البيئة وتنميتها25 •

ــة  ــز احلضري ــات ويف املراك ــة قطاعــات اخلدم ــة، يف مختلف ــة احلالي ــى التحتي ــز البن ــم تعزي ــة فمــن امله وكخاصــة عام
املختلفــة، ملواكبــة األعــداد املتزايــدة مــن الســكان مــع التخطيــط الســليم حلجــم االســتثمارات املطلوبــة ملواجهــة اســتمرار 
النمــو الســكاني بنفــس الوتيــرة احلاليــة. وال بــد مــن العمــل علــى تــايف أيــة ثغــرات يف مجــال األمــن والســامة العامــة، 
وتعزيــز الســامة املروريــة وقــدرات مكافحــة اجلرائــم املختلفــة وخاصــة جرائــم املخــدرات واجلرائــم اإللكترونيــة واألمــن 

الســبراني ومكافحــة اجلرائــم العابــرة للحــدود.

وقــد يكــون الوضــع األمثــل هــو العمــل علــى اســتقطاب وإبقــاء الوافديــن الذيــن تتطلبهــم احتياجــات التنميــة املســتدامة 
ــة  ــة والبيئي ــة واالجتماعي ــة واملالي ــل االقتصادي ــع العوام ــار جمي ــع األخــذ يف االعتب ــة، م ــة مضاف ــون لوجودهــم قيم ويك
واألمنيــة وغيرهــا مــن االعتبــارات املهمــة. ويعنــي هــذا رفــع متوســط إنتاجيــة الوافديــن عــن طريــق حتميلهــم التكاليــف 
املرتبطــة بوجودهــم وأســرهم يف الدولــة، ممــا يعنــي اســتقطاب وإبقــاء الوافديــن مــن ذوي اإلنتاجيــة العاليــة واملرتبطــة 

يف الغالــب بارتفــاع املهــارات واخلبــرات. 

احلفاظ على البيئة وإدارتها من أجل األجيال احلالية والقادمة 
ــة  ــزم دول ــذي تعت ــادي ال ــز القي ــرة باملرك ــة املســتوى جدي ــق إجنــازات رفيع ــى حتقي ــة 2030 إل ــة قطــر الوطني ــع رؤي تتطل
ــو  ــة. ففــي مؤمتــر األمم املتحــدة املعنــي بالتنميــة املســتدامة »ري ــى املســتوى الدولــي يف مجــال البيئ قطــر أن تشــغله عل
+20« الــذي عقــد يف يونيــو 2012، أكــدت دولــة قطــر علــى التزامهــا بالتنميــة املســتدامة وبالعمــل علــى حتقيــق مســتقبل 
مســتدام اقتصاديــاً واجتماعيــاً وبيئيــاً، وســتحافظ هــذه الطموحــات علــى البيئــة علــى الرغــم ممــا تواجهــه مــن حتديــات 
جمــة ومنهــا النمــو الســكاني الســريع. وتشــمل التحديــات احلاســمة األخــرى: البيئــة الطبيعيــة الفريــدة الواقعــة حتــت 
الضغــط العمرانــي املتســارع، وتزايــد تلــوث الهــواء، وزيــادة النفايــات، وارتفــاع منســوب امليــاه اجلوفيــة الســطحية وعــدم 
تغطيــة شــبكات الصــرف الصحــي لكافــة املناطــق الســكنية والضغــط علــى البيئــة الطبيعيــة. ولهــذا الســبب، تربــط 
اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة الثانيــة )2018-2022( علــى نحــو واضــح النمــو  واالزدهــار الوطنــي باحملافظــة علــى 
البيئــة. فتمثــل التنميــة املســتدامة التزامــاً بتحقيــق الرفــاه ضمــن احلــدود البيئيــة للمحيــط احليــوي الــذي يعيــش فيــه 
ســكان الدولــة. وميكــن تقييــم التقــدم بواســطة مؤشــر التنميــة البشــرية باعتبــاره مؤشــراً للتنميــة، أو البصمــة البيئيــة 

للصنــدوق العاملــي للحيــاة البريــة باعتبارهــا مؤشــراً للطلــب البشــري علــى احمليــط احليــوي.
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ــة البشــرية، والبصمــة  ــر ملؤشــر التنمي ــاً هــي: 0.8 أو أكث ــق عاملي ــة للتطبي ــة املســتدامة القابل ــا للتنمي إن احلــدود الدني
البيئيــة للفــرد أقــل مــن 1.7 هكتــار عاملــي للفــرد مــن الطاقــة احليويــة املتوفــرة عامليــاً.  وقــد احتلــت قطــر املركــز 33 

ــة البشــرية.  ــا يف عــام 2016  وفــق مؤشــر التنمي ــا واألول عربي عاملي

ــة  ــة العمراني ــى التنمي ــز عل ــم لكــرة القــدم عــام 2022 ســيزيد التركي ــز باســتضافة كأس العال ــة قطــر الفائ ــف دول إن مل
وســوف تســتفيد قطــر مــن تنظيــم كأس العالــم كحافــز خللــق مســاحات ترفيــه عامــة تســتفيد منهــا أقصــى اســتفادة ويجعل 
ــات  ــد مــع املنهجي ــي اجلدي ــات. وينبغــي أن يتكامــل اإلطــار املكان ــاة املجتمع ــر صحــة وماءمــة حلي ــة أكث ــة العمراني البيئ

األخــرى يف االســتدامة العمرانيــة ملواجهــة التحديــات يف مجــال النقــل واحلــد مــن مخاطــر الكــوارث.

ــق ثقافــة لرســم  ــة ومســؤولة، ومــن الضــروري خل ــب وجــود مؤسســات فعال ــة يتطل إن التحــول باجتــاه االســتدامة البيئي
سياســات مبنيــة علــى األدلــة والبراهــن ومدعومــة بأنظمــة املعلومــات. وال يقــل عن ذلك أهمية بناء شــراكات اســتراتيجية 
ــى  ــة. وعل ــاً، مبــا يف ذلــك القطــاع اخلــاص واملؤسســات البحثي ــاً ودولي ــة محلي بــن احلكومــة واجلهــات الرئيســية املعني
الرغــم مــن حتقيــق بعــض التقــدم يف الشــراكات مــع القطــاع اخلــاص، فثمــة ضــرورة لفعــل املزيــد وبجهــود بيئيــة وطنيــة 
ــة،  ــة العامــة، جــودة صياغــة السياســات احلكومي ــة، إدارة املالي ــى إدارة اخلدمــة املدني ــة تشــمل وال تقتصــر عل وإقليمي

ومــدى التــزام احلكومــة بتطبيــق هــذه السياســات والتــزام القيــادات بتنفيذهــا26. 

ويعكــس مؤشــر البنــك الدولــي اخلــاص باجلــودة التشــريعية التصــورات عــن قــدرة احلكومــة علــى تعزيــز تنميــة القطــاع 
اخلــاص. وعلــى هــذا املؤشــر أيضــاً تقدمــت قطــر يف الســنوات القليلــة املاضيــة لتحقــق املرتبــة 75، وهــي املرتبــة األعلــى 
ــة املســاعدات  ــي، مــن الضــروري تعزيز–فاعلي ــى املســتوى الدول ــة. وعل ــج العربي ــدول اخللي ــاون ل ــس التع ــن دول مجل ب
ــة قطــر متوســط دول منظمــة التعــاون االقتصــادي  ــة الرســمية لدول ــة الرســمية. وتتجــاوز املســاعدات اإلمنائي اإلمنائي
والتنميــة، ويذهــب أكثــر مــن ثلــث هــذه املســاعدات للتنميــة، بينمــا يذهــب كل مــا تبقــى تقريبــاً للمســاعدات اإلنســانية.

املؤسسات العامة وتقدمي اخلدمات واإلدارة  املالية
أقــرت اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة الثانيــة )2018-2022( بأهميــة وجــود وزارات وأجهــزة حكوميــة قــادرة علــى أداء 
وظائفهــا بفاعليــة لتحقيــق غايــات رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030 وتنفيــذ البرامــج واملشــاريع التنمويــة بنجــاح وملواجهــة 
ــة أيضــاً أن  ــة الوطني ــت اســتراتيجية التنمي ــد أدرك ــة املتســارعة. وق ــة التنمي ــا حرك ــي أوجدته ــات الســكانية الت التحدي
ــة  ــادة قــدرة الدول ــة لتحســن قدراتــه وزي تطويــر القطــاع العــام وحتديثــه يتطلــب جهــوداً مكثفــة علــى مــدى فتــرة طويل
علــى تنفيــذ مهامهــا. ولتعزيــز قــدرات الــوزارات واجلهــات احلكوميــة األخــرى، اقترحــت االســتراتيجية يف فصلهــا 
الثانــي اخلــاص باملؤسســات العامــة وتقــدمي اخلدمــات واإلدارة  املاليــة برامــج شــاملة تدفــع قدمــا بتحســن األداء العــام 
ــط  ــل التخطي ــة )مث ــاءة وقــدرات األجهــزة املركزي ــرا لكف ــي اهتمامــا كبي ــز محــددة تول ــر التحســن يف مجــاالت تركي عب
والسياســات، وإدارة املوازنــة، وتنميــة املــوارد البشــرية، والعمليــات املؤسســية، وإدارة األداء(. وتهتــم كذلــك باملواءمــة 
التنظيميــة، أي بكيفيــة توزيــع املهــام واملســؤوليات وربطهــا بالــوزارات واجلهــات احلكوميــة األخــرى، وكيفيــة تنظيــم هــذه 

ــة املتطــورة27. ــذ مهامهــا وباالســتخدام الكفــؤ للتقني ــاً لتنفي اجلهــات لنفســها داخلي

ــة وتوضيحــا  ــب االزدواجي ــة يف بعــض املجــاالت لتجن ــع املســؤوليات الوظيفي ــد توزي ــه بأعــاه، فقــد أعي وكمــا مت التنوي
للمســؤوليات واألدوار. ويركــز تفويــض وزارة املاليــة اجلديــدة )وزارة االقتصــاد واملاليــة ســابقاً( علــى إدارة الشــؤون 
الضريبيــة واملاليــة للدولــة فقــط، مــع بقــاء األمــور االقتصاديــة األخــرى مــن مســؤولية وزارة االقتصــاد والتجــارة )وزارة 

ــك قطــر املركــزي.   ــة مــن اختصاصــات بن األعمــال والتجــارة ســابقاً(. وتظــل اإلدارة النقدي
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27	  انظر الجزء الثاني أدناه.



اجلزء
1

الفصل
1

اجلزء االول: نحو عام 2022

الفصل االول: االجنازات والدروس املستفادة واستمرار الدعم نحو تنفيذ رؤية قطر الوطنية

استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر 2022-2018 28

وحاليــاً تقــع املهــام التــي توالهــا ســابقاً املجلــس األعلــى لشــؤون األســرة علــى عاتــق وزارة التنميــة اإلداريــة والعمــل والشــؤون 
االجتماعيــة، كمــا انتقلــت مســؤوليات وزارة البلديــة والتخطيــط العمرانــي املتعلقــة بالنقــل إلــى وزارة املواصــات، ممــا ســمح 
لألولــى بالتركيــز علــى تخطيــط املــدن والبنيــة التحتيــة. وأســند اإلشــراف علــى "هيئــة األشــغال العامــة" لوزيــر البلديــة والبيئة28. 
كمــا انتقلــت مســؤولية إدارة الثــروات الطبيعيــة )وتشــمل مــوارد امليــاه اجلوفيــة( مــن وزارة البلديــة والبيئــة إلــى وزارة الطاقــة 
والصناعــة29، ممــا ســمح لألخيــرة بالتركيــز علــى إدارة وتنميــة مــوارد امليــاه الطبيعيــة يف ظــل االســتنزاف احلاصــل لهــذه املوارد.

وبهــدف تعزيــز التخطيــط وحتســن األداء وحتســن تقــدمي اخلدمــات فقــد مت إنشــاء إدارات منطيــة للتخطيــط واجلــودة 
يف كل وزارة تتبــع الوزيــر مباشــرة. وأنيطــت بهــذه اإلدارات مســؤولية إعــداد "اخلطــة االســتراتيجية العامــة للــوزارة 
بالتنســيق مــع اجلهــات املختصــة والوحــدات اإلداريــة املعنيــة واتخــاذ إجــراءات اعتمادهــا" ضمــن اختصاصــات أخــرى 
ذات صلــة. ومتثــل هــذه الوحــدات نقــاط اتصــال مســؤولة عــن الرصــد واملتابعــة، وإعــداد التقاريــر، وتقييــم األداء 
املؤسســي، ووضــع وتعميــم عمليــات إداريــة تعــزز الكفــاءة. وفيمــا يســتغرق األمــر وقتــاً قبــل أن تؤثــر هــذه التغييــرات علــى 
الفاعليــة املؤسســية واحلكوميــة عمومــاً، فإنهــا تســاعد علــى تعميــم اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة وتدعــم تعزيــز املواءمــة 

والتنســيق بــن الــوزارات واجلهــات احلكوميــة.

التقدم يف حتسني تقدمي اخلدمات واحلكومة اإللكترونية
يف يونيــو 2011 أصــدرت وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات آنــذاك )حاليــا وزارة املواصــات واالتصــاالت( خطتهــا 
ــوان "األجنــدة الرقميــة 2015". ولهــذه اخلطــة خمســة محــاور اســتراتيجية تتضمــن أحــد عشــر برنامجــاً  الشــاملة بعن
تدعــم تطلعــات رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030 واألهــداف االقتصاديــة واالجتماعيــة الســتراتيجية التنميــة الوطنيــة. ويكتســب 
محــور "حتســن الوصــول إلــى اخلدمــات العامــة" ومحــور "إثــراء الفوائــد املجتمعيــة"، والــذي يشــمل خدمــات الصحــة 

اإللكترونيــة والتعليــم اإللكترونــي، أهميــة خاصــة يف حتديــث املؤسســات العامــة.

وقــد أصبحــت وزارة املواصــات واالتصــاالت اآلن تقــدم اخلدمــات العامــة اإللكترونيــة بشــكل أكثــر كفــاءة. وقــد 
بــدأ العمــل فعــا بــكل مــن منصــة "حكومــي" )وهــي منصــة إلكترونيــة خلدمــات ومعامــات املقيمــن والــزوار( وبوابــة 
"امليــزان" التابــع لــوزارة العــدل )وهــو مرجــع الكترونــي للمعلومــات القانونيــة( وموقــع "نديــب" )النافــذة الواحــدة 
للتخليــص اجلمركــي يف دولــة قطــر(. كمــا قطعــت مبــادرة "حكومــي" اعتبــاراً مــن منتصــف 2014 شــوطاً جيــداً نحــو 
حتقيــق هدفهــا املتمثــل يف تقــدمي أكثــر مــن 50% مــن اخلدمــات احلكوميــة مــن خالــه. كمــا قدمــت الــوزارة مســاعدة 
ــا املعلومــات اخلاصــة بهــا،  ــاء إنشــاء منصــات االتصــاالت وتكنولوجي فنيــة إلــى أكثــر مــن عشــرين جهــة حكوميــة أثن

ــة. ــة متكامل ــة حكومي ــًة بشــبكة خدمــات إلكتروني وربطــت أيضــاً 29 جهــًة حكومي

وهنالــك برنامــج خدمــات "مطــراش" اإللكترونيــة التابــع لــوزارة الداخليــة. وبعــد إضافــة خدمــات "مطــراش 2" أصبــح هــذا 
البرنامــج يقــدم 141)مائــة وإحــدى وأربعــن( خدمــة الكترونيــة للعمــاء عبــر الهاتــف اجلــوال. وتغطــي هــذه اخلدمــات: املــرور 

واإلقامــات وتصاريــح املغــادرة وســمات الدخــول والبوابــة اإللكترونيــة واالســتعامات باإلضافــة لبعــض اخلدمــات العامــة.

املضي قدمًا بأجندة تنمية املوارد البشرية
تســعى اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة الثانيــة ملواصلــة تطويــر وحتســن اخلدمــات التعليميــة والصحيــة مبــا يــؤدي إلــى 
حتســن جــودة مخرجــات التعليــم لتتواكــب مــع احتياجــات ســوق العمــل مــن خــال إتاحــة فــرص التعليــم جلميــع الســكان 
وتطويــر املناهــج التعليميــة مبــا يواكــب التطــورات العلميــة والتقنيــة العامليــة ويتوافــق مــع متطلبــات ســوق العمــل احمللــي، 
وتوســيع نطــاق الرعايــة الصحيــة األوليــة وتفعيــل الرقابــة املهنيــة علــى مؤسســات اخلدمــات الصحيــة، وتشــجيع القطــاع 

28	 وفقا للمادة 3 من القرار األميري رقم 44 لسنة 2009.

القرار األميري رقم 16 لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات املعدل بالقرار األميري رقم 2016/4. 	29
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اخلــاص علــى االســتثمار يف املجــال الصحــي، واالهتمــام بقــوة العمــل الوطنيــة وإدخالهــا يف النشــاط االقتصــادي املنتــج 
مبــا يف ذلــك متكــن ورفــع إنتاجيــة قــوة العمــل الوطنيــة مــن الذكــور واإلنــاث. كمــا ينــدرج يف املرتكــز أهميــة اســتقدام 

العمالــة الوافــدة عاليــة التأهيــل واســتقطابها مبــا يخــدم اقتصــاد املعرفــة.

توسيع شبكة احلماية االجتماعية 
مواصلــة للجهــود التــي بذلــت إثنــاء تنفيــذ برامــج احلمايــة االجتماعيــة يف إطــار اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة األولــى 
ستســعى االســتراتيجية الثانيــة علــى توســيع شــبكة احلمايــة االجتماعيــة وتطويــر آليــات االســتهداف وتنميــة املــوارد 
املخصصــة وتفعيــل دورهــا االجتماعــي لصالــح الفئــات املســتهدفة مــن خــال تبنــي املشــروعات االنتاجيــة الصغيــرة وتوســيع 
آليــات وبرامــج التمويــل للمشــروعات الصغيــرة وإعــداد برامــج تدريبيــة وإرشــادية لارتقــاء بقدراتهــم ومهاراتهــم اإلنتاجيــة.

تطوير العالقات مع العالم اخلارجي وحتسني ظروف التبادل واملنافسة
اســتمراراً لسياســات االنفتــاح االقتصــادي وحتريــر التجــارة اخلارجيــة، تولــي االســتراتيجية أهميــة كبيــرة لتقويــة  العاقات 
مــع العالــم اخلارجــي ومتتــن عاقــات الشــراكة االقتصاديــة والتجاريــة مــع جميــع دول العالــم عــن طريــق تعزيــز كفــاءة النقــل 
التجــاري، وتوفيــر اخلدمــات الداعمــة للتجــارة، وتطويــر املناطــق الصناعيــة واســتكمال توســعة مينــاء ومطــار حمــد الدولــي، 
تقويــة القــدرة التنافســية لاقتصــاد الوطنــي، واســتغال الفــرص واملزايــا النســبية للصــادرات غيــر النفطيــة، وتعزيــز فــرص 
اجتــذاب االســتثمار األجنبــي املباشــر يف القطاعــات اإلنتاجيــة واخلدميــة وقطاعــات النفــط والغــاز، وتشــجيع القطــاع 

اخلــاص علــى االســتفادة مــن العاقــات االقتصاديــة مــع دول العالــم.

بناء أطر التخطيط على مستوى املؤسسات
تعتبــر أطــر التخطيــط املتماســكة واملنتظمــة ضروريــة لتعزيــز العمــل املؤسســي، وتطويــر القــدرات، وحتســن أداء القطــاع 
العــام وتقــدمي اخلدمــات. وال تــزال إدارات التخطيــط واجلــودة يف عــدد مــن اجلهــات احلكوميــة بحاجــة الســتكمال بنيتهــا 
ــد مــن التقــدم يف إدارة  ــاء قدراتهــا إذا أريــد حتقيــق مزي ــة. ويتعــن االهتمــام بهــذه الوحــدات وبن مــن اخلبــرات الضروري
األداء، والرصــد وإعــداد التقاريــر، وإعــداد املشــاريع وتنفيذهــا، واعتمــاد عمليــات حديثــة إلدارة املوازنــة واملاليــة 30. ومــع 
ذلــك ميكــن القــول بأنــه يوجــد اآلن مركــز لتنســيق إعــداد االســتراتيجيات واخلطــط يف كل وزارة. بيــد أنــه ال بــد مــن التأكيــد 
علــى أن إنشــاء وحــدات تنظيميــة ال يعنــي تلقائيــاً توفــر القــدرات املهمــة، التــي توفــر القــدرة علــى تصميــم املشــاريع، ثــم 
إدارة عمليــات التخطيــط املؤسســي كاملــة. وتركــز  بعــض إدارات التخطيــط واجلــودة يف الوقــت احلالــي علــى أداء العمــل 
التخطيطــي والتنســيقي، بالتعــاون مــع أطــراف ثالثــة. ويجــب أن يســهل هــذا األمــر عمليــة اكتســاب وانتقــال املعرفــة ال أن 

ينظــر إليــه بوصفــه تقــدمي منتــج مســتقل.  

ويف عمليــة التخطيــط هــذه تعتبــر وزارة التخطيــط التنمــوي واإلحصــاء مســؤولة عــن برامــج دعــم إعــداد اخلطــط 
االســتراتيجية والتشــغيلية يف احلكومــة. ولكــن دور الــوزارة يتمثــل يف تقــدمي الدعــم وليــس التنفيــذ، إذ تقــع املســؤولية 
ــوزارة  ــة. وتواصــل ال ــى عاتــق كل وزارة وجهــة حكومي األساســية عــن اســتكمال اخلطــط وإعــداد العمليــات الازمــة عل
مــن خــال دورهــا الداعــم توفيــر مبــادئ توجيهيــة إلعــداد اخلطــط وتعزيــز تبــادل املعرفــة ونشــرها. وتســتمر الــوزارة 
يف مراجعــة اخلطــط التنفيذيــة للجهــات احلكوميــة لضمــان ماءمتهــا وانســجامها مــع رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030 

واســتراتيجية التنميــة الوطنيــة.

متابعة وتعميق اإلصالحات اإلدارية والتشريعية
تســعى اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة الثانيــة إلــى ازالــة كافــة العوائــق أمــام القطــاع اخلــاص مــن خــال حتســن منــاخ 

إدراكا ألهمية الدور الذي تلعبه إدارات التخطيط والجودة على مستوى كافة الوزارات واألجهزة الحكومية والهيئات واملؤسسات في إنجاح استراتيجيات وخطط  	30
التنمية ، أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء املنشور رقم )3( لسنة 2017 بتاريخ 2017/7/17 متضمنا توجهات معالي رئيس 

مجلس الوزراء بتفعيل هذه اإلدارات وما يماثلها في الهياكل التنظيمية املختلفة لتقوم بكفاءة بالدور املنوط بها وفق تلك الهياكل.



اجلزء
1

الفصل
1

اجلزء االول: نحو عام 2022

الفصل االول: االجنازات والدروس املستفادة واستمرار الدعم نحو تنفيذ رؤية قطر الوطنية

استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر 2022-2018 30

األعمــال، وتبســيط اإلجــراءات احلكوميــة، والقضــاء علــى أوجــه القصــور التــي تشــوب بيئــة األعمــال، وتعزيــز اســتدامة 
ــرادات مــن  ــن النفقــات واإلي ــوازن ب ــاق احلكومــي، واســتعادة الت ــة  اإلنف ــاءة  وفاعلي ــع كف ــة العامــة مــن خــال رف املالي
خــال ترشــيد النفقــات اجلاريــة وزيــادة النفقــات االســتثمارية للقطاعــات االنتاجيــة، وتعزيــز فاعليــة  السياســات النقديــة 
ــة اإلصاحــات  ــى مســتوى كاٍف مــن االئتمــان لدعــم النمــو االقتصــادي، ومواصل وضمــان حصــول القطــاع اخلــاص عل
ــة مــن خــال ربــط األجــر بالعمــل، وحتســن  ــة، وإصــاح نظــام اخلدمــة املدني ــث اإلدارة املالي ــة املتعلقــة بتحدي الهيكلي

اإلدارة بشــكل عــام.

اإلدارة  املالية 
يقــدم اجلــزء الثانــي ملخصــاً عــن اخلطــوات التــي اتخذتهــا وزارة املاليــة لتحديــث إدارة املوازنــة يف ظــل إصاحــات ماليــة 
أوســع. وتشــمل هــذه اخلطــوات إعــداد موازنــة استشــرافية مدتهــا ثــاث ســنوات وإنشــاء نظــام ملعلومــات اإلدارة  املاليــة 
يســاعد علــى أمتتــة وتكامــل عمليــات اإلدارة املاليــة وتقاريــر املوازنــة. ومــن املزمــع تنفيــذ وحــدات هــذا النظــام، التــي 
يجــري اختبارهــا حاليــاً. وقــد مت إعــداد قانــون ملشــتريات القطــاع العــام 31 وقانــون لــإلدارة املاليــة32، حيــث ســيوفر األخيــر 
الصاحيــات واللوائــح التنفيذيــة ملراجعــة عمليــات املوازنــة. كمــا أعــدت واختبــرت تصنيفــات جديــدة للموازنــة ســتوجه 

التركيــز مــن النفقــات واملدخــات الرئيســية إلــى البرامــج واملخرجــات. 

خامتة   .6

يتضــح ممــا ورد يف هــذا اجلــزء أن تقدمــا ملموســا قــد حتقــق علــى صعيــد الوعــي مبحوريــة رؤيــة قطــر الوطنيــة 
2030 وبأهميــة اســتمرارية الزخــم والدافعيــة وفــق موجهاتهــا، وعلــى مســتوى كافــة ركائزهــا، لترســيخ قيــم وثقافــة 
التخطيــط الوطنــي الشــامل لبرامــج ومشــاريع التنميــة الوطنيــة املتفــق عليهــا واملتضمنــة يف اســتراتيجيات التنميــة 
الوطنيــة واالســتراتيجيات واخلطــط املنبثقــة عنهــا واملكملــة لهــا، واحلــرص علــى العمــل وفــق االســتراتيجيات واخلطــط 
املرســومة واكتســاب القــدرات لتنفيــذ هــذه اخلطــط، وترســيخ ثقافــة التخطيــط والعمــل واإلجنــاز، واحلــرص علــى ربــط 

ــا. ــة فيه ــات واألهــداف املتضمن ــاق احلكومــي باخلطــط والبرامــج املرســومة واألولوي اإلنف

قانون رقم 24 لسنة 2015 بإصدار قانون تنظيم املناقصات واملزايدات )13 ديسمبر 2015(. 	31

القانون رقم 2 لسنة 2015 بإصدار قانون السياسة املالية لدولة قطر )14 يونيو 2015(. 	32
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املقدمة. 1

رغــم اســتمرار االقتصــاد القطــري بالتوســع خــال الفتــرة )2011-2016( فقــد شــهدت الســنة األولــى مــن فتــرة 
اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة األولــى )2011-2016( اختتــام حقبــة التوســع امللحــوظ يف قطــاع الهيدروكربــون. واتســمت 
ســنوات االســتراتيجية اخلمــس األخــرى بهيمنــة االســتثمارات احملليــة احلكوميــة يف قطــاع خــارج النفــط والغــاز. ويف 
خضــم االنتقــال إلــى فتــرة اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة الثانيــة )2018-2022(، ســتركز دولــة قطــر علــى إصاحــات 
ــع االقتصــادي. وســيهتم  ــة بكافــة مســتوياتها، وتكريــس جهــود التنوي ــز اإلنتاجي ــز، وتعزي يف مجــال السياســات والتحفي
ــة قدراتهــم املؤسســية  ــة )2018-2022( بتقوي ــة الثاني ــة الوطني ــون يف اســتراتيجية التنمي ــون والقيادي املشــاركون الفاعل
والتنظيميــة، وصياغــة أطــر وسياســات حتفيزيــة جلــذب القطــاع اخلــاص وتعزيــز مســاهمته يف االقتصــاد احمللــي، 
ولتعزيــز اإلنتاجيــة بكافــة أبعادهــا. ومــن املتوقــع أن ينمــو االقتصــاد احلقيقــي خــال الفتــرة )2018-2022( بفعــل 
نشــاطات القطــاع خــارج النفــط والغــاز، الســيما يف قطاعــات الســلع واخلدمــات املتداولــة. وســيتجلى بوضــوح ترشــيد 
اإلنفــاق احلكومــي خــال الفتــرة )2018-2022( والــذي مــن شــأنه أن يفضــي، بشــكل عــام، إلــى تــوازن رصيــد امليــزان 

ــة، وأن يســهل إيجــاد فضــاء أوســع لنشــاطات القطــاع اخلــاص.  ــي العــام للدول املال

األداء االقتصادي خالل فترة استراتيجية التنمية الوطنية األولى )2016-2011(. 2

لقــد جتــاوز أداء االقتصــاد القطــري التوقعــات خــال الفتــرة )2011-2016(، وذلــك نتيجــة الزخــم الكبيــر لإلنفــاق 
االســتثماري وانعكاســاته علــى القطاعــات االقتصاديــة. فقــد منــا اإلنفــاق العــام االســتثماري مبعــدل منــو ســنوي مركــب 
قــدره 12% خــال ســنوات اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة األولــى )2011-2016(، وذلــك نتيجــة البنيــة التحتيــة ومشــاريع 
قطاعــي الصحــة والتعليــم )انظــر الشــكل 1.2.1 (.  وترافــق ذلــك بتوســع يف االســتثمار اخلــاص واســتثمار املؤسســات 
اململوكــة مــن احلكومــة والــذي بلــغ مــا نســبته 78.5% مــن مجمــل اإلنفــاق الرأســمالي الثابــت. وكمــا متــت اإلشــارة أعــاه، 
فعلــى الرغــم مــن أن فتــرة التوســع االقتصــادي القياســية الســابقة توقفــت عــام 2011 مــع اســتكمال آخــر مشــاريع الغــاز 
الطبيعــي املســال ) قطــر غــاز 4( فــإن منــو االقتصــاد القطــري يف باقــي فتــرة االســتراتيجية )2012-2016( فــاق نظيــره 

يف االقتصــاد العاملــي. 

الشكل )1.2.1(: اإلنفاق الرأسمالي حسب القطاعات
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املصدر: وزارة املالية يف قطر



الفصل الثاني: األداء االقتصادي وآفاق املستقبل )املشهد االستشرايف(
اجلزء

1
الفصل

2

اجلزء االول: نحو عام 2022

35استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر 2022-2018

لقــد ســاهمت األســعار املرتفعــة للنفــط والغــاز مــع االســتخدام األقصــى لألصــول املتاحــة يف قطــاع الهيدروكربــون يف 
تغذيــة الدخــل القومــي لدولــة قطــر والــذي متثــل يف التوســع الكبيــر يف اإلنفــاق العــام اجلــاري والرأســمالي. وقــد اتســمت 
ــد النفــط والغــاز، ومتاهــت سياســة ســعر الفائــدة مــع تغيــرات  ــة بكونهــا توســعية مرتبطــة بتدفــق عوائ السياســة املالي
ــل الواحــد خــال  ــغ متوســط أســعار النفــط 86.3 دوالرا للبرمي ــدة االحتياطــي املركــزي االمريكــي. لقــد بل أســعار فائ
ــل الواحــد(. ويف هــذه  ــا بلغــت أوجهــا يف 9 مــارس 2012 ) 123.99 دوالرا للبرمي ــم أنه ــرة 2011-2016، مــع العل الفت
االثنــاء، ارتفــع اإلنفــاق اجلــاري مبتوســط ســنوي قــدره 11.7%، وكذلــك اإلنفــاق الرأســمالي بنســبة 9.4% خــال الفتــرة 
نفســها. لقــد جنــم عــن الزيــادة املســتهدفة يف اإلنفــاق الرأســمالي آثــار حتفيزيــة كبيــرة علــى النشــاط االقتصــادي مبــا 
فيهــا زيــادة حجــم الســكان الــذي بلــغ  متوســط معــدل منــوه 7.4% ســنويا. ولقــد أدت هــذه الزيــادة يف حجــم الســكان - 
والتــي جنمــت أساســا عــن زيــادة نســبة العمالــة الوافــدة يف املشــاريع الرأســمالية - إلــى رفــع مســتوى الطلــب احمللــي علــى 

مجموعــة الســلع واخلدمــات، األمــر الــذي ســاهم بــدوره يف تعزيــز التوســع االقتصــادي احلقيقــي. 

لقــد حتقــق التوســع االقتصــادي علــى الرغــم مــن التراجــع املســتمر يف اإلنتاجيــة، فقــد كانــت إنتاجيــة مجمــل عوامــل اإلنتــاج 
والتــي تعكــس مجمــل إنتاجيــة رأس املــال والعمالــة والتقــدم التقنــي والفاعليــة، ســلبية علــى الــدوام خــال الفتــرة )2011-

2015( وتناقصــت مبتوســط ســنوي قــدره 4.6%. ومــع الزيــادة الســريعة يف حجــم القــوة العاملــة فــإن االنخفــاض املســتمر 
يف إنتاجيــة العمــل )حيــث انخفضــت مبتوســط ســنوي قــدره 2.4% خــال الفتــرة نفســها(، يشــكل حتديــا مهمــا لاقتصــاد. 

لقــد تســبب انخفــاض أســعار النفــط الــذي حــدث يف نهايــة عام 2014 يف االنعكاس احلــاد يف ديناميكية النمو االقتصادي 
يف قطــر. فقــد تراجــع معــدل منــو النــاجت احمللــي اإلجمالــي االســمي بنســبة 20.2% يف عــام 2015 نتيجــة تدهــور عائــدات 
تصديــر النفــط والغــاز وتقييــد اإلنفــاق العــام. لقــد شــهدت الفتــرة نفســها تقييــدا يف مســتويات الســيولة النقديــة املتاحــة 
والتــي تقلصــت بنســبة 1.1%. وقــد أثمــرت جهــود وزارة املاليــة يف ترشــيد اإلنفــاق العــام االســتثماري، وانعكــس ذلــك 
أيضــا علــى ترشــيد اإلنفــاق اجلــاري. وعلــى الرغــم مــن ذلــك فقــد بقيــت مســتويات اإلنفــاق العــام الرأســمالي مرتفعــة 
نظــرا لالتزامــات يف تنفيــذ مشــاريع البنيــة التحتيــة يف الدولــة، حيــث بلغــت نســبة مجمــل التكويــن الرأســمالي الثابــت 
إلــى النــاجت احمللــي اإلجمالــي االســمي حوالــي 45.3% يف عــام 2015، والتــي هــي أكثــر مــن مثلــي متوســط قيمتهــا يف 
منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة والتــي بلغــت 20.6% عــام 2015. مــع العلــم ان متوســط اجمالــي االســتثمارات اثنــاء 

ســنوات اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة )2011-2016( بلــغ حوالــي 44.5% مــن إجمالــي النــاجت احمللــي. 

لقــد أوجــد منــوذج النمــو االقتصــادي يف قطــر- والــذي جنــم أساســا عــن التوســع يف قطــاع التشــييد الــذي اعتمــد علــى 
تدفــق ملحــوظ للعمالــة الوافــدة غيــر املاهــرة ) انظــر الشــكل 2.2.1( - بنيــة حتتيــة مرتفعــة املســتوى ومســتويات دخــل 

مرتفعــة وحتســن يف ظــروف معيشــة املواطنــن القطريــن.  

لكــن هــذا النمــوذج لــم ينجــح يف ترســيخ مرتكــزات االقتصــاد القائــم علــى املعرفــة، ونشـــأت بســببه حتديــات احملافظــة علــى 
الهويــة والتــراث والثقافــة والقيــم املجتمعيــة الوطنيــة. إن التســارع نحــو االقتصــاد القائــم علــى املعرفــة ســيتيح لدولــة قطــر 
االنضمــام لفئــة الــدول األعلــى دخــا وتطــورا يف العالــم والــدول الناشــئة األكثــر جناحــا. فــدول مثــل اليابــان وكوريــا اجلنوبية 
والصــن، يف بدايــة حتولهــا نحــو التصنيــع، اتبعــت سياســات تقــوم علــى تلقــي التقانــات واإلبداعــات وتبنيهــا وفهمهــا ومــن 
ثــم إعــادة إنتاجهــا وابتكارهــا واختراعهــا، وهــذا مــا فعلتــه الكثيــر مــن الــدول الناشــئة. فبــدون تغييــر نوعيــة النمــو لــن يكــون 
مبقــدور قطــر االنتقــال إلــى مرحلــة متقدمــة يف التنميــة، وهــذا يتطلــب مــن قطــر التحــول مــن التركيــز علــى تشــييد البنــى 
التحتيــة إلــى التركيــز علــى السياســات واألنظمــة التــي: ترفــع مســتوى التعليــم، وتغيــر تركيبــة مهــارات العمالــة، وتســمح 
ــرده أو يف إطــار  ــر مــن القطــاع اخلــاص مبف ــي ممارســات األعمــال املتطــورة، وتشــجع مســاهمة أكب ــة وتبن بتدفــق املعرف
ــداع  ــي تؤمــن فرصــا لإلب ــام يف النشــاط االقتصــادي، خصوصــا يف القطاعــات والصناعــات الت تشــاركي مــع القطــاع الع
واالكتشــاف، وأيضــا تغييــر قيــم العمــل لــدى قــوة العمــل الوطنيــة وتشــجيعهم علــى االنخــراط يف التعليــم العلمــي والتقنــي.  
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الشكل )2.2.1(: توزيع العمالة الوافدة حسب القطاعات الرئيسية
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املصدر: وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء  

ســيأخذ مثــل هــذا التحــول وقتــا قبــل قطــف ثمــاره، وســيتم تلمــس أثــره مــع حلــول الســنوات األخيــرة مــن اســتراتيجية 
التنميــة الوطنيــة الثانيــة )2018-2022(، والتــي متوقــع لهــا أن تؤســس املنصــة املطلوبــة للتحــول املبتغــى الــذي مــن شــأنه 

أن مّيكــن قطــر مــن أن تنمــو بشــكل مســتدام.

املشهد االقتصادي )2022-2018(. 3

ــر بشــكل مباشــر بظــروف االقتصــاد  ــر احلجــم ومنفتحــاً نســبيا ويتأث ــه اقتصــاداً صغي يتســم االقتصــاد القطــري بكون
العاملــي ومتغيراتــه. ويأتــي إعــداد اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة الثانيــة )2018-2022( يف أوقــات صعبــة تكتنفهــا 
ــن  ــه م ــي فإن ــاز املســتقبلية. بالتال ــط والغ ــن عــدم اليقــن خصوصــا بشــأن أســعار النف ــة م ــة ومســتويات عالي الضبابي
املهــم األخــذ باحلســبان املعطيــات الراهنــة لاقتصــاد الوطنــي ومجموعــة املتغيــرات احملليــة واخلارجيــة عنــد استشــراف 

ــة قطــر. املشــهد االقتصــادي لدول

مــن غيــر احملتمــل أن ينعكــس مســار االنحــدار الكبيــر يف أســعار الطاقــة بشــكل كامــل خــال فتــرة اســتراتيجية التنميــة 
الوطنيــة الثانيــة )2018-2022( بالنظــر إلــى األساســيات التــي حتكــم ســوق النفــط والغــاز الطبيعــي يف العالــم وســلوكيات 
املنتــج املرجــح اجلديــد يف الســوق، الواليــات املتحــدة االمريكيــة، والتقــدم املســتمر يف التقانــة املســتخدمة يف عمليــات 
االكتشــاف واحلفــر. وبينمــا مــن احملتمــل أن يخفــت حجــم فائــض اإلنتــاج مــن النفــط اخلــام واملخــزون بشــكل أو أخــر يف 
املــدى القصيــر، فــإن ظهــور منتجــن جــدد يف امريــكا الشــمالية وشــرق آســيا وأفريقيــا )انظــر الشــكل 3.2.1( وزيــادة 
اســتثمار واســتخدام مصــادر الطاقــات املتجــددة  )انظــر الشــكل 4.2.1( ملواجهــة التلــوث والتغيــر املناخــي، كل ذلــك مــن 

شــأنه أن يوجــد ضغوطــات خلفــض أســعار النفــط والغــاز علــى األمديــن املتوســط والطويــل. 
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أساسيات سوق النفط والسوائل الشكل)3.2.1( :

١٢٥ ٠٫١

٠٫٠٥

٠

٠٫٠٥-

٠٫١-

٧٥

٢٥

٢٥-

٧٥-

١٢٥-
٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠٢٠ ٢٠٢١ ٢٠٢٢

إنتاج الواليات املتحدة االمريكية

مليون برميل يوميا

إنتاج منظمة األوبكاإلنتاج من خارج منظمة األوبك
استهالك خارج منظمة التعاون االقتصادي والتنمية استهالك منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

رصيد امليزان

١٤٫٩١

٤٣٫٧٦

٣٧٫٧٨

١٥٫٩٤

٤٤٫٠٠

٣٨٫٠١

١٦٫٦٤

٤٤٫٢٠

٣٨٫٥٥

١٧٫٠١

٤٤٫٤٨

٣٩٫٢٤

١٧٫٢٨

٤٤٫٦٤

٣٩٫٥٨

١٧٫٣٧

٤٤٫٩٦

٤٠٫٠١

املصدر: إدارة معلومات الطاقة األمريكية: املشهد السنوي للطاقة 2017 

إنتاج الطاقة حسب مصدر الوقود الشكل )4.2.1(: 

٢٠١٥

٢٠٫٠٠٠
١٨٫٠٠٠
١٦٫٠٠٠

١٤٫٠٠٠
١٢٫٠٠٠
١٠٫٠٠٠

٨٫٠٠٠
٦٫٠٠٠
٤٫٠٠٠
٢٫٠٠٠

٠
٢٠٢٠ ٢٠٢٥ ٢٠٣٠ ٢٠٣٥

مكافئ مليون طن من النفط

إجمالي إنتاج الوقود احليوي إجمالي إنتاج الطاقة املتجددة

إجمالي إنتاج الطاقة النووية

إجمالي إنتاج الكهرباء املعتمدة على الهيدروكربون

إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي

اجمالي انتاج النفط

إجمالي إنتاج الفحم

املصدر: يريتش بتروليوم: توقعات الطاقة 2017 
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ــى الرغــم أن املشــهد املتوقــع لســوق  وبالنظــر ملــا بعــد فتــرة اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة الثانيــة )2018-2022(، وعل
الغــاز الطبيعــي يف األمــد الطويــل يبــدو مبشــراً أكثــر مــن ســوق النفــط اخلــام بحكــم زيــادة الرغبــة يف اســتخدامه كمصــدر 
نظيــف للطاقــة، فإنــه مــن املتوقــع حصــول فائــض يف ســوق الغــاز الطبيعــي املســال يف األمديــن القصيــر واملتوســط حتــى 

عــام 2025، مؤديــا إلــى ركــود األســعار أو حتــى احتمــال انخفاضهــا )انظــر الشــكل 5.2.1 (.

آفاق سوق الغاز الطبيعي املسال الشكل )5.2.1(: 

مليون طن سنويًا
أخرى
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املصدر: بلومبيرغ متويل الطاقة اجلديدة، جتدر اإلشارة أن املعلومات يف هذا الشكل سابقة للقرارات اإلستثمارية التي اتُخذت عام 2017.  

ــاج   ــة إلــى تغيــرات أساســية يف مســار عمليــات اإلنت باإلضافــة إلــى أســعار الطاقــة املنخفضــة، تــؤدي التقانــات احلديث
العاملــي وأســاليب التجــارة. وبالتالــي فــإن انخفــاض تكلفــة اإلنتــاج الناجــم عــن اســتخدام التقانــات اجلديــدة )التــي 
تســتخدم عمالــة ورأس مــال أقــل( يــؤدي إلــى زيــادة العائــد لــرواد األعمــال واملســتثمرين، ويفتــح آفاقــا كبيــرة لدخــول 
فاعلــن جــدد للســوق. وإذا لــم تتحــرك قطــر باجتــاه تبنــي تقانــات جديــدة فإنهــا ســتجد نفســها متأخــرة يف جهودهــا نحــو 

ــة33.  ــع االقتصــادي وتوســيع صادراتهــا غيــر الهيدروكربوني التنوي

إضافــة إلــى املخاطــر املشــار إليهــا آنفــا، تبــرز احتماليــة االجتــاه نحــو تبنــي سياســات حمائيــة والتــي قــد تشــعل حروبــاً 
جتاريــًة وحــروب أســعار صــرف بــن االقتصــادات الكبيــرة يف العالــم، ممــا يــؤدي إلــى عرقلــة النمــو االقتصــادي العاملــي 
وتباطــؤ الطلــب العاملــي علــى الطاقــة وعلــى ســلع غيــر الطاقــة أيضــا. ويشــكل هــذا االحتمــال مخاطــرة أخــرى ذات أبعــاد 

ســلبية قــد يواجههــا االقتصــاد القطــري خــال فتــرة التوقــع. 

املشهد االقتصادي وفق سيناريو خط األساس )2022-2018(. 4

ــر 2017. ومــع األخــذ  ــد املســتويات احملققــة خــال شــهر يناي ــاز عن يفتــرض هــذا الســيناريو بقــاء أســعار النفــط والغ
ــه ال توجــد مبــررات لتوقــع حــدوث تغيــرات  ــه أعــاه فإن باحلســبان الضبابيــة يف أســواق النفــط والغــاز كمــا أشــير إلي

	قطعت دولة قطر أشواطا مهمة في إنشاء	ثالث مناطق اقتصادية خاصة يمكن أن تحتضن النشاطات والصناعات الناشئة ذات التقانات العالية والتي تساهم في	 	33
التنويع االقتصادي.
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ــة، فــإن  ــرة طويل ــة لفت ملموســة خــال األمــد املتوســط. ومــع توقــع بقــاء أســعار النفــط والغــاز حــول مســتوياتها احلالي
إجــراءات الترشــيد يف املاليــة العامــة ستســتمر حتــى يتحقــق تــوازن الرصيــد املالــي. ومــن املتوقــع أن يتركــز الترشــيد يف 
اإلنفــاق اجلــاري والــذي بــدوره يعنــي انخفاضــا يف الطلــب علــى الســلع واخلدمــات يف الســوق احملليــة. باملقابــل، ســتركز 
احلكومــة علــى تأمــن اإلنفــاق الرأســمالي الــازم لكافــة املشــاريع الكبــرى مبــا فيهــا املشــاريع املتعلقــة باســتضافة كأس 
العالــم 2022 لكــن ضمــن موازنــات حصيفــة. علــى التــوازي، ســتتبنى احلكومــة إصاحــات يف السياســات تعتبــر مهمــة 
لتعزيــز بيئــة األعمــال؛ وتشــجيع مســاهمة القطــاع اخلــاص يف القطاعــات القائمــة علــى املعرفــة؛ ولرفــع مســتوى مجمــل 
إنتاجيــة عوامــل اإلنتــاج. ومــن املتوقــع أن يســتجيب القطــاع اخلــاص إيجابيــا لهــذه اإلصاحــات ويزيــد مــن اســتثماراته 
يف االقتصــاد احمللــي. وســتدفع اإلضافــات املســتمرة علــى مخــزون رأس املــال منــو القطــاع غيــر النفطــي قدمــا ليعــوض 
عــن تراجــع منــو القطــاع الهيدروكربونــي، ممــا يســاعد علــى أن يتــراوح متوســط معــدل النمــو احلقيقــي للنــاجت احمللــي 

اإلجمالــي مــا بــن 2.1% و 3.0 % علــى ضــوء افتراضــات متيــل إلــى التفــاؤل خــال الفتــرة 2022-2018.

إن منــوذج النمــو القائــم علــى اإلضافــات ملخــزون رأس املــال وتعزيــز مجمــل إنتاجيــة عوامــل اإلنتــاج ســيترجم إلــى فائــض 
ــى الرغــم مــن توقــع  ضيــق جــدا يف رصيــد امليــزان املالــي العــام وأرصــدة إيجابيــة محــدودة يف احلســاب اجلــاري. فعل
انخفــاض اإلنفــاق اجلــاري مــن مــا يقــارب 32.6% مــن النــاجت احمللــي االجمالــي عــام 2015 إلــى مــا يقــارب 21.2% خــال 
فتــرة اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة الثانيــة )2018-2022( فإنــه بالــكاد سيســجل امليــزان املالــي العــام فوائــض ضئيلــة. 
وعلــى التــوازي، وباعتبــار أن القطاعــن احلكومــي واخلــاص سيســتمران يف االســتثمار، فــإن فوائــض احلســاب اجلــاري 
ــة فوائــض األرصــدة  ــات . وســينجم عــن محدودي ــرة التوقع ــل خــال فت ــرة جــًدا ذات مــرة ســتصبح أق ــت كبي ــي كان الت
اخلارجيــة انخفــاض يف صــايف التحويــات إلــى جهــاز قطــر لاســتثمار وتقلــص معــدل االدخــار القومــي34 مــن %53.5 
خــال فتــرة اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة األولــى )2011-2016( إلــى 45.8% خــال فتــرة اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة 

الثانيــة )2018 - 2022(. 

ســيكون حجــم التوســع االقتصــادي، علــى أســس مســتدامة، نتيجــة لتركيــز اجلهــود علــى تعزيــز السياســات والتشــريعات، 
وبــأي حــال ســيكون لتوزيــع اإلنفــاق العــام بشــكل أكثــر كفــاءة دورا مهمــا يف وضــع دعائــم النمــو يف بعــض قطاعــات 
ــة نشــأتها ســيضع، ال شــك،  ــل منــو هــذه القطاعــات يف بداي ــى احلكومــة يف متوي اخلدمــات الناشــئة. إن االعتمــاد عل
ضغوطــا علــى املاليــة العامــة، لكــن مــع تقــدم نشــاطها مــن املتوقــع أن يبــدأ متويــل القطــاع اخلــاص بلعــب دوٍر مهــٍم يف 
دعــم منوهــا وتطورهــا. إن االنتقــال إلــى منــوذج تنميــة مســتدام مــن شــأنه يف األمــد الطويــل أن يعــزز آفــاق االقتصــاد 

ــه واســتقراره وازدهــاره.  القطــري ومناعت

خامتة. 5

يتضــح ممــا مــر بنــا يف هــذا الفصــل ومــن تقييــم األداء االقتصــادي الســتراتيجية التنميــة الوطنيــة )2011-2016( أن 
احملافظــة علــى األداء االقتصــادي الكفــؤ لدولــة قطــر مبــا يحقــق غايــات رؤيتهــا الوطنيــة 2030، يجــب أن يرتبــط بشــكل 
ــت  ــرة قــد بذل ــة كبي ــة. ومــع أن جهــودا تشــريعية وتنظيمي مؤسســي وســلس ومســتمر ببرامــج وخطــط اســتدامة التنمي
لترســيخ هــذه القيــم إال أن حتقيــق االســتدامة يف هــذا اجلانــب يتطلــب جهــودا متكاملــة ومســتمرة مرتكــزة علــى التجــارب 
الدوليــة املتميــزة وعلــى جهــود حثيثــة لبنــاء القــدرات الوطنيــة االقتصاديــة املؤسســية منهــا والبشــرية، واحملافظــة عليهــا 

باعتبارهــا هــي ذاتهــا ثــروة وطنيــة وإرثــا لألجيــال القادمــة.

)الناتج املحلي اإلجمالي االسمي( - )االستهالك الخاص + اإلنفاق الحكومي( / الناتج املحلي اإلجمالي االسمي 	34
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املقدمة. 1

تقتضــي التنميــة حتديــث وتطويــر مؤسســات وأجهــزة القطــاع العــام وباألخــص اســتهداف الســمات األساســية للدولــة 
احلديثــة35، وتكثيــف اجلهــود باجتــاه تبنــي قيــم التحديــث والتطويــر املؤسســي )انظــر الشــكل 1.1.2(، وحتقيــق تقــدم 
منتظــم يف مجــاالت تركيــزه الثمانيــة وصــوالً للتميــز املؤسســي. حيــث ال ميكــن فصل أداء اخلدمات عــن التنظيم والتطوير 
املؤسســي، فاآلثــار اإليجابيــة جلــودة التنظيــم املؤسســي، ووضــوح اخلطــط وتكامــل السياســات، وحســن اســتخدام املــوارد 

البشــرية واملــوارد املاليــة، متكــن مــن تقــدمي خدمــات عامــة متميــزة، ومراقبــة األداء واملســاءلة )انظــر الشــكل 2.1.2(.

ــة  ــدرات املؤسســية والتنظيمي ــر الق ــب تطوي ــق التحــول املنشــود يتطل ــة 2030 أن حتقي ــة قطــر الوطني ــد ســلّمت رؤي لق
الســيما تعزيــز الوظائــف املركزيــة للحكومــة واملتمثلــة يف املاليــة، التخطيــط، تكنولوجيــا املعلومــات، واملــوارد البشــرية. 
وعلــى الرغــم مــن حــدوث تطــورات هامــة خــال الســنوات املاضيــة يف مجــال إرســاء أســس القدرات-أولــى مراحــل 
التطويــر املؤسســي-إال أن االنتقــال ملرحلــة تضمــن القــدرات املؤسســية وصــوالً ملرحلــة التميــز املؤسســي يقتضــي تقويــة 
الوظائــف املركزيــة ومبــا يضمــن ترســيخ عوامــل التمكــن وجعلهــا إرثــا مؤسســيا لدولــة قطــر الســيما مــع حركــة التنميــة 

املتســارعة.  
 

الشكل )1.1.2(: قيم التحديث والتطوير املؤسسي  

زيادة نسبة ما حتقق من املخرجات والنتائج بناء على املدخالت املستخدمة الكفاءة

الفاعلية

خلق القيمة

املساءلة

الشفافية

املشاركة

حتسني نوعية العناصر التي حتول املدخالت إلى مخرجات ونتائج

تعظيم واستدامة اجلدوى (على مستوى الركائز األربعة) من االستثمار واالستدامة

حتمل املسؤولية املترتبة على أعمال احلكومة والقطاع العام

شفافية أفعال وقرارات احلكومة والقطاع العام

إشراك املواطنني يف القرارات والعمليات العامة التي تؤثر على حياتهم

لقــد كانــت معاجلــة التحديــات التــي يواجههــا القطــاع احلكومــي محــط اهتمــام اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة األولــى )2011-
ــة عــام 2016 تقــدم ملحــوظ يف عــدد  ــى نهاي ــة طموحــة. هــذا وقــد حتقــق حت ــدة عمــل وطني ــي ألتزمــت بأجن 2016( والت
مــن مجــاالت التطويــر املؤسســي مبــا يف ذلــك اإلدارة املاليــة، وبالتالــي تشــكل هــذه املنجــزات نقطــة االنطــاق الســتراتيجية 
التطويــر  والتحديــث املؤسســي  للســنوات )2018- 2022(، بــل هــي امتــداد لهــا، فأغلــب النتائــج املســتهدفة يف القطــاع وعدد 
أقــل مــن األهــداف احملــددة ســيمتد تنفيذهــا خــال الفتــرة القادمــة، وذلــك إمــا لطبيعتهــا املتشــابكة أو لصعوبــات محــددة 
واجهتهــا، أو لطبيعتهــا املمتــدة، وبالتالــي ســيتم منحهــا خــال الفتــرة املقبلــة مزيــداً مــن الزخــم. كمــا اســتجدت مجموعــة 

	 مفهوم الحداثة مفهوم شامل يقصد به توفر قيم الدولة املعاصرة لتطوير القدرات املؤسسية واملحافظة عليها وفق محاور ومجاالت التركيز الرافعة 	35
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أخــرى مــن األهــداف احملــددة تقابلهــا تدخــات مناســبة وذلــك اســتجابة لتغيــرات يف الســياق االقتصــادي واملؤسســي 
والتنظيمــي احمليــط. كمــا مت إجــراء بعــض التعديــات علــى األهــداف غيــر املتحققــة لتحســن التكامــل، مــع زيــادة التركيــز 

علــى الشــروط التأسيســية ضمــن البرامــج واملشــاريع، وحتديــد قضايــا التسلســل الزمنــي واملرجعيــة.

الشكل )2.1.2(: مجاالت تركيز التحديث والتطوير املؤسسي

التخطيط
والسياسات

إدارة
امليزانية

التنظيم

العمليات
املؤسسية

املشتريات
احلكومية

تكنولوجيا
املعلومات

إدارة األداء

املوارد
البشرية

ــات . 2 ــدمي اخلدم ــي، تق ــر املؤسس ــداف التطوي ــج وأه ــق نتائ ــرز يف حتقي ــدم احمل التق
)2016 املاليــة )2011-  واإلدارة 

االتساق التنظيمي وتغير املشهد اإلداري
تغيــر املشــهد اإلداري يف دولــة قطــر  منــذ إطــاق اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة األولــى )2011-2016( يف عــام 2011 
تغييــراً كبيــراً، حيــث مت إعــادة تنظيــم احلكومــة يف كل مــن عــام 2013 وعــام 2016. وقــد كانــت أبــرز مامــح إعــادة 
التنظيــم أوالً، التحــول إلــى نظــام احلقائــب الوزاريــة وإلغــاء املجالــس العليــا تدريجيــاً ومــا ترتــب علــى ذلــك مــن إعــادة 
دمــج الوظائــف اإلشــرافية املوكلــة لبعــض اجلهــات مــع الوظائــف التشــغيلية 36. ثانيــاً، تقليــص حجــم اجلهــاز احلكومــي 
نفســه وتقليــص نفقاتــه مــن خــال دمــج مجموعــة مــن الــوزارات والهيئــات لتقــود قطاعــات أكبــر مكملــة لبعضهــا البعــض 
)انظــر الشــكل 3.1.2(. كمــا بذلــت جهــود واضحــة لتجنــب التداخــل والتضــارب يف االختصاصــات مــع العمــل علــى وضــوح 
املهــام واملســؤوليات. هــذا وقــد ترّتــب علــى عمليــات إعــادة الهيكلــة اتســاع نطــاق بعــض القطاعــات وتقلــص نطــاق بعــض 

 لطبيعة االختصاصات واملهام 
ً
صنف مجلس الوزراء املوقر في القانون رقم )8( لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة املوارد البشرية، املادة )20( الجهات الحكومية وفقا 	36

والوظائف املوكلة إليـــها إلى جهات حكومية استشارية/إشرافية وجهات حكومية تشغيلية، بحيث تختص األولى بإعداد السياسات العامة واإلشراف على تنفيذها 
ويناط بالثانية تنفيذ هذه السياسات أو إدارة وتشغيل املرافق وتقديم الخدمات العامة.
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ــى الرغــم مــن رصــد تقــدم  ــة للحكومــة. وعل ــف املركزي ــي متــارس الوظائ ــزة الت ــك األجه القطاعــات األخــرى مبــا يف ذل
ملمــوس باجتــاه اتســاق هيــاكل األجهــزة احلكوميــة، فإنــه مت رصــد جاهزيــة أقــل يف إدارة القــوى العاملــة وتوجيههــا لســد 
العجــز أو  توظيــف الفائــض يف اجلهــات. كذلــك حتقــق تقــدم ملمــوس باجتــاه ترشــيد اإلنفــاق احلكومــي وباألخــص يف بــاب 
األجــور والرواتــب. حيــث مت وضــع معاييــر لضبــط النفقــات اإلداريــة، كمــا مت تدقيــق بعــض البــدالت وإيقــاف صــرف بعــض 
البنــود التقديريــة لفئــات غيــر مســتحقة لهــا. كذلــك مت تبنــي ضوابــط تســهل عمليــة املناقــات بــن بنــود املوازنــة لتغطيــة 
أي عجــز يف أحــد البنــود دون احلاجــة إلجــراء تعزيــز  يف موازنــة البــاب األول. هــذا باإلضافــة إلــى مراقبــة حركــة الصــرف 
علــى موازنــة البــاب األول وإجــراء املطابقــات مــع الســجات احملاســبية مــن خــال شاشــات ملراقبــة حركــة الصــرف. أمــا 
ــق بقيــاس جــودة األداء احلكومــي، فبعــد صــدور "دليــل معاييــر األداء املؤسســي للجهــات احلكوميــة" مبوجــب  فيمــا يتعل
منشــور مــن مكتــب معالــي رئيــس مجلــس الــوزراء يف يونيــو 2014، والــذي يشــكل مرجعيــة لتحديــد أســس ومعاييــر قيــاس 
مــدى التقــدم والتطــور يف أداء اجلهــات احلكوميــة37، مت الشــروع يف التطبيــق املرحلــي للدليــل بــدءاً مــن عــام 2016 مــن 
خــال متابعــة اجلهــات احلكوميــة يف تطبيــق ثاثــة مجــاالت رئيســة تتضمــن 12معيــاراً رئيســياً. ومــع ذلــك  فــإن صياغــة 
ــة، تتصــف  ــن خــارج احلكوم ــات م ــه مبشــاركة جه ــي ســتزداد فاعليت ــم جــودة األداء احلكوم ــى تقيي ــادر عل ــام ق إطــار ع

باملوضوعيــة واحلياديــة، ومتتلــك مهــارات عاليــة، مــع ضمــان متثيــل متلقــي اخلدمــات احلكوميــة.

القرار االميري رقم 6 لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة التنمية اإلدارية والعمل و الشؤون االجتماعية. املدادة )16(. 	37
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حلكومة  دولة  قطر 2017
 الهيكل التنظيمي 

الشكل )3.1.2(:

ب السمو أمير البالد املفدى
ح

صا
ضرة 

ب األميرح
سمو نائ

صندوق دعم النشطة االجتماعية
ضية قرار أميري (٤٤) لعام ٢٠١٠

والريا

الديوان األميري
قرار أميري ١٠ لعام ٢٠٠٦

جهاز الطيران األميري
قرار أميري (٩٦) لعام ٢٠١٣

ص
خلا

الديوان األميري ا
قرار أميري (٥٣) لعام ٢٠١١

حملكمة الدستورية 
ا

قانون (١٢) لسنة ٢٠٠٨
س األميري

حلر
ا

قرار أميري (٤) لسنة ٢٠٠٧
ف قطر

هيئة متاح
قرار أميري (٢٦) لسنة ٢٠٠٩

هيئة الرقابة اإلدارية
والشفافية قرار أميري

سنة ٢٠١٥
(٦) ل

ت األميرية
جهاز اليخو

قرار أميري (٣٤) لعام ٢٠١٠

يف
املؤسسة العامة للحي الثقا

قرار أميري (٤) لسنة ٢٠٠٧
جلنة تسيير إنشاء السكك

حلديدية - الريل
ا

قرار أميري (٣٩) لسنة ٢٠١١
النيابة اإلدارية

قانون (١٠) لسنة ٢٠٠٢
ف قطر املركزي

صر
م

سنة ٢٠١٢
قانون (١٣) ل

سواق املالية قانون
أل

هيئة قطر ل
سنة ٢٠١٢

رقم (٨) ل

حملــــــــــاكم
ا

ضاء
س األعلى للق

جل
امل

قانون (١٠) لسنة ٢٠٠٣
قوة األمن الداخلي

سنة ٢٠٠٢
قانون (١٢) ل

ص
خلا

املكتب الهندسي ا
ملحق بالديوان األميري

قرار أميري (٢٤) لسنة ٢٠٠٥
اللجنة العليا للتنسيق واملتابعة
قرار أميري (٤) لسنة ٢٠٠٤

وزارة الدفاع
أمر أميري (٣) لسنة ١٩٧٧

اللجنة األوليمبية القطرية
مرسوم (٣٦) لسنة ٢٠٠٢

س الوزراء
س مجل

مكتب رئي
قرار أميري (٦٥) لسنة ٢٠١٤

س الوزراء ووزير
جل

س م
ب رئي

نائ
س الوزراء

جل
شؤون م

الدولة ل
س الوزراء 

األمانة العامة ملجل
سنة ٢٠١٤

قرار أميري (٣٢) ل

س األعلى للشؤون
املجل

ستثمار 
صادية واال

االقت
قرار أميري (٢٣) لسنة ٢٠٠١

ستثمار
ال

جهاز قطر ل
قرار أميري (٢٢) لسنة ٢٠٠٥

جهاز قطر لتنمية املشاريع
سطة

صغيرة واملتو
ال

قرار أميري (١٧) لسنة ٢٠١١

س الدفاع
مجل

سنة ١٩٩٦
سوم (٨١) ل

مر
جهاز أمن الدولة

سنة ٢٠٠٣
قانون (٥) ل

س الوزراء
جل

م

قطر للبترول 
سوم بقانون (١٠)

مر
سنة ١٩٧٤

ل

س الوزراء
جل

س م
معالي رئي

س الشورى
مجل

سنة ١٩٦٤
قانون (٦) ل

سبة
حملا

ديوان ا
سنة ٢٠١٦

قانون (١١) ل
جامعة قطر

مرسوم بقانون (٣٤) لسنة ٢٠٠٤
اللجنة العليا للمشاريع واإلرث
قرار أميري (٢٧) لسنة ٢٠١١

حلقوق اإلنسان
اللجنة الوطنية 

مرسوم بقانون (١٧) لسنة ٢٠١٠

وزارة الداخلية
قرار أميري

سنة ٢٠١٤
(٤٨) ل

شغال العامة قانون
أل

هيئة ل
سنة ٢٠١٤

رقم (٣٤) ل

ستقلة
ت م

جها

جلهة
س ا

ت تتبع رئي
جها

سمو ولي العهد
سنه ٢٠٠٨ تتبع 

سباير زون – قرار اميري ٦ ل
ا

املؤسسة العامة القطرية للكهرباء
واملاء قرار اميري ٣٥ لعام ٢٠١٤

ك قرار
الهيئة العامة للجمار

اميري رقم ٣٧ لسنه ٢٠١٤

الهيئة العامة لشؤون
صرين

القا
قرار اميري رقم ٤١ لسنه ٢٠١٤ 

سياحة قرار
الهيئة العامة لل

سنه ٢٠١٤
اميري رقم ٣٦ ل

خليرية
هيئة تنظيم األعمال ا

قرار اميري رقم ٤٣ لسنه ٢٠١٤

ت
صاال

هيئة تنظيم االت
قرار اميري رقم ٤٢ لسنه ٢٠١٤

كلية قطر لعلوم الطيران
قرار اميري رقم ٤٦ لسنه ٢٠١٤

الهيئة العامة للطيران املدني
قرار اميري رقم ٤٠ لسنه ٢٠١٤

سة حمد الطبية
س

مؤ
قرار اميري رقم ١١ لسنه ٢٠١٦

صحية األولية
مؤسسة الرعاية ال

قرار اميري رقم ١١ لسنه ٢٠١٦

املجلس القطري للتخصصات الصحية
قرار اميري رقم ٧ لسنه ٢٠١٢

الهيئة العامة للتقاعد
ت االجتماعية

والتأمينا
قرار اميري رقم ٣٨ لسنه ٢٠١٤ 

الهيئة العامة القطرية
س

ت والتقيي
صفا

للموا
قرار اميري رقم ٤٤ لسنه ٢٠١٤

س البلدي املركزي
املجل

سنه ١٩٩٨
القانون رقم ١٦ ل

صندوق قطر
للتنمية قانون

سنة ٢٠٠٢
(١٩) ل

جلنة حماية
ك الدولة

ال
أم

قرار أميري
(٩١) لسنة ٢٠١١

اللجنة الدائمة
للموارد املائية
قرار أميري

(١٩) لسنة ٢٠١١

اللجنة الوطنية
ت

ألمن املعلوما
قرار أميري (١٩)

سنة ٢٠١٦
ل

املؤسسة القطرية
الم

إلع
ل

قرارأميري (٢٣)
سنة ٢٠١٤

ل

وكالة األنباء
القطرية

قرار أميري
(٥٠) لسنة ٢٠١٤

خلارجية
وزارة ا

قرار أميري  (٢٧)
سنة ٢٠١٦

ل

وزارة البلدية
والبيئة

قرار أميري (٥)
سنة ٢٠١٦

ل

وزارة الطاقة
صناعة

وال
قرار أميري (١٦)

سنة ٢٠١٤
ل

وزارة املالية
قرار أميري (٢٩)

سنة ٢٠١٤
ل

ف
وزارة األوقا

والشؤون اإلسالمية 
قرار أميري (٢٣)

سنة ٢٠١٤
ل

وزارة الثقافة
ضة قرار

والريا
أميري (٧)
سنة ٢٠١٦

ل

صاد
وزارة االقت

والتجارة
قرار أميري (٢٠)

سنة ٢٠١٤
ل

وزارة العدل
قرار أميري (٢٥)

سنة ٢٠١٤
ل

وزارة التنمية
اإلدارية والعمل

والشؤون االجتماعية
قرار أميري (٦)

سنة ٢٠١٦
ل

ط
وزارة التخطي

صاء
التنموي واإلح

قرار أميري (٢٨)
سنة ٢٠١٤

ل

وزارة التعليم
والتعليم العالي
قرار أميري (٩)

سنة ٢٠١٦
ل

ت
ال

ص
وزارة املوا

ت
صاال

واالت
قرار أميري (٨)

سنة ٢٠١٦
ل

صحة
وزارة ال

العامة
قرار أميري (١٠)

سنة ٢٠١٦
ل

صدر: وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية. فبراير 2017
امل
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العمليــات املؤسســية ورفــع كفــاءة اخلدمــات احلكوميــة
ــة  ــر منافــذ خدمــة موحــدة مبــا يســهل إمكاني حقــق القطــاع احلكومــي تطــورات هامــة يف مجــال تقــدمي اخلدمــات عب
الوصــول حلزمــة واســعة مــن اخلدمــات احلكوميــة يف مــكان واحــد، ويف فتــرة زمنيــة وجيــزة. وميكــن إجمــال هــذه 
التطــورات يف إنشــاء مجمعــات خدميــة حكوميــة وتوزيعهــا جغرافيــاً علــى مناطــق الدولــة املختلفــة. وقــد وصــل عددهــا 
إلى10مجمعــات خدميــة، وتشــارك فيهــا 7 جهــات حكوميــة، وتقــدم 340 خدمــة مختلفــة. كمــا مت مراعــاة تقــدمي خدمــات 
تفضيليــة لفئــات محــددة مــن املجتمــع ككبــار الســن وذوي االعاقــة، هــذا باإلضافــة إلــى مــد ســاعات اخلدمــة لتتضمــن 
فتــرات صباحيــة ومســائية مــع اســتمرار التنســيق بــن إدارة مجمعــات اخلدمــات احلكوميــة ومتخــذي القــرار بالــوزارات 
حتقيقــاً النســيابية العمــل. وال تقتصــر التطــورات يف مجــال متكــن اإلجــراءات املؤسســية وتســهيل الوصــول للخدمــات 
احلكوميــة علــى إنشــاء املجمعــات اخلدميــة فحســب وإمنــا امتــدت لتشــمل أمتتــة اخلدمــات احلكوميــة نفســها وحتويــل 
ــة  ــع اإللكتروني ــن خــال املواق ــدار 24 ســاعة م ــى م ــة متاحــة للمســتفيدين عل ــات إلكتروني ــى خدم ــا إل ــر منه عــدد كبي
الرســمية للجهــات، أو مــن خــال بوابــة »حكومــي« اإللكترونيــة. هــذا باإلضافــة إلــى تطويــر تطبيقــات األجهــزة الذكيــة 
ذات العاقــة. كمــا تقــدم بوابــة حكومــي حاليــاً مــا يقــرب مــن 400 خدمــة، تتضمــن أكثــر مــن 150 خدمــة إلكترونيــة ميكــن 
للشــركات واملواطنــن واملقيمــن والــزوار إجنازهــا بشــكل كامــل علــى الشــبكة. ويتمثــل التحــدي للفتــرة القادمــة يف حتقيــق 
مزيــد مــن االتســاق بــن اخلدمــات احلكوميــة والربــط بينهــا وبــن قواعــد البيانــات التــي تســيرّها. كذلــك إدارة املعلومــات 
احلكوميــة بكفــاءة واســتخدامها كأدلــة يسترشــد بهــا املخططــون. هــذا باإلضافــة إلــى تنظيــم اســتخدام البيانــات مــع 
ارتفــاع حجــم تداولهــا وحمايــة خصوصيتهــا. وأخيــراً حمايــة البنيــة التكنولوجيــة احلكوميــة مــن املخاطــر اإللكترونيــة. 

ميدانيــاً نفــذت وزارة التخطيــط التنمــوي واإلحصــاء أول اســتطاع رأي شــامل بشــأن رضــى املســتفيدين عــن اخلدمــات 
احلكوميــة يف مايــو مــن عــام 2016، وتوظــف اجلهــات املعنيــة نتائــج هــذا االســتطاع لتطويــر اخلدمــات التــي تقدمهــا. كمــا 
تعتبــر مأسســة االســتطاع أحــد أولويــات املرحلــة القادمــة، حيــث ســيتم تنفيــذه بشــكل دوري مــع توســيع نطــاق تغطيتــه 
وتطويــر مكوناتــه. باإلضافــة إلــى مــا ســبق جتــري الــوزارة مســوحاً دوريــة تســتطلع فيهــا رأي قطــاع األعمــال واملســتثمرين 
بشــأن بيئــة األعمــال )مســح مؤشــر الثقــة يف منــاخ األعمــال(، وكذلــك رأي األســر بشــأن جــودة اخلدمــات والســلع املســتهلكة 
واألســعار )مســح مؤشــر ثقــة املســتهلك يف دولــة قطــر(. كمــا يوفــر مســح التنافســية والــذي يعــد ألغــراض معهــد التنميــة 
اإلداريــة يف سويســرا، مؤشــرات هامــة حــول رأي منشــآت األعمــال يف أربعــة مجــاالت رئيســية وهــي األداء االقتصــادي، 
ــة حــول األداء  ــة مؤشــرات هام ــدم هــذه املســوح مجتمع ــة. وتق ــة التحتي ــال، البني ــاءة قطــاع األعم ــة، كف ــاءة احلكومي الكف
احلكومــي واخلدمــات احلكوميــة. وميكــن تقســيم اخلدمــات العامــة إلــى ثــاث مجموعــات حســب الفئــات التــي تســتهدفها: 

ــور 	  ــة تدعــم بشــكل مباشــر تقــدمي اخلدمــات لألعمــال وللجمه ــة: وهــي خدمــات مركزي ــة للحكوم اخلدمــات املركزي
بواســطة األجهــزة األفقيــة. وتتمثــل هــذه اخلدمــات املركزيــة يف )أ( املاليــة، مبــا فيهــا املوازنــات واملشــتريات احلكوميــة. 
)ب( التخطيــط، املتضمــن لألولويــات املهمــة والنتائــج االســتراتيجية املخطــط حتقيقهــا. )ت( التشــريعات، التــي حتــدد 
اختصاصــات العمــل ومتنــح التفويــض لــألداء، وحتــدد أســس املســاءلة، وتنظــم العاقــات بــن األجهــزة. )ث( املــوارد 
ــر عصــب  ــي تعتب ــا املعلومــات، الت ــة وهــو أيضــا غايتهــا. )ج( تكنولوجي ــار أن اإلنســان هــو أداة التنمي البشــرية، باعتب

الكيانــات اإلداريــة يف عالــم اليــوم.

خدمــات احلكومــة للجمهــور: وهــي اخلدمــات العامــة التــي تقدمهــا احلكومــة جلمهــور املتعاملــن وســواء كانــوا مواطنن 	 
أو مقيمــن أو زوار وتســعى احلكومــة إلــى تطويرهــا بشــكل مســتمر.

خدمــات احلكومــة لألعمــال: وتعنــى بعمليــات بــدء أو تســجيل األعمــال، وتوفيــر بيئــة األعمــال، وعمليــة اجتــذاب 	 
االســتثمارات ورؤوس األمــوال األجنبيــة وضرائــب األعمــال، الــخ.

وتوصــي االســتراتيجية بشــدة بإســناد دور أكبــر ومشــاركة أوســع وأكثــر فاعليــة للقطــاع اخلــاص يف كافــة أنــواع اخلدمــات مبــا 
يرفــع مــن كفــاءة شــركات القطــاع اخلــاص ويعــزز املنافســة وســوق العمــل ويتيــح الفــرص لشــراكات تكتســب صفــة العامليــة.   
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اإلطار)1.1.2(: استطالع رأي متلقي خدمات الوزارات واملؤسسات احلكومية األخرى 

نّفذت وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء يف مايو من عام 2016 أول استطاع رأي موسع بشأن رضى املستفيدين 
األداة  ترجمت  وقد  هذا  املجتمع،  شرائح  كافة  من  مستفيداً   5369 شمل  والــذي  احلكومية  اخلدمات  عن 
االستطاعية إلى عدة لغات لضمان تغطية أكبر شريحة ممكنة من متلقي اخلدمات، مبا يف ذلك اجلاليات  غير 
الناطقة باللغة العربية. نّفذ االستطاع من خال املقابات الشخصية يف املنازل واألماكن العامة، كما مت تطبيق 
االستطاع يف أماكن تلقي اخلدمات نفسها ومن خال املواقع اإللكترونية. شمل االستطاع أخذ الرأي بشأن 
أكثر من 300 خدمة تقدمها 20 وزارة ومؤسسة حكومية. وقد تناول االستطاع مواضيع تتعلق مبدى شمولية 
اخلدمات احلكومية وسهولة الوصول إليها، مدى االستفادة من اخلدمات اإللكترونية إن وجدت، كذلك رضى 
املستفيدين عن خدمات الوزارات بشكل عام، وعن خدمات كل وزارة على حدة من حيث سهولة الوصول للخدمة، 
وضوح النظم واإلجراءات، أداء املوظفن واطاعهم، املدة الزمنية للحصول على اخلدمة، الرسوم املفروضة، 
متابعة املعامات، الرد بشأن الشكاوي واالستفسارات، جودة اخلدمات اإللكترونية نفسها، مدى توفر مواقف 
وأماكن لانتظار وكذلك توفر املرافق الصحية ومراعاة احتياجات ذوي اإلعاقة واملسنن، باإلضافة إلى أوقات 
كأحد  العامة  اخلدمات  تقدمي  بشأن  واألخذ مبقترحاتهم  املستفيدين  إشراك  ويدخل  هذا  اخلدمات.  تقدمي 
املمارسات املتميزة بحسب عوامل متكن أداء القطاع العام والتي سيتم مأسستها وتنفيذها بشكل دوري، لتشكل 

أداة للمخططن يف الوزارات املختلفة لتطوير ورفع كفاءة اخلدمات.

البنية التكنولوجية املشتركة للدولة
يتضمــن تطويــر البنيــة التكنولوجيــة احلكوميــة 8 مكونــات رئيســية تتمثــل يف )أ( حتســن الشــبكة احلكوميــة ونشــر 
الشــبكة للنطــاق العريــض يف اجلهــات، )ب( إنشــاء مركــز للبيانــات يتــم فيــه اســتضافة حــزم بيانــات اجلهــات احلكوميــة، 
)ت( إنشــاء مركــز ملواجهــة األزمــات لدعــم البيانــات احلكوميــة، )ث( إنشــاء بنيــة حتتيــة ســحابية تكنولوجيــة، )ج( توســيع 
نطــاق مركــز االتصــال احلكومــي، )ح( إرســاء البنيــة التحتيــة الازمــة لتفعيــل اســتخدام التوقيــع اإللكترونــي، )خ( تقــدمي 
خدمــة التحــول الرقمــي املتكاملــة )د( وأخيــراً إنشــاء منصــة خدمــات االنترنــت تدعــم حضــور الــوزارات. ويف هــذا اإلطــار  
ترتبــط 29 جهــة حكوميــة باملنصــة التكنولوجيــة املشــتركة التــي تنطلــق منهــا كافــة اخلدمــات احلكوميــة. كمــا مت تطويــر 
السياســات املرتبطــة بهــا. كذلــك اســتفادت 4 جهــات مــن مركــز االســتضافة احلالــي. أمــا بالنســبة ملركــز االتصــال 
ــات  ــادل البيان ــا مت إنشــاء منصــة لتب ــة. كم ــة حكومي ــدد 20 خدم ــي لع ــدمي الدعــم الفن ــد مت تشــغيل وتق ــي فق احلكوم
احلكوميــة حســب املعاييــر واملمارســات القياســية، وتوفيــر 9 حــزم مــن البيانــات األساســية علــى املنصــة توفرهــا 6 جهــات 
وهــي املتمثلــة يف كل مــن  وزارة االقتصــاد والتجــارة، وزارة العــدل، وزارة الصحــة العامــة، احملاكــم، املؤسســة العامــة 

القطريــة للكهربــاء واملــاء )كهرمــاء(، ووزارة الداخليــة.

التخطيط االستراتيجي واتساق السياسات احلكومية
تّشــكل عمليــات التخطيــط التنمــوي إحــدى الوظائــف املركزيــة للحكومــة. فاالســتراتيجيات القطاعيــة والتــي تشــكل 
مكوناتهــا مجتمعــة اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة، هــي اآلليــات التــي تترجــم غايــات رؤيــة قطــر الوطنيــة إلــى واقــع 
ــة، ويف كافــة  ــزم التنســيق املســتمر بــن كافــة األجهــزة احلكومي ــة يل ملمــوس. ولضمــان تكامــل املنظومــة التخطيطي
مراحــل الــدورة التخطيطيــة. ويف حــن حتّقــق تقــدم ملحــوظ يف عمليــات التخطيــط علــى املســتويات الرفيعــة مــن 
الهــرم التخطيطــي املتعــدد املســتويات، فــإن التخطيــط علــى املســتوى املؤسســي مــا زال أقــل مــن الطمــوح، حيــث تفتقــر 
بعــض األجهــزة احلكوميــة إلــى اســتراتيجيات مؤسســية متوســطة املــدى وخطــط مخرجــات قصيــرة املــدى تعكــس 
التزاماتهــا جتــاه حتقيــق رؤيــة قطــر الوطنيــة. هــذا باإلضافــة إلــى غيــاب  نظــم الرصــد واملتابعــة والتقييــم يف أغلــب 

اجلهــات احلكوميــة.
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ــة للتخطيــط بإنشــاء وزارة للتخطيــط التنمــوي واإلحصــاء  يف عــام 2014 وربطهــا  ــة الوظيفــة املركزي كمــا عــززت الدول
مبجلــس الــوزراء، كمــا مت إنشــاء إدارات منطيــة للتخطيــط واجلــودة يف كافــة الــوزارات، والــذي مــن شــأنه توثيــق الربــط بن 
اخلطــط واملوازنــات وســد الثغــرات يف إطــار التخطيــط. كمــا ستشــكل هــذه الوحــدات اإلداريــة حلقــة وصــل بــن الــوزارات 
واجلهــة املركزيــة املعنيــة بــإدارة عمليــات التخطيــط. كذلــك فــإن الضــرورة تقتضــي بنــاء قــدرات منتســبي هــذه اإلدارات 
التخصصيــة، وترســيخ نظــام الرصــد واملتابعــة لاســتراتيجية والتحــول مــن نظــم وآليــات رصــد ناشــئة إلــى نظــم وآليــات 
رصــد ومتابعــة مؤسســية أكثــر نضجــاً. هــذا وقــد ســاهمت إدارات التخطيــط واجلــودة وبشــكل مباشــر  يف عمليــات إعــداد 
اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة )2018-2022(، ممــا منحهــا جتربــة عمليــة يف مجــال التخطيــط. غيــر أنــه البــد مــن التأكيــد 
علــى أن رحلــة حتديــث وتطويــر املؤسســات العامــة هــي رحلــة طويلــة األمــد، حيــث تبــدأ بإرســاء األســس الســليمة لــألداء 
علــى مســتوى محــاور التركيــز الثمانيــة وهــو مــا كان أيضــاً مجــال تركيــز  يف اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة األولــى )2011-
ــة  ــة الوطني ــز اســتراتيجية التنمي ــم املؤسســية وهــو مــا ســيكون محــور تركي ــم تضمــن القــدرات وترســيخ القي 2016(، ث
الثانيــة )2018-2022( وصــوالً لتحقيــق التميــز  املؤسســي )انظــر الشــكل4.1.2(. هــذا وتتداخــل هــذه املراحــل تداخــًا 

إيجابيــاً، حيــث أن كل مرحلــة ترســي دعائــم املرحلــة التــي تليهــا لضمــان انتقــال ســلس ومنهجــي نحــو التميــز.

 رحلــة حتديــث وتطويــر املؤسســات العامــة وتقــدمي خدمــات متميــزة رحلــة ممتــدة 
وطويلــة األمــد  الشكل )4.1.2(:

ات
در

لق
ء ا

بنا

الوقت
١

تركيز استراتيجية التنمية الوطنية الثانية ٢٠١٨ - ٢٠٢٢

على املدى القصير
٢٠١٧ - ٢٠١٨

على املدى املتوسط
٢٠١٩ - ٢٠٢٠

على املدى البعيد
ما بعد ٢٠٢٢

جهود ممتدة إلى ما بعد استراتيجية التنمية الوطنية
٢٠١٨ - ٢٠٢٢ لتلبية رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠

تطوير التميز املؤسسي

تضمني القدرات املؤسسية

•  التخطيط والسياسات
•  إدارة امليزانية

•  التنظيم
•  تنمية املوارد البشرية

•  متكني العمليات املؤسسية
•  املشتريات احلكومية
•  تكنولوجيا املعلومات

•  إدارة األداء

إرساء األسس للقدرات

التعاون املؤسسي
الدعم املركزي

املصدر: وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء

إدارة أداء املوارد البشرية احلكومية وبناء القدرات
ــر املؤسســي  ــث والتطوي ــة خاصــة يف مجــال التحدي ــة ووســيلتها، وهــو يشــكل أهمي ــة التنمي ــورد البشــري غاي يشــكل امل
باعتبــار أن القطــاع احلكومــي يقــود عمليــة التنميــة ومّيولهــا، وباعتبــار إن إدارة أداء املــوارد البشــرية وبنــاء قدراتهــا 
يشــكل أحــد مجــاالت التطويــر املؤسســي التمكينيــة. ويف هــذا اإلطــار فقــد وجــه االهتمــام املناســب للمــورد البشــري وبنــاء 
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قدراتــه وزيــادة إنتاجيتــه عندمــا مت إنشــاء وحــدات إداريــة منطيــة متخصصــة يف مجــال املــوارد البشــرية علــى مســتوى 
كافــة اجلهــات احلكوميــة. كمــا شــكل صــدور قانــون املــوارد البشــرية املدنيــة رقــم 15 لســنة 2016 خطــوة إيجابيــة باجتــاه 
حتســن إدارة األداء علــى مســتوى اجلهــات التــي تخضــع لــه، تدعمــه الئحــة تنفيذيــة تضمنــت آليــات تّســهل متابعــة تطبيق 
القانــون. وهنــا جتــدر اإلشــارة إلــى انــه مت اتاحــة مرونــة أكبــر للجهــات احلكوميــة يف مجــال إدارة أدائهــا، وباألخــص يف 
مجــال وضــع نظــم مســتقلة للتقييــم وللحوافــز38 علــى أن يبقــى للجهــة املعنيــة بالدولــة ممثلــة يف وزارة التنميــة اإلداريــة 
ــى  ــي والعمــل عل ــى املســتوى الكل ــة األنظمــة واللوائــح املقترحــة عل ــة مهمــة دراســة ومراقب والعمــل والشــؤون االجتماعي
ــة تطبيقهــا  اتســاقها وتكاملهــا. هــذا ويكمــن التحــدي بعــد اســتكمال األطــر التشــريعية األساســية، يف تفعيلهــا ومراقب
وجتويدهــا، وكذلــك املوازنــة بــن سياســات ترشــيد النفقــات اإلداريــة )البــاب األول: الرواتــب واألجــور( وبــن سياســات 
حتفيــز األداء، باعتبــار أن توثيــق الربــط بــن أداء العاملــن ونظــم احلوافــز والرواتــب والعــاوات والبــدالت واملزايــا 
الوظيفيــة األخــرى يشــكل أولويــة. كذلــك تطويــر مؤسســات قطــاع عــام قــادرة علــى اســتقطاب واســتبقاء الكفــاءات التــي 

يتطلبهــا وجعــل مــكان العمــل مركــزاً للتدريــب والتطويــر. 

كمــا جتــدر اإلشــارة إلــى أنــه مت خــال فتــرة نفــاذ اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة األولــى )2011-2016( وضــع معاييــر  
لتوظيــف ذوي الكفــاءات مــن القطريــن وإحالهــم. كذلــك متــت مراجعــة هيــاكل وسياســات األجــور والرواتــب واملزايــا، 
والــذي تــوج بإصــدار قانــون املــوارد البشــرية املدنيــة املشــار إليــه أعــاه، حيــث متــت إعــادة النظــر يف ســلم الدرجــات 
املاليــة ومخصصاتــه، هــذا وقــد شــكل إجمالــي نفقــات الرواتــب واالجــور 20% مــن إجمالــي اإليــرادات العامــة للدولــة 
عــام 2015 )انظــر الشــكل 5.1.2( وهــو مــا يعــادل ۳6.777 مليــون ريــال قطــري. كمــا مت ربــط املســار التدريبــي باملســار 
الوظيفــي وفــق االحتياجــات الوظيفيــة، وربــط االنتقــال مــن درجــة ماليــة إلــى درجــة ماليــة أعلــى بحزمــة تدريبيــة محددة 
ضمــن املســار االداري، هــذا باإلضافــة إلــى عــدد مــن الســاعات التدريبيــة يف املســار التخصصــي - والتــي مت حتديدهــا 
لــكل درجــة ماليــة مبــا يتوافــق مــع التطــور الوظيفــي وتغييــر املســتويات التخصصيــة للوظائــف. كذلــك مت إنشــاء قاعــدة 
بيانــات تشــمل ذوي الكفــاءات ومبــا يدعــم تخطيــط املــوارد البشــرية، تلــك القاعــدة التــي تتضمــن بيانــات إداريــة أشــمل 

بشــأن العاملــن بالقطــاع احلكومــي، والتــي طــورت حتــت مســمى قاعــدة بيانــات املــوارد البشــرية احلكوميــة "مــوارد".      

الشكل )5.1.2(: أجور ورواتب القطاع العام )مليون ر. ق(
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املصدر: البنك الدولي، وزارة املالية - قطر، نشرات إحصائية ربعية لوزارة التخطيط التنموي واإلحصاء.

املادة )34( من قانون املوارد البشرية املدنية رقم 15 لسنة 2016. 	38
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أمــا فيمــا يتعلــق ببرنامــج بنــاء القــدرات احلكوميــة، فأجنــدة التدريــب املســتحدثة تتضمــن حقيبــة تدريبيــة متطــورة أكثــر 
توافقــاً مــع االحتياجــات احلقيقيــة للقطــاع. فقــد مت حتديــد املســارات التدريبيــة وإعــداد احلقائــب التدريبيــة للســنوات 
2014-2016 وفــق األطــر املعتمــدة للبرامــج التدريبيــة الــواردة يف املســارين اإلداري والتخصصــي. كمــا نفــذ معهــد اإلدارة  
العامــة 1760 برنامجــا تدريبيــاً خاصــاً للجهــات احلكوميــة و100 برنامــج تدريبــي خــاص بالقيــادات التنفيذيــة الوطنيــة. 
هــذا ويدعــم برنامــج االبتعــاث احلكومــي، ســد الفجــوة بــن العــرض والطلــب علــى املــورد البشــري مــن خــال توجيهــه 
نحــو التخصصــات التــي يتطلبهــا القطــاع، حيــث اســتهدفت خطــة االبتعــاث لعــام 2016 مــا يعــادل  2062طالبــاً وطالبــة. 
ومــع ذلــك فمــا زالــت هنــاك حتديــات واســعة تواجــه القطــاع يف مجــال القــدرات البشــرية، الســيما الــوزارات واألجهــزة 
احلكوميــة ذات الوظائــف املركزيــة. فقــد بينــت مراجعــة منتصــف املــدة والتــي أُعــدت يف مايــو 2014، بــأن أغلــب املشــاريع 
واجهــت حتديــات تتعلــق بنقــص القــدرات البشــرية املتخصصــة التــي تتطلبهــا عمليــة تنفيــذ املشــاريع. هــذا وجتــدر 
اإلشــارة إلــى أن هنــاك موظفــاً حكوميــاً واحــداً لــكل10 مــن ســكان دولــة قطــر، ولــكل 8 مــن البالغــن، كمــا أن %10.8 
مــن إجمالــي القــوى العاملــة تعمــل يف القطــاع احلكومــي 2015، وعلــى الرغــم مــن أن حجــم القطــاع العــام مقاســاً بحجــم 
ــس التعــاون اخلليجــي ودول  ــدول مجل ــر  أقــل مــن املتوســط العــام ل ــن 12.2% يعتب ــي العامل ــى إجمال ــه نســبة إل عاملي

الشــرق االوســط وشــمال افريقيــا 21.۳% )انظــر لشــكل 8.1.2(، إال أنــه يســتوعب80% مــن القــوى العاملــة الوطنيــة.

الشكل )6.1.2(: العاملون يف القطاع العام )باآلالف(
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املصدر: وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء النشرة االحصائية الربعية )أعداد مختلفة(.

العاملــون يف القطــاع العــام نســبة إلــى إجمالــي الســكان يف دول الشــرق االوســط 
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املصدر: البنك الدولي. وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء. النشرة االحصائية الربعية 2015
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الشكل )8.1.2(: العاملون يف القطاع العام نسبة إلى إجمالي العاملني لعام 201۳ )%(
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املصدر: البنك الدولي. وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء. النشرة االحصائية الربعية 2013

إدارة التدفقات املالية احلكومية 
إن مراجعــة اخليــارات املتاحــة لضمــان اســتقرار تدفــق إيــرادات ونفقــات املوازنــة العامــة للدولــة، هــي أحــد األهــداف 
احملــددة التــي مت معاجلتهــا خــال الســنوات املاضيــة، ويف هــذا اإلطــار فقــد مت حتســن عمليــات التدفقــات املاليــة 
بــن وزارة املاليــة وقطــر للبتــرول. كمــا مت تطويــر آليــة حتويــل املخصصــات املاليــة للوحــدات احلكوميــة بشــكل يحقــق 
االســتقرار يف التدفقــات املاليــة. كمــا مت تنفيــذ عــدد مــن املبــادرات لترشــيد اإلنفــاق احلكومــي وزيــادة اإليــرادات غيــر 
النفطيــة. ومبــا أن تنويــع القاعــدة الضريبيــة مــن األمــور التــي ستســاهم يف اســتقرار اإليــرادات. فقــد نُفــذت عــدة 
مشــاريع ذات صلــة، حيــث أجريــت دراســات جتريبيــة علــى فــرض ضريبــة القيمــة املضافــة يف إطــار دول مجلــس التعــاون 
اخلليجــي. كمــا قامــت وزارة املاليــة بإطــاق نظــام إلكترونــي لتحصيــل الضرائــب "نظــام إدارة الضرائــب" والــذي يوفــر 

أساســاً متينــاً لعمليــة حفــظ ســجات الضرائــب وحتصيلهــا. 

أمــا فيمــا يتعلــق بتطويــر قطــاع التمويــل وباألخــص اســتخدام حزمــة واســعة مــن أدوات إدارة الســيولة. فقــد أدار مصــرف 
ــات االحتياطــي  ــة معــدل ســوق النقــد القطــري، ومتطلب ــى عــام 2011 مــن خــال آلي ــة حت قطــر املركــزي الســيولة احمللي
النقــدي امللزمــة للمصــارف، وإصــدار شــهادات إيــداع، والقواعــد االحترازيــة ألنشــطة اإلقــراض للمصــارف. وقــد أقــرت 
احلكومــة بأهميــة إدارة الســيولة احملليــة بفاعليــة لتحقيــق اســتقرار شــامل لاقتصــاد الكلــي. ويف هــذا اإلطــار فقــد صــدرت 
أذونــات اخلزينــة عــام 2011. بفتــرة اســتحقاق قصيــرة املــدى )91 يومــاً(، ثــم أذونــات خزينــة لفتــرة اســتحقاق أطــول 
)أذونــات خزينــة مدتهــا 91، و182، و273 يومــاً(. ويف شــهر مــارس 2013، أضيفــت إلــى أدوات إدارة الســيولة إصــدارات 
ربــع ســنوية لســندات حكوميــة بفتــرة اســتحقاق تبلــغ ثــاث وخمــس ســنوات. كمــا متــت إطالــة فتــرة اســتحقاق إصــدارات 
لســندات حكوميــة يف عــام 2014 لتصــل إلــى ســبع ســنوات و إصــدارات لســندات حكوميــة يف عــام 2015 لتصــل إلــى عشــر 
ســنوات. كمــا جتــدر اإلشــارة بــأن األذونــات والســندات احلكوميــة أصبحــت تــدرج يف بورصــة قطــر  وذلــك بعــد مــا أصــدرت 
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هيئــة قطــر لألســواق املاليــة قواعــد طــرح وإدراج الصكــوك والســندات لتنظيــم تداولهــا بــن املســتثمرين. ومبــا أن لــكل مــن 
املصــرف والهيئــة دور يف حتقيــق االســتقرار املالــي، فقــد أنشــأت يف عــام 2013 جلنــة االســتقرار املالــي ورقابــة املخاطــر 
بعضويــة الهيئــات الرقابيــة املشــرفة علــى القطــاع املالــي: كمــا مت ويف نفــس العــام فصــل أنشــطة التســوية واملقاصــة واإليــداع 
والتســجيل املركــزي لــألوراق املاليــة عــن أنشــطة الســوق ببورصــة قطــر وذلــك بإنشــاء شــركة قطــر لإليــداع املركــزي لألوراق 
املاليــة، والتــي باشــرت ممارســة أنشــطتها يف مطلــع عــام 2014 بعــد إصــدار قواعــد ترخيــص وتنظيــم جهــة اإليــداع. كمــا 
طبــق يف عــام 2014 معــدالن للســيولة، أولهمــا، معــدل تغطيــة الســيولة وهــو موجــه حلمايــة البنــوك مــن مخاطــر الســيولة يف 
املــدى القصيــر، ثانيهمــا، معــدل صــايف املــوارد املســتقرة، وهــو موجــه الحتياجــات البنــوك إلدارة ســيولتها يف املــدى الطويــل.

أمــا فيمــا يتعلــق بإعــداد اســتراتيجية وطنيــة لتوجيــه عمليــة تطويــر ســوق رأس املــال احمللــي، فقــد اعتمــدت االســتراتيجية 
محــل االهتمــام مــن قبــل هيئــة قطــر لألســواق املاليــة خــال عــام 2013، وقــد متثلــت أهدافهــا االســتراتيجية التســعة يف: 
)أ( الترقيــة إلــى األســواق املاليــة احلديثــة وبالتعــاون مــع مصــرف قطــر املركــزي، )ب( حتســن إمكانيــة دخــول الشــركات 
االســتثمارية واملنتجــات إلــى األســواق، )ت( إنشــاء نظــام فعــال ملراقبــة األســواق واإلشــراف عليهــا. )ث( وضــع وتنفيــذ 
نظــام فعــال لتقــدمي خدمــات أســواق رأس املــال. )ج( تســهيل تكويــن رأس املــال يف األســواق األوليــة والثانويــة بالتعــاون 
مــع مصــرف قطــر املركــزي. )ح( تعزيــز تنافســية أســواق قطــر املاليــة. )خ( حتســن التعــاون الدولــي. )د( تعزيــز التثقيــف 
املالــي للمســتثمرين. )ذ( التحــول إلــى جهــة حديثــة منظمــة لألســواق املاليــة الدوليــة. ويف هــذا اإلطــار  فقــد قامــت الهيئــة 
بإصــدار حزمــة متكاملــة مــن التشــريعات املنظمــة لســوق رأس املــال، كمــا أصــدرت لوائــح ونظــم تدعــم إدراج منتجــات 
جديــدة كحقــوق االكتتــاب والســندات وأذونــات اخلزانــة والصكــوك والصناديــق االســتثمارية كصناديــق االســتثمار املتداولــة 
وصناديــق االســتثمار العقــاري، كذلــك مت إدراج شــركات مركــز قطــر للمــال39 والشــركات الصغيــرة واملتوســطة وبالتالــي البــدء 
بإنشــاء أســواق متخصصــة ومكملــة للســوق الرئيســية لتســتوعب تلــك املنتجــات وهــي الســوق الناشــئة للشــركات الصغيــرة 
واملتوســطة، ســوق الســندات والصكــوك، ســوق خــاص إلدراج شــركات مركــز قطــر للمــال، ســوق الصناديــق االســتثمارية. كمــا 
مت تعزيــز البنيــة األساســية للســوق وتوفيــر املزيــد مــن اخلدمــات املرخصــة لتســهيل اتســاع قاعــدة املســتثمرين محليــاً ودوليــاً. 
هــذا وقــد توجــت اجلهــود بتأكيــد جــدارة األســواق القطريــة ورفــع تصنيــف بورصــة قطــر مــن ســوق مبتدئــة إلــى ســوق ناشــئة.

إدارة عمليات إعداد املوازنة العامة
فيمــا يتعلــق بتطويــر منظومــة إعــداد وتنفيــذ ومراقبــة املوازنــة العامــة للدولــة وإدارة املــوارد املاليــة، فقــد مت أمتتــة 
عمليــات إعــداد املوازنــة ســنة 2016 مبوجــب تعميــم املوازنــة العامــة للدولــة لســنة 2017 والصــادر عــن وزارة املاليــة. إال 
أنــه وإلــى حــن االنتهــاء بشــكل تــام مــن عمليــات التحــول باجتــاه تطبيــق التصنيــف الوظيفــي للنفقــات، ســيبقى اإلرتبــاط 
بــن املوازنــة واخلطــط متراخيــاً. أمــا فيمــا يتعلــق بوضــع نظــام لضمــان تخفيــض حصــة النفقــات اإلداريــة مــن إجمالــي 
نفقــات الــوزارات واألجهــزة احلكوميــة، فقــد حــدّدت وزارة املاليــة ســقوفاً ماليــة لإلنفــاق للســنوات الثاثــة القادمــة  

2016 - 2018 لــكل مــن  املصروفــات اجلاريــة )البــاب الثانــي( واملصروفــات الرأســمالية )البــاب الثالــث(.

إدارة املشتريات العامة
وفيمــا يتعلــق بتحســن قانــون املشــتريات العامــة واملناقصــات ووضــع الئحتــه التنفيذيــة وربــط أداء الــوزارات واألجهــزة 
احلكومية باملشــتريات، فقد صدر قانون املشــتريات احلكومية رقم 24 لســنة 2015 بشــأن تنظيم املناقصات واملزايدات 
والــذي دخــل حيــز التنفيــذ بتاريــخ 3 يونيــو مــن عــام 2016. كمــا صــدرت الئحتــه التنفيذيــة مبوجــب القانــون رقــم 22 
لســنة 2016. وقامــت إدارة تنظيــم املشــتريات احلكوميــة بــوزارة املاليــة بتنظيــم عمــل جلــان املناقصــات واملزايــدات 
باجلهــات احلكوميــة مــن خــال إنشــاء عــدد )54( جلنــة حكوميــة، هــذا باإلضافــة إلــى تكويــن شــبكة تواصــل مــع ممثلــي 
اجلهــات احلكوميــة لتعزيــز درجــات التعــاون وســرعة التواصــل بــن اإلدارة واجلهــات. كمــا مت إصــدار عــدد مــن التعاميــم 

بموجب القانون رقم 7 لسنة 2005  بإصدار قانون مركز قطر للمال، فإن املركز له إنشاء شركات وكيانات ملمارسة أنشطته، كما له منح تراخيص لشركات ملزاولة  	39
أنشطته في أو من خالل مركز قطر للمال.
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واالســتعامات املنظمــة لعمــل جلــان املناقصــات واملزايــدات، ووضــع منــوذج موحــد لإلعــان عــن املناقصــات واملزايــدات 
بالصحــف، يحتــوي علــى جميــع البنــود التــي أوجــب القانــون احتــواء اإلعــان عليهــا. كذلــك  مت حتديــث معاييــر تصنيــف 

املقاولــن، ووضــع املعاييــر اخلاصــة بتصنيــف كل مــن املورديــن ومقدمــي اخلدمــات.

كذلــك مت إطــاق نظــام إلكترونــي مشــترك للمشــتريات احلكوميــة "بوابــة املشــتريات احلكوميــة عــام 2016"، وهــي تشــكل 
القنــاة الرســمية للتفاعــل مــا بــن املشــترين مــن كافــة اجلهــات احلكوميــة والشــركات أو املؤسســات يف بيئــة مــن الشــفافية 
ــة املناســبة طبقــا لتخصصهــا. وقــد ركــزت البوابــة علــى أمتتــة طلبــات تســجيل  التامــة، حيــث يتــم تقييمهــا ومنحهــا الفئ
ــة والبحــث يف  ــة القائم ــى املناقصــات احلكومي ــة االطــاع عل ــح البواب ــا تتي ــن، كم ــن واملقاول ــف الشــركات واملوردي وتصني
العطــاءات النشــطة. كمــا أصــدرت إدارة املشــتريات احلكوميــة دليــل املســتخدم اخلــاص بالبوابــة، وكذلــك مت إعطــاء 
املختصــن باجلهــات احلكوميــة صاحيــة اســتخدام النظــام مــن خــال توفيــر "أســماء عبــور للمســتخدمن". وأخيــراً فقــد 
مت عقــد عــدد مــن الــدورات والــورش التدريبيــة للمختصــن باجلهــات احلكوميــة للتدريــب علــى كيفيــة اســتخدام البوابــة.

املواءمة بني اإلنفاق العام واألهداف التنموية الوطنية 
ــة  ــق هــدف وضــع موازن ــة وباألخــص حتقي ــة خطــوات جــادة باجتــاه إصــاح املوازن اتخــذت خــال الســت ســنوات املاضي
متناســقة طموحــة تكــون مرتبطــة باســتراتيجية التنميــة الوطنيــة األولــى )2011-2016( وباخلطــط التنفيذيــة للجهــات التــي 
تقــوم باإلنفــاق. حيــث صــدر القانــون رقــم 2 لســنة 2015 بشــأن النظــام املالــي للدولــة، ليكــون مبثابــة إطــار عــام لتطويــر 
األداء املالــي احلكومــي، كمــا حــدد القانــون اإلطــار التشــريعي للسياســة املاليــة، ووفــر إطــاراً لتطبيــق املعاييــر الدوليــة يف 
ــون  ــا مت مبوجــب القان ــة. كم ــة االقتصادي ــات مشــاريع التنمي ــد أولوي ــذي ســوف يســاعد يف حتدي ــة وال ــة العام إدارة املالي
االنتقــال نحــو الســنة املاليــة املياديــة، وهــي املــدة املقــررة لنفــاذ املوازنــة العامــة للدولــة، ومقدارهــا 12 شــهراً وبحيــث تبــدأ 
مــن أول ينايــر وتنتهــي يف آخــر ديســمبر مــن ذات العــام، كمــا مت مــد العمــل باملوازنــة العامــة للدولــة للعــام املالــي 2014/ 
2015 إلــى نهايــة ديســمبر 2015 كإجــراء انتقالــي. كمــا مت تأســيس وظائــف املاليــة العامــة مــن خــال إنشــاء وحــدة إداريــة 
متخصصــة هــي إدارة السياســات املاليــة لتضطلــع بوضــع السياســة املاليــة الكليــة، وممارســة مهــام حتليــل السياســات ويف 
نفــس الوقــت إعــداد وتطويــر اإلحصــاءات املاليــة. هــذا وقــد مت إعــداد إطــار مالــي متوســط املــدى ميتــد لثــاث ســنوات،  
ــاق  ــة وترشــيد اإلنف ــة للدول ــة العام ــات إعــداد املوازن ــه عملي ــه يف توجي ــه ســنوياً وتوظيف ــم مراجعت ــذي يت ــك اإلطــار ال ذل
باعتبــاره يتضمــن ســقوفاً لإلنفــاق علــى مســتوى البــاب الثانــي والثالــث. كمــا قامــت وزارة املاليــة بتصنيــف امليزانيــة العامــة 
للدولــة وفــق تصنيــف وظيفــي محــّدث لإلنفــاق يتــاءم مــع تصنيــف األمم املتحــدة للوظائــف احلكوميــة )1999( ويتــاءم مــع 
دليــل إحصــاءات ماليــة احلكومــة لســنة 2014 واخلــاص بصنــدوق النقــد الدولــي )2001(، مــع تدريــب اجلهــات احلكوميــة 
علــى دليــل إحصــاءات ماليــة احلكومــة. كمــا مت يف إطــار إطــاق املرحلــة األولــى مــن النظــام اإللكترونــي احملوســب للماليــة 
احلكوميــة "ماليــة" -  اخلــازن ســابقاً - أمتتــة عمليــات املوازنــة وتهيئــة بنيــة تكنولوجيــة انتقاليــة تســتقبل تقديــرات املوازنــة 

الــواردة مــن األجهــزة احلكوميــة واملصنفــة حســب األبــواب ليتــواءم مــع بنــود اإلنفــاق حســب الوظائــف.

اإلطار )2.1.2(: اإلطار املالي املتوسط املدى لدولة قطر 

يعتبــر اإلطــار املالــي أداة مســاندة لتطبيــق السياســات املاليــة. ويف هــذا اإلطــار فقــد أعــدت وزارة املاليــة بعــد 
صــدور النظــام املالــي للدولــة يف ســنة 2015 إطــاراً ماليــاً استشــرافياً، وهــو يتضمن تقديــرات إجمالية  لإليرادات 
ــرات باســتخدام  ــد لثــاث ســنوات مســتقبلية 2017 - 2019. هــذا وتعــد التقدي ــة وميت والنفقــات العامــة للدول
منــوذج للتنبــؤ االقتصــادي الكلــي، حيــث تراجــع وحتــدث هــذه التقديــرات ســنوياً. يســتخدم اإلطــار محــل االهتمــام 
كأداة لرســم السياســات املاليــة للدولــة وبذلــك ترتقــي الوظائــف املركزيــة للحكومــة املتعلقــة باملاليــة مــن كونهــا  
وظائــف تعنــى  بتخصيــص االعتمــادات املاليــة إلــى وظائــف أوســع تعنــى بتوجــه اإلنفــاق باجتــاه أولويــات التنميــة 

الوطنيــة مــع مراعــاة حتقيــق مبــدأ القيمــة مقابــل التكلفــة واالســتدامة املاليــة. 
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جودة األصول الرأسمالية وإدارة االستثمار العام
أن حتســن جــودة األصــول الرأســمالية وتلبيــة مــوارد الدولــة الحتياجــات التنميــة بفاعليــة، يعنــي عمليــاً أن تصبــح 
القــرارات اخلاصــة بحجــم ومخصصــات املوازنــة الرأســمالية للدولــة )البــاب الرابــع( موجهــة بتقييــم واقعــي لألولويــات 
ــه  ــل. كمــا أن ــى املــدى الطوي ــة قطــر ومنوهــا عل ــة دول ــق ملعرفــة أفضــل االســتثمارات لتنمي ــل دقي االســتراتيجية وبتحلي
لتحســن جــودة األصــول املاليــة فابــد مــن متكــن القطــاع اخلــاص مــن االنخــراط يف مشــاريع االســتثمار العــام ولكــن 
ضمــن إطــار متماســك يقــدم فوائــد تنمويــة للدولــة، مبــا فيهــا نقــل املعرفــة واملهــارات ويف هــذا اإلطــار  وعلــى الرغــم 
مــن حتقــق تقــدم خــال الفتــرة 2011- ۲016باجتــاه حتســن إدارة االســتثمارات العامــة، إال أن طبيعــة البرامــج املعقــدة 
وتطلبهــا قــدراً كبيــراً مــن التعــاون والتنســيق بــن اجلهــات املعنيــة يجعــل حتقيــق أهدافهــا طويــل املــدى. وقــد أشــار حضــرة 

صاحــب الســمو أميــر البــاد املفــدى يف كلمتــه أمــام مجلــس الشــورى يف نوفمبــر 201۳، إلــى

"ســوء اإلدارة  الــذي يــؤدي إىل التغيــر املتواتــر يف مواصفــات املشــاريع علــى حســاب الدولــة، أو يف تأجيلهــا 
واملماطلــة يف تنفيذهــا، ثــم القيــام بتنفيذهــا علــى عجــل وبشــروط أســوأ تزيــد مــن الكلفــة”.

ــع القــرارات الهامــة  ــه جمي ــق بإنشــاء برنامــج لاســتثمار العــام تصــاغ في ــق الهــدف احملــدد املتعل ــق بتحقي وفيمــا يتعل
املتعلقــة باالســتثمار العــام علــى أســاس تقييــم منهجــي لفوائدهــا وتكاليفهــا بالنســبة إلــى األولويــات التنمويــة الوطنيــة 
بوجــه عــام. فقــد مت اتخــاذ مجموعــة مــن اخلطــوات التأسيســية، بــدأت بإنشــاء وحــدة إداريــة متخصصــة مبوجــب قــرار 
مجلــس الــوزراء لعــام 2015 وهــي إدارة تنظيــم املشــروعات العامــة، لتتولــى إدارة أجنــدة االســتثمار احلكومــي وبكافــة 
مراحلهــا.  هــذا وقــد مت خــال الفتــرة املاضيــة وضــع القواعــد التأسيســية لعملهــا. كمــا مت وضــع آليــة لرصــد وتقييــم 
املشــاريع الكبــرى يف الدولــة علــى أســاس تقييــم منهجــي لفوائدهــا وتكاليفهــا بالنســبة إلــى األولويــات التنمويــة الوطنيــة 
بوجــه عــام، هــذا وتقــوم املجموعــة الوزاريــة للتنســيق ومتابعــة املشــاريع الكبــرى )ذات األهميــة االســتراتيجية( والتــي 
ــراح  ــرى واقت ــف املشــروعات الكب ــة تكالي ــم 1 لســنة 2015، مبراجع ــوزراء رق ــس ال ــس مجل ــرار رئي أنشــئت مبوجــب ق
أســاليب وأدوات متويلهــا، ومتابعــة تنفيذهــا بعــد اعتمادهــا. أمــا فيمــا يتعلــق بتمكــن القطــاع اخلــاص مــن املشــاركة 
ــة، مبــا فيهــا نقــل املعرفــة واملهــارات،  ــة للدول ــد تنموي يف مشــاريع االســتثمار العــام ضمــن إطــار متماســك يقــدم فوائ
فقــد مت إنشــاء جلنــة لتشــجيع الشــراكة مــع القطــاع اخلــاص تقودهــا وزارة االقتصــاد والتجــارة »اللجنــة الفنيــة لتحفيــز 
ومشــاركة القطــاع اخلــاص يف مشــروعات التنميــة االقتصاديــة« والتــي تعمــل علــى حتفيــز ومشــاركة القطــاع اخلــاص 
يف مشــروعات التنميــة االقتصاديــة مبــا يف ذلــك اقتــراح مجــاالت ومشــروعات مشــاركة القطاعــن احلكومــي واخلــاص، 
واقتــراح وســائل دعــم وحتفيــز القطــاع اخلــاص والسياســات واملعاييــر والضوابــط الازمــة، وكذلــك سياســات تخصيــص 
األراضــي واإلشــراف علــى تنفيذهــا وسياســات املناقصــات واملزايــدات اخلاصــة بطــرح املشــروعات. هــذا باإلضافــة 
إلــى أعمــال املجموعــة الوزاريــة لتحفيــز ومشــاركة القطــاع اخلــاص يف مشــروعات التنميــة االقتصاديــة والتــي انشــئت 
مبوجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 14 لســنة ۲016. كمــا نفــذت 5 مشــاريع للشــراكة مبــا فيهــا إطــاق مشــروع 
تخصيــص اراضــي للقطــاع اخلــاص لتطويــر وتشــغيل مستشــفيات ومــدارس ومنشــآت ســياحية. هــذا وجــاري العمــل 
علــى إعــداد مســودة قانــون للشــراكة واســتراتيجية للشــراكة واملتوقــع أن يصــدر خــال فتــرة اســتراتيجية التنميــة 

ــة )2022-2018(. ــة الثاني الوطني
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ــر  ــل عــادة يف كب ــد أو تقــل، فهــي تتمث ــب الــدول بدرجــات تزي ــات القطــاع العــام أن تكــون مشــتركة بــن أغل ــكاد حتدي ت
حجــم القطــاع العــام وتضخمــه مــن ناحيــة، يرافقــه منــو غيــر مســتدام لإلنفــاق احلكومــي مــن ناحيــة أخــرى، كمــا أن 
ــراخ  ــاط مت ــه ارتب ــك املقدمــة يف القطــاع اخلــاص يرافق ــوق تل ــا تف ــاً م ــام غالب ــا القطــاع الع ــي يقدمه ــة الت ــا املالي املزاي
بــن حجــم املزايــا املقدمــة للموظــف وإنتاجيتــه. ويف كثيــر مــن األحيــان يكــون االرتبــاط ضعيفــاً بــن مهــارات ومؤهــات 
املوظــف احلكومــي وبــن متطلبــات شــغل الوظائــف، هــذا باإلضافــة إلــى وجــود نقــص يف بعــض التخصصــات احملــددة 
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ــذ.   ــى ضعــف املســؤولية والتنفي ــة أو نضــوج نظــم رصــد األداء ممــا يقــود إل ــي يتطلبهــا القطــاع، كذلــك عــدم فاعلي الت
كمــا أن مــن العوامــل املؤثــرة علــى إنتاجيــة املوظــف احلكومــي، انخفــاض دافعيتــه، انخفــاض جــودة مخرجاتــه، ضعــف 
تواصلــه، والتوزيــع غيــر املتــوازن ألعبــاء العمــل بــن املوظفــن، التوصيــف املتواضــع للوظائــف، وضعــف مراقبــة تطبيــق 

أنظمــة االداء40.

مأسسة تقدمي اخلدمات العامة
تولــد التنميــة املتســارعة ضغوطــاً متزايــدة علــى األجهــزة املســؤولة عــن تقــدمي اخلدمــات العامــة بســبب تنامــي متطلبــات 
مشــاريع التنميــة والزيــادة املطــردة للمســتفيدين مــن اخلدمــات العامــة. وبالنســبة لدولــة قطــر فــإن البــدء بتنفيــذ العديــد 
مــن املشــاريع التــي تضمنتهــا اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة األولــى )2011-2016( وامتــداد تنفيذهــا إلــى اســتراتيجية 
التنميــة الوطنيــة الثانيــة )2018-2022(، باإلضافــة إلــى املشــاريع الكبــرى املتعلقــة بتنظيــم كأس العالــم ۲0۲۲، والزيــادة 
الكبيــرة يف عــدد الســكان، يتطلــب تقــدمي خدمــات عامــة ذات كفــاءة وســرعة يف االســتجابة. وهــي تولــد حاجــًة متزايــدة 
للنظــر يف تطويــر وتنظيــم األجهــزة املقدمــة للخدمــات العامــة لتكــون ذات كفــاءة وقــدرة علــى تلبيــة املتطلبــات املتزايــدة 
ــزداد  ــة يف تقــدمي اخلدمــات. وت للمســتخدمن ولكــي يكــون أداؤهــا متســقاً، ومســتفيداً مــن أحــدث النظــم التكنولوجي
احلاجــة ملشــاركة القطــاع اخلــاص لتحمــل املزيــد مــن املســؤولية يف مجــال دعــم  التنميــة وتقــدمي اخلدمــات، باإلضافــة 
إلــى احلاجــة الجتــذاب االســتثمارات اخلارجيــة وتهيئــة بيئــة جاذبــة للمــال واألعمــال واالســتثمارات. إلــى جانــب ترشــيد 
ــة األماميــة يف تقــدمي  ــى الوحــدات التنظيمي ــة والتركيــز عل اإلنفــاق احلكومــي واحلاجــة إلــى تقليــص الوظائــف اإلداري
اخلدمــات الرئيســية. وكذلــك ضــرورة إيجــاد قاعــدة بيانــات مركزيــة ألجهــزة ومؤسســات القطــاع العــام لزيــادة التنســيق 

والتعــاون فيمــا بينهــا. وتعميــق مفهــوم الرقابــة واملســؤولية واحملاســبة عــن األداء. 

اإلطار )3.1.2(:اإلطار العام لبناء املؤسسات العامة احلديثة وتقدمي اخلدمات املتميزة

موارد ماليةموارد بشريةسياسات وتخطيطالتنظيم

موازنة مرتبطة باألداءوصف وتوصيف وظيفيربط التخطيط باملواردحتديد االختصاص العام

أولويات احلكومة محددةتنظيم إدارة االداءحتديد سياسات وإجراءات عمل هيكل االختصاصات

برامج وخطط محددةهيكل املوارد البشريةهيكل وظيفيهيكل تنظيمي

حتديد مؤشرات القياسربط األداء مبعاييرحتديد الرسومحتديد اخلدمات املقدمة

تفعيل الدور الرقابيالتدريب املستمرحتديد االجراءاتحتديد اسلوب تقدمي اخلدمة

قياس املخرجاتقياس املخرجاتوضع معايير قياس النتائجتقييم األداء املؤسسي
املصدر: وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء

تقوية الوظائف املركزية وتطوير األداء العام
تتمثــل اجلــدوى مــن تقويــة الوظائــف املركزية-الوظائــف التــي تقدمهــا احلكومــة للحكومة-وتطويــر األداء العــام يف 
اكتســاب وتراكــم املعرفــة املؤسســية وجعــل ذلــك جــزءاً مــن اإلرث املؤسســي العــام والســلوك املنهجــي لألجهــزة احلكوميــة. 
وهــذا مــا أكــد عليــه ســمو األميــر يف خطابــه عنــد افتتــاح الــدورة 42 ملجلــس الشــورى يف 5 نوفمبــر201۳ عندمــا أشــار 
ــم بحــرص  إلــى “أن اخلطــط ال توضــع فقــط لغــرض إمتــام اإلجــراء شــكليا، فهــي توضــع لتُطبَّــق. ومــن هنــا يجــب أن تَُصمَّ
وعنايــة، وأن تكــون قابلــًة للتنفيــذ يف إطــار املعطيــات، مبــا فيهــا امليزانيــات املتاحــة، ويجــب أن تعتــاد مؤسســاتُنا بدورهــا 

40	  املصدر: البنك الدولي.  تحسين أداء القطاع العام: التحديات التي تواجه إصالح نظام الخدمة املدنية في دول مينا نوفمبر 2016.
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علــى احتــرام اخلطــة املوضوعــة واحملاســبة بنــاًء عليهــا وعلــى أهدافهــا”. كمــا أنــه يف حــال )اعتيــاد( املؤسســات علــى 
اخلطــط والعمــل وفــق منهجيــات مرســومة ســلفاً فإنــه ستترســخ ثقافــة التخطيــط والعمــل واإلجنــاز. ويتطلــب حتقيــق 
ــب إيجــاد  ــرات ونقــل املعــارف. كمــا يتطل ــك تأمــن االســتقرار الوظيفــي للموظفــن العموميــن لضمــان تراكــم اخلب ذل

آليــات رصــد وإبــاغ فعالــة عــن املعوقــات وآليــات مســاءلة عــن النتائــج لدعــم اإليجابيــات وتقليــص الســلبيات. 

إن احلاجــة ملحــة إلــى اتبــاع نهــج اســتراتيجي أكثــر لتخطيــط القــوى العاملــة وإدارة املواهــب، وبنــاء القــدرات يف الــوزارات 
واالجهــزة احلكوميــة. وبدعــم فنــي مــن وزارة التنميــة اإلداريــة والعمــل والشــؤون االجتماعيــة، وينبغــي أن تتماشــى اخلطــط 
اخلاصــة باملــوارد البشــرية وبنــاء القــدرات يف الــوزارات واألجهــزة احلكوميــة مــع األولويــات االســتراتيجية لهــذه الــوزارات 
واألجهــزة احلكوميــة وأن تكــون هــذه اخلطــط جــزأً مهمــاً ضمــن اخلطــط االســتراتيجية للــوزارات واألجهــزة احلكوميــة، 
مــع األخــذ بعــن االعتبــار رغبــة الدولــة يف تقنــن االعتمــاد علــى املهــارات الوافــدة يف القطــاع العــام بــدون التأثيــر علــى 
ــة وتنفــذ  ــة عالي ــة تعــد بحرفي ــب اســتراتيجيات تدريبي ــى جن ــاً إل ــى أســاس اجلــدارة، جنب مســتوى األداء، والتوظيــف عل

بكفــاءة وفاعليــة. ولغــرض إحــراز تقــدم أســرع يف مواجهــة التحديــات املذكــورة أعــاه يســتدعي األمــر مــا يلــي:

ــط  • ــل وزارة التخطي ــة مث ــف املركزي ــة ذات الوظائ ــزة احلكومي ــدرات يف الــوزارات واألجه ــاء الق ــة لبن إعطــاء األولوي
التنمــوي واإلحصــاء، وزارة التنميــة اإلداريــة والعمــل والشــؤون االجتماعيــة )قطــاع التنميــة اإلداريــة(، وزارة املاليــة، 
وزارة املواصــات واالتصــاالت )قطــاع االتصــاالت(، ممــا سيســاعد علــى أن تعمــم هــذه القــدرات واخلبــرات وبشــكل 

تدريجــي وتتابعــي علــى بقيــة الــوزارات واألجهــزة احلكوميــة. 

تقويــة ومتكــن إدارات التخطيــط واجلــودة يف الــوزارات والهيئــات احلكوميــة وإســداء الدعــم الــازم لهــا وإعطاءهــا  •
األولويــة لبنــاء قــدرات موظفيهــا الذيــن يجــب اختيارهــم وتوظيفهــم وفــق معاييــر مهنيــة عاليــة والعمــل علــى االحتفاظ 

بهــم وعــدم تســربهم إلــى وظائــف أخــرى.

تقويــة ومتكــن إدارات املــوارد البشــرية يف الــوزارات والهيئــات احلكوميــة ورفدهــا بالكــوادر املؤهلــة والكفــؤة. وجعلهــا  •
تتبــع النهــج االســتراتيجي  يف  تخطيــط املــوارد البشــرية وإدارة املواهــب واســتخدام  نظــم رصينــة وفعالــة يف مجــاالت 
ــى  ــر املوظفــن املعتمــد عل ــم ونظــام تطوي ــس الك ــة ولي ــى النوعي ــي تعتمــد عل ــف الت ــر الوظائ ــة، كخطــط تقطي مهم

تخطيــط التعاقــب الوظيفــي.

 إيجــاد أســاليب ونظــم مبتكــرة لدعــم وتســريع بنــاء القــدرات الوطنيــة يف الــوزارات واألجهــزة احلكوميــة يف مجــاالت  •
التخطيــط االســتراتيجي، وإدارة املشــاريع، واملجــاالت األخــرى التــي يتطلبهــا تنفيــذ اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة  
وتعظيــم االســتفادة مــن اإلمكانيــات التدريبيــة والتطويريــة التــي تتوفــر يف اجلامعات واملؤسســات التعليمية والتدريبية 

املتواجــدة يف البــاد وبشــكل منهجــي ومنظــم.

اإلدارة  املالية واملوازنة
تواجــه اقتصاديــات الــدول الغنيــة باملــوارد الطبيعيــة كاقتصــاد دولــة قطــر  القائــم علــى النفــط والغــاز، حتديــات خاصــة 
تتمثــل بارتبــاط اإليــرادات العامــة للدولــة باألســعار الســائدة يف أســواق الطاقــة العامليــة، وبالتالــي فــإن تقلبــات االســعار تعنــي 
تذبــذب اإليــرادات، الســيما وأن القطــاع الهيدروكربونــي يشــكل مصــدراً رئيســياً لإليــرادات العامــة للدولــة 82.4%41   واحملــرك 
األساســي للتنميــة. وقــد ثبــت ذلــك جليــاً يف الســنوات األخيــرة، فقــد متيــزت أســعار النفــط بتقلباتهــا الشــديدة، وقــد كانــت 
ــها  تقلبــات األســعار يف الســنتن األخيرتــن مــن اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة األولــى )2011-2016( أكثــر حــدة مــن سابقاتـ
ســواء مــن حيــث مســتوى التغييــر أو مــن حيــث تكرارهــا، حيــث انخفضــت األســعار خــال عــام ۲015 بنســبة 74% عــن متوســط 

مصرف قطر املركزي. التقرير السنوي االربعون 2016. 	41
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األســعار الســائدة خــال الفتــرة 2009-2014، ممــا ميثــل انخفاضــاً حــاداً يف أســعار النفــط صاحبــه انخفــاض مماثــل يف أســعار 
الغــاز الطبيعــي املســال وإن كان مبعــدل أقــل. هــذا وال يتمثــل التحــدي فقــط يف أنهــا مــوارد عرضــة لتقلبــات األســعار، وإمنــا 
أيضــاً يف أنهــا مــوارد طبيعيــة قابلــة للنضــوب. كمــا رافــق هــذا االنهيــار تطــوران مهمــان ســيمتد أثرهمــا إلــى املســتقبل ويجعــل 
هــذا التحــدي مزمنــاً. األول، هــو التطــور التكنولوجــي والــذي مكــن مــن اســتخراج النفــط والغــاز مــن احلجــر الصخــري وبصــورة 
مجديــة اقتصاديــاً، وبالتالــي ومــع اســتمرار التطــور التكنولوجــي وانخفــاض تكلفــة اإلنتــاج وزيــادة احتياطيــات النفــط والغــاز. 
فــإن هــذه التكلفــة املنخفضــة ستشــكل ســقفاً ألسعارهـــما يف املســتقبل. الثانــي، هــو التضخــم يف املوازنــات العامــة للــدول 
املصــدرة لهمــا ومنهــا اإلنفــاق احلكومــي )االســتهاكي واالســتثماري( املرتفــع يف دولــة قطــر لتلبيــة متطلبــات التنميــة، يقابلــه 
انخفــاض أو تذبــذب يف اإليــرادات، وقــد أدى ذلــك إلــى ارتفــاع مخاطــر العجــز يف املوازنــة العامــة للدولــة وارتفــاع الديــن العــام. 

وقــد ظهــرت أولــى البــوادر عندمــا ســجلت موازنــة الدولــة ســنة 2016 عجــزاً فعليــاً 4۹.858 مليــار ريــال قطــري42. 

وبالتالــي فــإن األولويــة تتمثــل يف حتقيــق االســتقرار املالــي واالقتصــادي وتقليــل تأثيــر تقلبــات أســواق الطاقــة العامليــة 
علــى إيــرادات الدولــة وذلــك مــن خــال اتخــاذ إجــراءات لتنويــع مصــادر اإليــرادات احلكوميــة غيــر النفطيــة والتوســع فيهــا 
مــن خــال رفــع كفــاءة إدارة الضرائــب وحتصيلهــا، وتطبيــق ضريبــة القيمــة املضافــة، هــذا باإلضافــة إلــى مراجعــة رســوم 
اخلدمــات احلكوميــة ذات العائــد األعلــى خــال النصــف األول مــن اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة الثانيــة )2022-2018(.  
ــة. وبالتالــي  ــر عــن تكلفتهــا االقتصادي ــى الســلع واخلدمــات لتعب واســتكمال اجلهــود باجتــاه مراجعــة الدعــم احلكومــي عل
مــن املتوقــع أن تــؤدي هــذه اجلهــود باإلضافــة إلــى مبــادرات التنويــع االقتصــادي يف القطاعــات األخــرى إلــى خفــض العجــز 
األساســي خــارج قطــاع النفــط والغــاز كنســبة مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي االســمي خــارج قطــاع النفــط والغــاز ، وهــو أحــد 
ــه اإلنفــاق  ــذي يقــوم ب ــه يبــن صــايف الضــخ ال ــار إن ــد مســتويات اإلنفــاق "املســتدامة"، باعتب املؤشــرات املســتخدمة لتحدي
احلكومــي إلــى النشــاط االقتصــادي احمللــي واحتياجــات التمويــل مــن خــال إيــرادات النفــط والغــاز )انظــر الشــكل 9.1.2(.

 
ــي  ــي اإلجمال ــاجت احملل ــن الن ــبة م ــاز كنس ــط والغ ــاع النف ــارج قط ــي خ ــز األساس  العج

ــاز ــط و الغ ــاع النف ــارج قط ــمي خ االس الشكل )9.1.2(:

٪.
٢٠٠٨

٪٢٦-
٪١٩٪-٢١-

٪٣١-
٪٣٧-

٪٤٨-

٪٥٨-

٪٥٠- ٪٥٤-

٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥
٪١٠-

٪.٢٠-

٪.٣٠-

٪.٤٠-

٪.٥٠-

٪.٦٠-

العجز األولي غير الهيدروكربونيمتوسط متحرك لثالث سنوات

٪١٧-
٪٢٢-

٪٢٨-

٪٣٩-

٪٤٨-
٪٤٤- ٪٤٩-

املصدر: وزارة املالية قطر. 

ــى الرغــم مــن إجــراءات ترشــيد اإلنفــاق احلكومــي التــي جــرت خــال ســنتي  ــق باإلنفــاق احلكومــي فعل أمــا فيمــا يتعل
2015 و2016، إال أنهــا وحدهــا غيــر كافيــة لتحقيــق االســتدامة املاليــة، وبالتالــي البــد أن ترافقهــا إجــراءات لرفــع كفــاءة 
اســتخدام املــوارد املاليــة وتعظيــم عوائدهــا. هــذا وقــد اتخــذت نســبة اإلنفــاق اجلــاري للحكومــة إلــى اإلنفــاق الكلــي منــذ 

املصدر السابق. 	42
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الســنة املاليــة 2008/2007 اجتاهــاً تصاعديــاً علــى الرغــم مــن وجــود تراجــع طفيــف يف اإلنفــاق خــال الســنة املاليــة 
2014/2013 وهــي مســتويات مرتفعــة عنــد مقارنتهــا مبمارســات اإلنفــاق يف بلــدان أخــرى )انظــر الشــكل 10.1.2(، 
ومــع مضــي وزارة املاليــة ُقدمــاً يف تنفيــذ اإلطــار املالــي املتوســط املــدى واســتخدامه كأداة لتنفيــذ السياســة املاليــة للدولة، 
فإنــه مــن املتوقــع حــدوث انقطــاع يف هــذا االجتــاه وتراجــع النســبة عــن مســتوياتها املرتفعــة، األمــر الــذي حتقــق بالفعــل 

عندمــا انخفضــت هــذه النســبة عــام 2016 إلــى 26.6% مــن إجمالــي اإلنفــاق. 

الشكل )10.1.2(: نسبة اإلنفاق اجلاري إلى إجمالي اإلنفاق احلكومي

٪ ٨٠

٪ ٦١
٪ ٦٧ ٪ ٦٨ ٪ ٦٩ ٪ ٧١

٪ ٥٠ ٪ ٤٧ ٪ ٤٥
٪ ٣٨

٪ ٢٦٫٧٠

٪ ٧٠

٪ ٦٠

٪ ٥٠

٪ ٤٠

٪ ٣٠

٪ ٢٠

٢٠٠
٨ -

 ٢٠
٠٧

٢٠٠
٩ -

 ٢٠
٠٨

٢٠١
٠ -

 ٢٠
٠٩

٢٠١
١ -

 ٢٠
١٠

٢٠١
٢ -

 ٢٠
١١

٢٠١
٣ -

 ٢٠
١٢

٢٠١
٤ -

 ٢٠
١٣

٢٠١
٥ -

٢٠١
٤

٢٠١
٥

٢٠١
٦

املصدر: مصرف قطر املركزي. التقرير السنوي 2016 قطر.
ماحظــة: أرقــام ســنة 2015 تغطــي تســعة أشــهر فقــط )4/1/ - 2015/12/31( حيــث مت التمديــد وفقــاً للقانــون رقــم  )2( لســنة 2015 لتحويــل الســنة 

املاليــة إلــى ســنة مياديــة.

كمــا يلعــب النظــام املصــريف دوراً هامــاً يف حتقيــق االســتقرار املالــي واالقتصــادي وذلــك مــن خــال تنامــي قدرتــه علــى 
العمــل كوســيط للتمويــل، وحتويــل األمــوال مــن اجلهــات املدخــرة إلــى اجلهــات املقترضــة، ويف هــذا اإلطــار  وبالنظــر إلــى 
االئتمــان احمللــي للبنــوك كنســبة مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي االســمي ويف نفــس الوقــت إلــى حصــة اإلقــراض للشــركات 
اخلاصــة مــن االئتمــان احمللــي فإنــه يُاحــظ ســامة النظــام املصــريف مــن حيــث اســتمرار أســواق االئتمــان بالنمــو وتنامــي 
قــدرة النظــام املصــريف علــى العمــل كوســيط مالــي )انظــر الشــكل11.1.2(. كمــا شــهد قطــاع الوســاطات املاليــة غيــر 
املصرفيــة والــذي يشــمل شــركات التأمــن وبنــك قطــر للتنميــة، وبيــوت التمويــل وشــركات االســتثمار وشــركات الصرافــة، 
دوراً متناميــاً يف تنويــع االقتصــاد، وخاصــة قطــاع التأمــن ومــع اســتمرار تطــور القطــاع املالــي فإنــه مــن املتوقــع أن تلعــب 

املؤسســات املاليــة غيــر املصرفيــة دوراً أكبــر. 

االئتمــان احمللــي للبنــوك كنســبة مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي االســمي وحصــة 
اإلقــراض للشــركات اخلاصــة مــن االئتمــان احمللــي الشكل )11.1.2(: 

١٢٠٪

١٠٠
٨٠
٦٠
٤٠
٢٠

٢٠١٥

٦٣٫٩

١١٠٫٣

٦٠٫٢
٧٨٫١

٥٥٫٠
٧٣٫٧

٥٤٫٢
٧٠٫١ ٦٠٫٤ ٦١٫٧ ٦٤٫٩ ٦٤٫٥

٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠
.

حصة اإلقراض للشركات اخلاصة يف االئتمان احمللياالئتمان احمللي للبنوك إلى الناجت احمللي اإلجمالي االسمي

املصدر: مصرف قطر املركزي. قطر.
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كمــا تعكــس مؤشــرات بورصــة قطــر حجــم الســوق مــن خــال مؤشــر نســبة رســملة الســوق إلــى النــاجت احمللــي اإلجمالــي، 
حيــث بلــغ متوســط هــذا املؤشــر لبلــدان الدخــل املرتفــع 65%،  بينمــا بلغــت قيمــة املؤشــر لدولــة قطــر 92.3% يف عــام 2015، 

وبالتالــي فــإن حجــم الســوق احمللــي يتناســب مــع حجــم االقتصــاد القطــري )انظــر الشــكل 12.1.2(.  

نسبة الرسملة إلى الناجت احمللي اإلجمالي الشكل )12.1.2(:

٠ ٢٥

٧٤٫٩

٦٧٫٦

٧٦٫٨

٩٠٫٢

٩٢٫٣

٩٨٫٨٢٠١٠

٢٠١١

٢٠١٢

٢٠١٣

٢٠١٤

٢٠١٥

٥٠ ٧٥ ١٠٠ ٪

نسبة رسملة السوق الى الناجت احمللي اإلجمالي

املصدر : مصرف قطر املركزي. قطر

ــي، . 4 ــر املؤسس ــال التطوي ــددة  يف مج ــداف احمل ــيطة واأله ــية والوس ــج الرئيس النتائ
تقــدمي اخلدمــات واإلدارة  املاليــة  )2022-2018(

النتيجة الرئيسية:
»مؤسســات قطــاع عــام حديثــة، تقــدم خدمــات عامــة متميــزة وحتقــق االســتدامة املاليــة«، وللوصــول للنتيجــة الرئيســية، 

فقــد حــددت مجموعــة مــن النتائــج الوســيطة واألهــداف وعلــى النحــو التالــي:

النتيجة الوسيطة األولى: تنظيم حكومي متسق ومرن يستجيب ملتطلبات التنمية
ستســتمر احلكومــة يف مواءمــة هياكلهــا التنظيميــة لتيســير مهامهــا ووظائفهــا ولتتواكــب مــع املســتجدات ومتطلبــات 
تطويــر وحتديــث وزارات ومؤسســات القطــاع العــام وصــوالً بهــا إلــى التميــز  املؤسســي. كمــا ســيتم مواصلــة إمتــام 
منظومــة التنظيــم مــن خــال مواءمــة الهيــاكل الوظيفيــة مــع الهيــاكل التنظيميــة املســتحدثة وربطهــا باملجموعــات 
ــة رقــم 15 لســنة 2016.  ــون املــوارد البشــرية املدني ــة املســتحدث مبوجــب قان الوظيفيــة يف ضــوء ســلم الدرجــات املالي
هــذا وسيشــكل دليــل »وصــف وتصنيــف وترتيــب الوظائــف العامــة« اجلــاري إعــداده خــال عــام 2017 مرجعيــة لكافــة 
الــوزارات واألجهــزة احلكوميــة. كمــا ســيتم تطويــر نظــام موازنــة البــاب األول ليدعــم عمليــات ضبــط ومتابعــة ومراقبــة 

ــه عــام 2015.  ــذي مت تفعيل ــة وال ــوزارة املالي ــع إدارة احلســابات ب ــط م ــاب األول. يدعمــه نظــام الرب ــة الب موازن
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الهــدف األول: حتقيــق الوضــوح يف املســؤوليات واألدوار التشــغيلية والتنظيميــة جلميــع الــوزارات واألجهــزة احلكوميــة 	 
- هــدف مســتمر )نهايــة املــدة(. 

الهــدف الثانــي: حتديــث وصــف وتصنيــف وترتيــب الوظائــف العامــة واملتوافــق مــع قانــون املــوارد البشــرية املدنيــة رقــم 	 
15 لســنة 2016 بنهايــة عــام 2018.

الهدف الثالث: تطوير نظام يدعم عمليات ضبط ومتابعة ومراقبة موازنة الباب األول بحلول عام 2018.	 

النتيجة الوسيطة الثانية: أداء حكومي كفؤ وفعال
ســيتم خــال الفتــرة القادمــة اســتكمال مــا مت البــدء بــه بنهايــة عــام ۲016 بشــأن تفعيــل تطبيــق معاييــر األداء املؤسســي مــن 
قبــل وزارة التنميــة اإلداريــة والعمــل والشــؤون االجتماعيــة ووفــق خطــة زمنيــة واضحــة املعالــم، وإدمــاج تلــك اجلهــود ضمــن 
إطــار نظــام شــامل لرصــد جــودة األداء احلكومــي وتقييمــه، كمــا ســيتم اإلعــداد إلجــراء تقييــم مســتقل لــألداء احلكومــي 
يف دولــة قطــر لاسترشــاد بــه يف تطويــر النظــام املشــار إليــه، ومــع مقارنــة  موقــع دولــة قطــر دوليــاً مــع الــدول األخــرى 
ــى ربــط أداء  ــى. كمــا ســيتم التركيــز مــن قبــل وزارة التخطيــط التنمــوي واإلحصــاء عل ــى املمارســات الفضل واالطــاع عل
الــوزارات واألجهــزة احلكوميــة األخــرى باخلطــط االســتراتيجية واملوازنــات، ليــس فقــط مــن خــال تطويــر عمليــات املتابعــة 

ومضمونهــا فحســب بــل ومــن خــال  حتليــل التحديــات واملعوقــات التــي تواجــه تنفيــذ اســتراتيجيات التنميــة الوطنيــة.

الهدف األول: وضع نظام لرصد األداء احلكومي ككل بحلول عام2019.	 

الهدف الثاني: ربط أداء الوزارات واألجهزة احلكومية باخلطط االستراتيجية واملوازنات بحلول عام 2018.	 

النتيجــة الوســيطة الثالثــة: عمليــات مؤسســية محســنة متكــن اجلهــات احلكوميــة مــن تقــدمي خدمــات 
عامــة متميــزة

ســيتم حتقيــق مزيــد مــن التحســن يف العمليــات املؤسســية وتقــدمي اخلدمــات مــن خــال التوســع يف املجمعــات اخلدميــة 
وتطويرهــا لتقــدم كافــة اخلدمــات عبــر نافــذة واحــدة،  وبحيــث يتمكــن اجلمهــور مــن احلصــول علــى خدمــات متميــزة يف 
وقــت ومــكان واحــد، ومــن خــال كــوادر بشــرية قــادرة ومؤهلــة وبأحــدث التقنيــات املتطــورة. هــذا باإلضافــة إلــى تطويــر 
مراكــز للخدمــة الذاتيــة يف األماكــن العامــة، وبحيــث يتمكــن املســتخدمون مــن االســتفادة مــن اخلدمــات احلكوميــة 
باســتقالية تامــة وخــارج إطــار املجمعــات اخلدميــة وعلــى مــدار الســاعة. كمــا ســيتم التركيــز علــى بنــاء منظومــة متكاملــة 
مــن العمليــات املؤسســية لتحقيــق التميــز يف تقــدمي اخلدمــات احلكوميــة، مــن خــال  تبســيط اإلجــراءات وإعــداد 
األدلــة. هــذا باإلضافــة إلــى تطويــر ومأسســة عمليــات اســتطاعات الــرأي الشــاملة بشــأن اخلدمــات احلكوميــة، وذلــك 

باعتبارهــا أداة رئيســية لتقييــم كفــاءة وفاعليــة اخلدمــات احلكوميــة، آخــذة يف االعتبــار كافــة الفئــات املســتفيدة.

ــت 	  ــق االنترن ــة عــن طري ــات العام ــع اخلدم ــى جمي ــن والعمــاء مــن الوصــول إل ــع املواطن الهــدف األول: متكــن جمي
باســتخدام تعريــف واحــد للمســتخدم بحلــول عــام 2020. 

الهــدف الثانــي: توفيــر قنــوات منســقة و منفــذة آليــاًّ لتقــدمي اخلدمــات لتيســير التعــاون والتنســيق بــن األجهــزة 	 
احلكوميــة بحلــول عــام 2020.

ــة مــن العمليــات املؤسســية لتحقيــق التميــز يف تقــدمي اخلدمــات احلكوميــة 	  ــاء منظومــة متكامل الهــدف الثالــث: بن
ــول عــام 2019.  بحل

الهدف الرابع: حتسن كفاءة تقدمي اخلدمات مع إيجاد مناخ تنافسي هدف مستمر )نهاية املدة(.	 
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الهدف اخلامس: مأسسة عمليات قياس كفاءة تقدمي اخلدمات العامة بحلول عام2019.	 

النتيجة الوسيطة الرابعة: توظيف فعال لتكنولوجيا املعلومات يف تقدمي اخلدمات العامة
ومــع اســتمرار أولويــة حتســن اســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات وزيادتهــا يف تقــدمي اخلدمــات العامــة، فــإن التركيــز 
ســيكون علــى التنفيــذ الكامــل حلكومــة قطــر الرقميــة بحلــول عــام 2020 حيــث بــدأت املرحلــة الثانيــة مــن املشــروع يف 
بدايــة عــام 2017 وملــدة ســنتن، وهــي تهــدف إلــى تطويــر منصــة تبــادل البيانــات لتلبــي احتياجــات أكثــر تعقيــداً، ووضــع 
معاييــر عامليــة حســب أفضــل املمارســات لتعريــف البيانــات وحوكمــة تبــادل البيانــات. هــذا باإلضافــة إلــى إطــاق 10 
حــزم جديــدة مــن البيانــات وربــط 20 جهــة مســتفيدة. كمــا ســيتم اســتكمال عمليــات تطوير البنيــة التكنولوجيــة احلكومية 
املشــتركة وربــط كافــة اجلهــات احلكوميــة بنهايــة عــام 2018. هــذا باإلضافــة إلــى تطويــر اخلدمــات املشــتركة كاإلصــدار 
الثانــي لبوابــة الدفــع اإللكترونــي وكذلــك خطــة تطويــر مركــز االتصــال احلكومــي والشــبكة احلكوميــة واحملافظــة علــى 

اســتمرارية اخلدمــات بــدون انقطــاع. وأخيــراً رفــع جاهزيــة الشــبكة احلكوميــة للتصــدي للمخاطــر الســيبرانية.

الهــدف األول: التفعيــل الكامــل للنظــام اإللكترونــي إلدارة البيانــات وتنفيــذ اخلدمــات اإللكترونيــة املتكاملــة 	 
بنهايــة عــام 2020.

الهــدف الثانــي: تبنــي البنيــة التحتيــة احلكوميــة املشــتركة مــن قبــل اجلهــات احلكوميــة وربــط كافــة اجلهــات 	 
احلكوميــة للدولــة حتــت مظلــة برنامــج حكومــة قطــر الرقميــة بنهايــة عــام 2018.

النتيجــة الوســيطة اخلامســة: تخطيــط اســتراتيجي يف الــوزارات واألجهــزة احلكوميــة يركــز علــى النتائج 
واملخرجات

ســيتم التركيــز خــال الفتــرة القادمــة علــى  تهيئــة البيئــة التشــريعية املائمــة لتطويــر نظــام التخطيــط االســتراتيجي 
مــن خــال تقنــن مكوناتــه، وباألخــص إصــدار تشــريع يفصــل خطــوات إعــداد واعتمــاد وتنفيــذ اســتراتيجيات التنميــة 
الوطنيــة واخلطــط التنفيذيــة وآليــات رفــع التقاريــر وتصحيــح املســار وتذليــل املعوقــات التــي تعتــرض التنفيــذ. ومبــا أن 
متابعــة تنفيــذ االســتراتيجيات التنمويــة يشــكل أحــد عوامــل جنــاح التنفيــذ، فإنــه ســيتم التركيــز  علــى تطويــر منهجيــة 
ــى )2011-2016(، ووضــع  ــة األول ــة الوطني ــاذ اســتراتيجية التنمي ــرة نف ــي مت اعتمادهــا خــال فت ــة الت الرصــد واملتابع
نظــام متكامــل للرصــد قــادر علــى تثبيــت التقــدم نحــو  حتقيــق النتائــج التنمويــة رفيعــة املســتوى، هــذا باإلضافــة إلــى 
ــة  ــة التخطيــط يف اجلهــات احلكومي ــي تدعــم عملي تأســيس نظــام متكامــل خلدمــات الدعــم الفنــي واالستشــاري، والت
وتعمــل علــى ســد الثغــرات يف إطــار التخطيــط تدريجيــاً. ومــا يتطلبــه ذلــك مــن  دراســة وتقييــم حلزمــة خدمــات الدعــم 

الفنــي القائمــة، نطاقهــا، فعاليتهــا.

الهــدف األول: تأســيس نظــام خدمــات دعــم فنــي استشــاري تخطيطــي ومأسســته، لتمكــن اجلهــات احلكوميــة 	 
ــة 2030  ــة قطــر الوطني ــة متســقة مــع رؤي ــة وطني ــذ اســتراتيجيات تنمي مــن إعــداد خطــط اســتراتيجية لتنفي

بحلــول عــام2020.

الهــدف الثانــي: إصــدار تشــريع يفصــل خطــوات إعــداد واعتمــاد وتنفيــذ اســتراتيجيات التنميــة الوطنيــة واخلطــط 	 
التنفيذيــة وآليــات رفــع التقاريــر وتصحيــح املســار وتذليــل املعوقــات التــي تعتــرض التنفيــذ بنهايــة عــام 2018.

الهدف الثالث: تطوير نظام لرصد ومتابعة حتقيق نتائج استراتيجيات التنمية بنهاية عام 201۹.	 

النتيجة الوسيطة السادسة: إدارة كفؤة  وأداء متميز  للموارد البشرية احلكومية
ــة هــي  38 جهــة و41504 موظــف مــن  ــوارد البشــرية احلكومي ــة املشــمولة بقاعــدة امل مبــا أن  عــدد اجلهــات احلكومي
إجمالــي 216 ألــف موظــف حكومــي، فــإن املرحلــة القادمــة ســتركز علــى اســتكمال عمليــات تطويــر تلــك القاعــدة ومــد 
نطــاق تطبيقهــا لتشــمل كافــة اجلهــات احلكوميــة وعامليهــا، وكذلــك تطويــر آليــة إدارة وتشــغيل قاعــدة بيانــات الباحثــن 
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عــن عمــل، ومبــا يدعــم تشــخيص ومعاجلــة الفجــوات القائمــة بــن العــرض والطلــب علــى ذوي الكفــاءات وإدارة فائــض 
ــة شــاملة  ــا ســيتم صياغــة اســتراتيجية وطني ــة. كم ــات احلكومي ــة باجله ــاكل التنظيمي ــة مشــروع اســتكمال الهي العمال
للمــوارد البشــرية للدولــة ككل تشــمل العاملــن يف كل مــن القطاعــن العــام واخلــاص، وبحيــث يتــم يف إطــاره وضــع 
ــب  ــد وضــع األســس لنظــام التدري ــه وبع ــا أن ــات اســتقطابهم. كم ــاءات ومعاجلــة معوق ــف ذوي الكف اســتراتيجية لتوظي
احلكومــي وحتقيــق تقــدم ملحــوظ خــال الســنوات املاضيــة يف  مجــال ربــط التدريــب باملســار الوظيفــي، فإنــه ســيتم 
اســتكمال هــذه  املســيرة مــن خــال صياغــة اســتراتيجية وطنيــة شــاملة للتدريــب والتأهيــل، تُبنــى علــى تقييــم موضوعــي 
وعلمــي لاحتياجــات التدريبيــة الفعليــة للدولــة ومرتبطــة مبهــام وأعمــال املوظــف. كمــا ســيتم مواءمــة البرنامــج التدريبــي 
ــوارد  ــر قــدرات إدارات امل ــاء تطوي ــة رقــم 15 لســنة 2016. كمــا ســيتم اي ــوارد البشــرية املدني ــون امل ــات قان مــع متطلب
البشــرية يف الــوزارات واجلهــات احلكوميــة أهميــة خاصــة، نظــراً للــدور الرئيســي الــذي تلعبــه هــذه اإلدارات يف اختيــار 
وبنــاء قــدرات موظفــي الــوزارة أو اجلهــة احلكوميــة، ووضــع النظــم إلدارة أدائهــم وحتفيزهــم علــى اإلبــداع والعطــاء.  

الهــدف األول: تشــخيص ومعاجلــة الفجــوات القائمــة بــن العــرض والطلــب علــى ذوي الكفــاءات وإدارة فائض/عجــز 	 
العمالــة بحلــول عــام 2019.

الهدف الثاني: زيادة استقطاب وتوظيف ذوي الكفاءات لبناء إدارة عامة حديثة بحلول عام2019.	 

الهــدف الثالــث: وضــع وتنفيــذ خطــة اســتراتيجية للمــوارد البشــرية احلكوميــة لضمــان تنميــة وتطويــر قــدرات املــوارد 	 
البشــرية بالقطــاع العــام بنهايــة عــام 2019.

الهــدف الرابــع: توفيــر تدريــب يتفــق مــع احتياجــات دولــة قطــر، وأهــداف التطويــر الوظيفــي ملوظفــي القطــاع العــام - 	 
هــدف مســتمر )نهايــة املــدة(.

الهــدف اخلامــس: مراجعــة ربــط املســار التدريبــي باملســار الوظيفــي يف ضــوء نتائــج تقييم البرنامــج التدريبي احلكومي 	 
ويف ضــوء مســتجدات قانــون املــوارد البشــرية املدنيــة رقم 15لســنة 2016 بحلــول عام 2019.

النتيجة الوسيطة السابعة: إيرادات مستقرة للدولة
ســيتم العمــل بصفــة أكثــر شــمولية وترابطــاً الســتعراض خيــارات اســتقرار  تدفقــات اإليــرادات والنفقــات خــال الســنوات 
)2018-2022(، وتقليــل تأثيــر  تقلبــات أســواق الطاقــة العامليــة علــى إيــرادات الدولــة. وبالتالــي التركيــز خــال الفتــرة 
القادمــة علــى التوســع يف اإليــرادات التحويليــة للحكومــة واملتمثلــة يف إيــرادات الرســوم والضرائــب ورفــع كفــاءة إدارة 
الضرائــب، حيــث ســيتم تفعيــل اســتخدام نظــام الضرائــب اإللكترونــي "تــاس" احلديــث التأســيس واملســتهدف أن تصــل 
نســبة تشــغيله إلــى60% بنهايــة 2017 والتفعيــل الكامــل مــع نهايــة الفتــرة. كمــا أنــه مــن املخطــط تطبيــق ضريبــة القيمــة 
املضافــة وذلــك بعــد أن متــت دراســتها يف إطــار دول مجلــس التعــاون اخلليجــي وتطبيــق نظــام الكترونــي متكامــل إلدارتهــا 
وحتصيلهــا. كذلــك ســيتم مراجعــة رســوم اخلدمــات احلكوميــة للجهــات العشــر ذات القيمــة األعلــى ومــن ثــم اســتكمال 
ــرادات احلكومــة وسيســاهم يف حتقيــق االســتقرار االقتصــادي. واســتكمال اجلهــود  بقيــة اجلهــات، ممــا ســيعزز مــن إي

باجتــاه مراجعــة الدعــم احلكومــي علــى الســلع واخلدمــات لتعبــر عــن تكلفتهــا االقتصاديــة. 

الهدف األول: تنويع مصادر اإليرادات غير النفطية - هدف مستمر)نهاية املدة(.	 

الهدف الثاني: تخفيف أثر تقلبات أسعار النفط على إيرادات الدولة بنهاية عام 2018.	 

النتيجــة الوســيطة الثامنــة: توظيــف أمثــل للمــوارد املاليــة ونفقــات عامــة مرتبطــة باخلطــط 
للدولــة  االســتراتيجية 

بعــد أن تركــزت اجلهــود خــال الســت ســنوات املاضيــة علــى إعــداد املوازنــة، فــإن التركيــز يف املرحلــة القادمــة ســيكون 
علــى إدارة  وتنفيــذ املوازنــة والتــي بــدأت يف مــارس مــن عــام 2017 مــن خــال التطبيــق علــى خمــس جهــات وهــي  وزارة 



التطوير املؤسسي، تقدمي اخلدمات، واإلدارة املالية
اجلزء

2
الفصل

1

اجلزء الثاني: التطوير املؤسسي، تقدمي اخلدمات، واإلدارة املالية

65استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر 2022-2018

املاليــة، وزارة التنميــة اإلداريــة والعمــل والشــؤون االجتماعيــة، وزارة املواصــات واالتصــاالت، وزارة العــدل وهيئــة 
األشــغال العامــة. كمــا ســتعمل وزارة املاليــة علــى تطبيــق نظــام موازنــة القطاعــات والــذي يعتمــد علــى وضــع موازنــة لــكل 
قطــاع علــى أن يتــم البــدء بقطــاع الرياضــة والثقافــة. كمــا ســيتم التركيــز علــى تطويــر إعــداد التقاريــر املاليــة وتوفيــر 
إحصــاءات ماليــة وفــق متطلبــات املعيــار الدولــي اخلــاص لنشــر البيانــات وبالتنســيق مــع وزارة التخطيــط التنمــوي 
واإلحصــاء. كمــا ســيتم التركيــز علــى تطبيــق نظــام إلدارة املشــاريع العامــة وتطبيــق نظــام إلدارة األداء والعمــل علــى ربــط 
النظــام باألنظمــة ذات الصلــة كنظــام الضرائــب. كمــا ســيتم التركيــز علــى تخفيــض حصــة النفقــات اإلداريــة اجلاريــة مــن 

إجمالــي نفقــات الــوزارات واألجهــزة احلكوميــة حتديــداً.

الهدف األول: تطوير منظومة إعداد وتنفيذ ومراقبة املوازنة العامة للدولة وإدارة املوارد املالية بحلول عام 2020.	 

الهــدف الثانــي: وضــع نظــام لضمــان تخفيــض حصــة النفقــات اجلاريــة مــن إجمالــي نفقــات الــوزارات واألجهــزة 	 
احلكوميــة بنهايــة عــام 2018. 

النتيجة الوسيطة التاسعة: إدارة ذات كفاءة للمشتريات احلكومية
ســيتم اســتكمال عمليــات تطويــر بوابــة املشــتريات احلكوميــة وتفعيــل خدماتهــا املختلفــة والتــي ستشــمل تلقــي تنبيهــات 
البريــد اإللكترونــي بشــأن املناقصــات اجلديــدة، كذلــك احلصــول علــى وثائــق املناقصــة إلكترونيــاً  وتقــدمي العطــاءات 
ــد.  ــة اجلدي ــون املشــتريات احلكومي ــوب إضافتهــا يف ضــوء قان ــى دراســة اخلدمــات املطل ــاً. هــذا باإلضافــة إل إلكتروني
كذلــك جــاري حاليــا تطويــر آليــات العمــل ببوابــة املشــتريات احلكوميــة مــن خــال توفيــر تطبيــق للهواتــف النقالــة. كمــا 
ســيتم التركيــز علــى  حتديــث برنامــج تقييــم أداء املقاولــن، ليشــمل كا مــن املورديــن ومقدمــي اخلدمــات، وذلــك لضمــان 
كفــاءة الشــركات اثنــاء تنفيــذ التزاماتهــا التعاقديــة مــع اجلهــات احلكوميــة. هــذا باإلضافــة إلــى إعــداد منــاذج موحــدة 
للعقــود اخلدميــة بالدولــة، وذلــك لتــايف املشــكات الناجتــة عــن ضعــف العقــود احلاليــة، وكذلــك لتحقيــق الكفــاءة 
والفاعليــة لتلــك العقــود وحتقيــق املزيــد مــن الوفــر للدولــة. كمــا ســيتم  تطبيــق بطاقــة املشــتريات اإللكترونيــة لتســهيل 
عمليــات شــراء مســتلزمات التشــغيل اليوميــة يف اجلهــات احلكوميــة، ولعــاج املشــكات املتعلقــة بالنثريــات. كمــا ســيتم 

التركيــز علــى تنفيــذ قانــون املناقصــات واملزايــدات والئحتــه التنفيذيــة.

الهدف األول: التفعيل الكامل لقانون املناقصات واملزايدات والئحته التنفيذية بنهاية عام 2018.	 

الهدف الثاني: ربط أداء الوزارات واألجهزة احلكومية باملشتريات بحلول عام 2018.	 

النتيجة الوسيطة العاشرة: سياسات مالية مناسبة حتافظ على االستقرار واالزدهار االقتصادي 
ــى مســتوى  ــاون عل ــة تســتدعي وجــود تع ــج هيكلي ــى برام ــدة وتنطــوي عل ــا معق ــة بكونه ــة العام تتســم إصاحــات املالي
ــرة  ــق الظــروف املتغي ــق ووف ــاً وبشــكل دقي ــة تدريجي ــع يف إصــاح املوازن ــل املســار املتب ــة ككل. وسيســتمر تعدي احلكوم
وجتــارب التنفيــذ ووتيــرة اكتســاب القــدرات وتنميتهــا. هــذا وســيتم التطبيــق الكامــل لتصنيــف املاليــة احلكوميــة الــذي مت 
إعــداده خــال فتــرة االســتراتيجية األولــى، وإطــاق نظــام املاليــة احلكوميــة »ماليــة« يف عــام 2017. وتطبيــق نظــام إدارة 
الضرائــب اإللكترونــي بعــد إطاقــه. وأخيــراً إعطــاء مزيــد مــن األهميــة لوظائــف إدارة الديــن العــام وإعــداد اســتراتيجية 

متوســطة املــدى للديــن العــام. 

كذلــك بعــد أن مت حتقيــق الهــدف املتعلــق بتطويــر أدوات إلدارة الســيولة احملليــة، فــإن مصــرف قطــر املركــزي ســيوجه 
ــه يف مجــال رصــد  جهــوده نحــو حتســن إطــار إدارة الســيولة مــن خــال اتخــاذ عــدة إجــراءات، أولهــا  حتســن قدرات
وتقييــم حركــة تدفــق رأس املــال، ودعــم جهــود املصــارف التجاريــة يف دراســة اجتاهــات الســيولة علــى مــدى أطــول ويف 
املشــاركة يف أنشــطة الســوق الثانوّيــة. ثانيهــا، حتســن إدارة الســيولة مــن قبــل البنــوك نفســها، آخــذ يف االعتبــار تطــور 
االســواق املاليــة احملليــة والعامليــة وحتســن إدارة اخلزينــة. ثالثهــا، اإلعــان  مبكــراً عــن جــدول إصــدار ســندات واذونــات 
احلكومــة ممــا لــه مــن أثــر إيجابــي علــى حركــة التــداول وتوقعــات األســعار. وأخيــراً وألغــراض االنتقــال الكامــل نحــو 
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ــو )معــدل إعــادة الشــراء للمصــرف( كأداة إلدارة   ــه ســيتم اســتخدام ســعر الريب ــق الســوق، فإن إدارة الســيولة عــن طري
الســيولة، األمــر الــذي يتطلــب تنســيقاً عالــي املســتوى بــن السياســة املاليــة والسياســة النقديــة. كمــا ســيجري املصــرف 
تعديــات مائمــة علــى اإلجــراءات التشــغيلية لسياســاته النقديــة لتســهيل تعزيــز إدارة الســيولة. أمــا فيمــا يتعلــق بتطويــر 
ســوق رأس املــال احمللــي، فــإن هيئــة قطــر لألســواق املاليــة ســتواصل مســيرتها باجتــاه رفــع كفــاءة وجــودة أداء شــركات 
اخلدمــات املاليــة وتطويــر وحتســن اخلدمــات واملنتجــات املاليــة املقدمــة للمســتثمرين، مــن خــال زيــادة االعتمــاد علــى 
أدوات التكنولوجيــا احلديثــة، ورفــع معــدالت أمــن املعلومــات باألســواق واحلــد مــن املخاطــر، مــع مواصلــة دعــم مبــادرات 

التعــاون مــع املنظمــات واملؤسســات الدوليــة، وحتقيــق تطويــر الرأســمال البشــري.

الهدف األول: احملافظة على التصنيف االئتماني املرتفع للدولة-هدف مستمر )نهاية املدة(.	 

الهدف الثاني: حتسن جودة وشفافية البيانات املالية بحلول عام 2022.	 

الهدف الثالث: تعزيز االحتياطات املالية للدولة وإدارة الدين العام بكفاءة بنهاية عام 2018.	 

الهدف الرابع: التنسيق الفعال وحتقيق التكامل بن السياستن املالية والنقدية – هدف مستمر )نهاية املدة(.	 

النتيجة الوسيطة احلادية عشر:  إدارة فعالة ملشاريع الدولة وأصول رأسمالية ذات جودة
فبعــد تأســيس وحــدة إداريــة متخصصــة لتنظيــم االســتثمارات العامــة وإدارة برنامــج االســتثمار العــام وبعــد أن مت وضــع 
معاييــر لتقييــم مقترحــات املشــاريع االســتثمارية وتطبيقهــا، فــإن التركيــز خــال الســنوات القادمــة ســيكون علــى اســتكمال 
مكونــات برنامــج االســتثمار العــام وباألخــص تنســيق قــرارات اإلنفــاق الرأســمالي ومزامنتهــا مــع إطــار املوازنــة املتوســطة 
املــدى ودورة املوازنــة الســنوية، كذلــك مراقبــة الصــرف علــى املشــاريع الكبيــرة وحتديــد املخاطــر املاليــة احملتملــة، هــذا 
باإلضافــة إلــى الشــروع يف إعــداد نظــام مبســط لتدقيــق االســتثمارات العامــة واختيارهــا وترتيبهــا حســب األولويــة 
ومراقبتهــا ومبــا يعــزز التنســيق بينهــا ويتفــادى االختناقــات. أمــا فيمــا يتعلــق بإشــراك القطــاع اخلــاص فإنــه ســيتم التركيــز 
ــة لتمكــن القطــاع  ــات املؤسســية الضروري ــك الترتيب ــذه الشــراكة مبــا يف ذل ــى تأســيس إطــار سياســاتي تنظيمــي له عل

اخلــاص مــن التعــاون يف االســتثمارات العامــة آخذيــن يف احلســبان اإلطــار األكبــر لتطبيــق الشــراكة بــن القطاعــن. 

الهــدف األول: اســتكمال تنفيــذ املشــاريع التنمويــة الكبــرى يف قطــاع البنيــة التحتيــة والصحــة والتعليــم ومشــاريع 	 
اســتضافة قطــر لــكأس العالــم 2022 بحلــول عــام 2021.

الهــدف الثانــي: متكــن القطــاع اخلــاص مــن املشــاركة يف مشــاريع االســتثمار العــام ضمــن إطــار متماســك يقــدم فوائــد 	 
تنمويــة للدولــة، مبــا فيهــا نقــل املعرفــة واملهــارات بحلــول عــام 2020.

خامتة. 5

ترتــب علــى مراجعــة اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة األولــى )2011-2016( وتقييــم أدائهــا، حتديــد لاجتاهــات املســتقبلية 
ــي ســيمتد  ــا والت ــة الوســيطة بعــد إعــادة صياغــة بعضه ــج القطاعي ــب النتائ ــت أغل ــة، ويف هــذا اإلطــار فقــد ثبت للتنمي
تنفيذهــا للســنوات )2018 - 2022( مــع مراجعــة أغلــب األهــداف احملــددة - فيمــا عــدا مــا لــم يتحقــق منهــا - ومواءمتهــا 

مــع متطلبــات التطويــر للمرحلــة القادمــة.
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6 .
امللحق

صــول إلــى النتيجــة الرئيســية  “مؤسســات قطــاع عــام حديثــة تقــدم خدمــات عامــة 
جلهــات املنفــذة التــي تســاهم يف الو

ف و البرامــج / املشــاريع  وا
النتائــج الوســيطة واألهــدا

حتقــق االســتدامة املاليــة”
متميــزة و

النتائج الوسيطة
حملددة

ف ا
األهدا

املشاريع
جلهات املنفذة

ا
جلهات الداعمة

ا

الــنــتــيــجــة الـــوســـيـــطـــة )1( 
تـــنـــظـــيـــم حـــكـــومـــي مــتــســق 
ومــرن يستجيب ملتطلبات 

التنمية

يف املسؤوليات واألدوار التشغيلية والتنظيمية 
ضوح 

حتقيق الو
 1.1

ف مستمر )نهاية املدة(.
حلكومية- هد

جلميع الوزارات واألجهزة ا

مشروع: استكمال مراجعة األدوار والهياكل 
جلميع الـــــوزارات واألجــهــزة 

التنظيمية 
ف، وإدارة  

حلــكــومــيــة لتنسيق الــوظــائــ
ا

ض منها.
الفائ

وزارة التنمية اإلدارية 
والعمل والشؤون 

االجتماعية

س الوزراء
مجل

ف العامة واملتوافق مع 
ف وترتيب الوظائ

صني
ف وت

ص
حتديث و

 2.1
قانون املوارد البشرية املدنية رقم 15 لسنة 2016بنهاية عام 2018.

ف 
ف وترتيب الوظائ

صني
ف وت

ص
مشروع: و

العامة. 
جلهات 

كافة ا
حلكومية

ا

ضبط ومتابعة ومراقبة موازنة الباب 
صد عمليات 

3.1  تطوير نظام لر
األول بحلول عام 2018.

مــــشــــروع: تــرشــيــد اإلنـــفـــاق عــلــى مــوازنــة 
الرواتب واألجور )الباب األول(

وزارة املالية

النتيجة الوسيطة )2( أداء 
حكومي كفؤ وفعال

حلكومي ككل بحلول عام 2019.
صد األداء ا

ضع نظام لر
1.2 و

ضــع إطــار إلدارة أداء القطاع 
مـــشـــروع: و

العام مرتبط برؤية قطر الوطنية 20۳0.

وزارة التنمية اإلدارية 
والعمل والشؤون 

االجتماعية

حملاسبة
ديوان ا

وزارة التخطيط 
صاء

التنموي واإلح

وزارة املالية

خلطط االستراتيجية 
حلكومية با

2.2 ربط أداء الــوزارات واألجهزة ا
واملوازنات بحلول عام 2018.

خلطط 
حلكومي با

مشروع: ربط  األداء ا
واالستراتيجيات

وزارة التخطيط التنموي 
صاء

واإلح

وزارة التنمية اإلدارية 
والـــعـــمـــل والـــشـــؤون 

االجتماعية 

وزارة املالية
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النتائج الوسيطة
حملددة

ف ا
األهدا

املشاريع
جلهات املنفذة

ا
جلهات الداعمة

ا

الــنــتــيــجــة الـــوســـيـــطـــة )3( 
عمليات مؤسسية محسنة 
حلكومية 

جلــهــات ا
متــكــن ا

مي خــدمــات عامة 
مــن تــقــد

مميزة

خلدمات 
صول إلى جميع ا

1.3  متكن جميع املواطنن والعماء من الو
ف واحد للمستخدم بحلول 

العامة عن طريق االنترنت باستخدام تعري
عام 2020.

حلكومية اإللكترونية
مشروع:البوابة ا

صات 
وزارة املوا

صاالت
واالت

جلـــــهـــــات 
كــــــافــــــة ا
حلكومية

ا

خلدمات لتيسير التعاون 
2.3  توفير قنوات منسقة ومنفذة آلياًّ لتقدمي ا

حلكومية بحلول عام 2020.
والتنسيق بن األجهزة ا

خلدمة الذاتية 
مشروع: إنشاء مراكز ا

جلـــــهـــــات 
كــــــافــــــة ا

خلدمية
حلكومية ا

ا

يف 
3.3  بناء منظومة متكاملة من العمليات املؤسسية لتحقيق التميز 

حلكومية بحلول عام 2019. 
خلدمات ا

تقدمي ا
مشروع:  تبسيط اإلجــراءات وإعداد أدلة 

حلكومية.
جلهات ا

العمل التنظيمية يف ا
وزارة التنمية اإلدارية 

والعمل والشؤون 
االجتماعية

جلـــــهـــــات 
كــــــافــــــة ا
حلكومية

ا

ف 
خلدمات مع إيجاد مناخ تنافسي - هد

حتسن كفاءة تقدمي ا
  4.3

مستمر )نهاية املدة(.
خلــدمــات 

مـــــشـــــروع: تــطــويــر مــجــمــعــات ا
حلكومية.

ا
جلـــــهـــــات 

كــــــافــــــة ا
حلكومية

ا

خلدمات العامة بحلول عام 
س كفاءة تقدمي ا

5.3  مأسسة عمليات قيا
.2019

خلــدمــات 
ضــى متلقي ا

س ر
مـــشـــروع: قــيــا

حلكومية
ا

وزارة التخطيط التنموي 
صاء

واإلح
جلـــــهـــــات 

كــــــافــــــة ا
حلكومية

ا

الــنــتــيــجــة الـــوســـيـــطـــة )4( 
ف فعال  لتكنولوجيا 

توظي
مي 

يف تــــقــــد
املــــــعــــــلــــــومــــــات 

خلدمات العامة
ا

خلدمات 
1.4 التفعيل الكامل للنظام اإللكتروني إلدارة البيانات وتنفيذ ا

اإللكترونية املتكاملة  بنهاية عام 2020.
حلكومية

مشروع: نظم إدارة البيانات  ا

صات 
وزارة املوا

صاالت
واالت

جلـــــهـــــات 
كــــــافــــــة ا
حلكومية

ا

حلكومية 
جلهات ا

حلكومية املشتركة من قبل ا
2.4  تبني البنية التحتية ا

حتت مظلة برنامج حكومة قطر 
حلكومية للدولة 

جلهات ا
وربط كافة ا

الرقمية بنهاية عام 2018.

مشروع: تطوير البنية التكنولوجية 
والتطبيقات املشتركة للوزارات واألجهزة 

حلكومية
ا

جلـــــهـــــات 
كــــــافــــــة ا
حلكومية

ا

مشروع: تطوير أكادميية تدريب حكومة 
قطر الرقمية )2022-2019(.

جلــــهــــات 
 كـــــافـــــة ا

حلكومية
ا
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النتائج الوسيطة
حملددة

ف ا
األهدا

املشاريع
جلهات املنفذة

ا
جلهات الداعمة

ا

الــنــتــيــجــة الـــوســـيـــطـــة )5( 
ط اســـتـــراتـــيـــجـــي 

تـــخـــطـــيـــ
يف الـــــــــــــــوزارات واألجـــــهـــــزة 
حلــــكــــومــــيــــة يـــــركـــــز عــلــى 

ا
النتائج واملخرجات

س نظام خدمات دعم فني استشاري تخطيطي ومأسسته، 
1.5  تأسي

خطط استراتيجية لتنفيذ 
حلكومية مــن إعـــداد 

جلــهــات ا
لتمكن ا

استراتيجيات تنمية وطنية متسقة مــع رؤيــة قطر 2030 بحلول 
عام2020.

مـــــــــشـــــــــروع: بــــنــــاء قــــــــدرات الــتــخــطــيــط 
يف الــــوزارات 

االســتــراتــيــجــي وتــطــويــرهــا 
حلكومية.

واألجهزة ا

وزارة التخطيط التنموي 
صاء

واإلح

وزارة التنمية اإلدارية 
والعمل والشؤون 

االجتماعية - معهد 
اإلدارة  العامة

جامعة قطر 

مؤسسة قطر للتربية 
والعلوم وتنمية 

جلامعات 
املجتمع )ا

صة(
ص

املتخ

معهد الدوحة 
للدراسات العليا

صل خطوات إعداد واعتماد وتنفيذ استراتيجيات 
صدار تشريع يف

2.5  إ
صحيح 

خلطط التنفيذية وآليات رفع التقارير وت
التنمية الوطنية وا

ض التنفيذ بنهاية عام 2018.
املسار وتذليل املعوقات التي تعتر

مشروع: تقنن نظام وطني إلعداد واعتماد 
ومــتــابــعــة تنفيذ اســتــراتــيــجــيــات التنمية 

خلطط التنفيذية.
الوطنية وا

حتقيق نتائج استراتيجيات التنمية 
صد ومتابعة 

3.5  تطوير نظام لر
الوطنية بنهاية عام  2019.

صد ومتابعة تنفيذ 
مشروع: تطوير نظام ر

استراتيجيات التنمية الوطنية

س الوزراء
مجل

جلهات 
كافة ا

حلكومية
ا

صات 
وزارة املوا

صاالت
واالت

النتيجة الوسيطة )6( إدارة 
كفؤة وأداء متميز للموارد 

حلكومية
البشرية ا

ض والطلب على ذوي الكفاءات 
جلة الفجوات القائمة بن العر

ص ومعا
1.6 تشخي

ض/عجز العمالة بحلول عام 2019.
وإدارة فائ

مشروع: تخطيط املوارد البشرية )تطوير 
يف القطاع 

قاعدة بيانات مركزية للعاملن 
حلكومي(.

ا

وزارة التنمية اإلدارية 
والعمل والشؤون 

االجتماعية

صات 
وزارة املوا

صاالت
واالت
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النتائج الوسيطة
حملددة

ف ا
األهدا

املشاريع
جلهات املنفذة

ا
جلهات الداعمة

ا

ف ذوي الكفاءات لبناء إدارة عامة حديثة 
2.6 زيادة استقطاب وتوظي

بحلول عام 2019.

مشروع: ربط مخرجات التعليم باحتياجات 
جلهات 

ص ا
ســوق العمل القطري وباألخ

حلكومية
ا

وزارة التنمية اإلدارية 
والعمل والشؤون 

االجتماعية

وزارة التعليم والتعليم 
العالي

جامعة قطر

مؤسسة قطر للتربية 
والعلوم وتنمية 

جلامعات 
املجتمع )ا

صة(.
ص

املتخ

معهد الدوحة 
للدراسات العليا

ضمان 
حلكومية ل

ضع وتنفيذ خطة استراتيجية للموارد البشرية ا
3.6 و

تنمية وتطوير قدرات املوارد البشرية بالقطاع العام بنهاية عام 2019.

مــــشــــروع: اســتــراتــيــجــيــة وطــنــيــة لــلــمــوارد 
البشرية للدولة مع إعطاء األولوية للجهات 

ف املركزية
ذات الوظائ

وزارة التنمية اإلدارية 
والعمل والشؤون 

االجتماعية

وزارة التخطيط 
صاء

التنموي واإلح

صات 
وزارة املوا

صاالت
واالت

وزارة املالية

ف التطوير 
4.6 توفير تدريب يتفق مع احتياجات دولة قطر، وأهدا

ف مستمر )نهاية املدة(.
الوظيفي ملوظفي القطاع العام  - هد

مشروع: إعداد وتنفيذ استراتيجية وطنية 
شاملة للتدريب 

وزارة التنمية اإلدارية 
والعمل والشؤون 

االجتماعية

جامعة قطر

مؤسسة قطر للتربية 
والعلوم وتنمية 

جلامعات 
املجتمع )ا

صة(.
ص

املتخ

وزارة التخطيط 
صاء

التنموي واإلح

معهد الدوحة 
للدراسات العليا

ضوء نتائج 
يف 

ط املسار التدريبي باملسار الوظيفي 
5.6 مراجعة رب

ضوء مستجدات قانون 
يف 

حلكومي و
تقييم البرنامج التدريبي ا

املوارد البشرية املدنية رقم 15 لسنة 2016. بحلول عام 2019.
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النتائج الوسيطة
حملددة

ف ا
األهدا

املشاريع
جلهات املنفذة

ا
جلهات الداعمة

ا

الــنــتــيــجــة الـــوســـيـــطـــة )7( 
إيرادات مستقرة للدولة

صادر اإليرادات غير النفطية - هدف مستمر )نهاية املدة(.
1.7 تنويع م

2.7 تخفيف أثر تقلبات أسعار النفط على إيرادات الدولة بنهاية عام 2018.

ضريبية
مشروع: توسيع القاعدة ال

وزارة املالية

صاد 
وزارة االقت

والتجارة

صيل 
حت

حتسن أداء برنامج 
مشروع: 

ضرائب اإللكتروني
ال

صات 
وزارة املوا

صاالت
واالت

حلكومية للدولة
مشروع:  مراجعة الرسوم ا

حلكومية 
جلهات ا

ا
خلدمية

ا

الــنــتــيــجــة الـــوســـيـــطـــة )8( 
ف أمــــثــــل لـــلـــمـــوارد 

تـــوظـــيـــ
املـــــالـــــيـــــة ونـــــفـــــقـــــات عـــامـــة 
ط 

خلـــــطـــــ
مـــــــرتـــــــبـــــــطـــــــة بـــــا

االستراتيجية للدولة

1.8 تطوير منظومة إعداد وتنفيذ ومراقبة املوازنة العامة للدولة وإدارة 
املوارد املالية بحلول عام 2020.

مــــشــــروع: نــظــام إدارة املــعــلــومــات املالية 
)مالية(

وزارة املالية

صات 
وزارة املوا

صاالت
واالت

وزارة التنمية اإلدارية 
والعمل والشؤون 

االجتماعية

حملاسبة
ديوان ا

جلارية من إجمالي 
صة النفقات ا

ض ح
ضمان تخفي

ضع نظام ل
2.8 و

حلكومية عام 2018.
نفقات الوزارات واألجهزة ا

ف مرتبطة 
صـــر

مــــشــــروع: إعــــداد خــطــة 
الثانية 

الوطنية 
التنمية 

باستراتيجية 
)2022-2018(

وزارة التخطيط 
صاء

التنموي واإلح

النتيجة الوسيطة )9(
إدارة ذات كفاءة 

حلكومية
للمشتريات ا

صات واملزايدات والئحته التنفيذية 
1.9  التفعيل الكامل لقانون املناق

بنهاية عام 2018.

مشروع: تقييم أداء املقاولن

منـــاذج مــوحــدة للعقود 
مــــشــــروع: إعــــداد 
خلدمية بالدولة.

ا

مشروع: بطاقة املشتريات اإللكترونية
وزارة املالية

حملاسبة 
ديوان ا

صات 
وزارة املوا

صاالت
واالت

وزارة العدل

س الوزراء
مجل

حلكومية باملشتريات بحلول عام 
2.9 ربط أداء الــوزارات واألجهزة ا

2018
حلكومية

مشروع: بوابة املشتريات ا
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النتائج الوسيطة
حملددة

ف ا
األهدا

املشاريع
جلهات املنفذة

ا
جلهات الداعمة

ا

الــنــتــيــجــة الــوســيــطــة )10( 
ســـيـــاســـات مــالــيــة مــنــاســبــة 
ظ عــلــى االســـتـــقـــرار 

حتـــافـــ
صادي

واالزدهار االقت

ف مستمر 
ف اإلئتماني املرتفع للدولة -هد

صني
حملافظة على الت

1.10 ا
)نهاية املدة(.

ضع إطار مالي متوسط املدى
مشروع:  و

وزارة املالية

جلهات 
كافة ا

حلكومية
ا

حتسن جودة وشفافية البيانات املالية -  بنهاية عام 2022
 2.10

مشروع: توفير البيانات املالية وفق املعيار

ص لنشر البيانات
خلا

 ا
وزارة التخطيط 

صاء
التنموي واإلح

3.10 تعزيز االحتياطات املالية للدولة وإدارة الدين العام بكفاءة-  
بنهاية عام 2018.

مشروع: إعداد استراتيجية متوسطة املدى 
للدين العام

ف قطر 
صر

م
املركزي

حتقيق التكامل بن السياستن املالية والنقدية- 
4.10 التنسيق الفعال و

ف مستمر )نهاية املدة(.
هد

حتــقــيــق التنسيق الــفــعــال بن 
مـــــشـــــروع: 

السياستن املالية والنقدية
ف قطر املركزي

صر
م

هيئة قطر لألسواق 
املالية

صة قطر
بور

مشروع: تطوير األسواق الثانوية

النتيجة الوسيطة )11( 
ملــــشــــاريــــع 

فــــعــــالــــة 
إدارة 

صــول رأسمالية 
الدولة وأ
ذات جودة

1.11 استكمال تنفيذ املشاريع التنموية الكبرى يف قطاع البنية التحتية 
س العالم 2022 بحلول 

ضافة قطر لكأ
صحة والتعليم ومشاريع است

وال
عام 2021.

مشروع: إدارة النفقات الرأسمالية
وزارة املالية

س األعلى 
املجل

صاد 
لشؤون االقت
واالستثمار

صاد 
وزارة االقت

والتجارة

اللجنة العليا 
للمشاريع واإلرث

وزارة التعليم والتعليم 
العالي

صحة العامة
وزارة ال

يف مشاريع االستثمار العام 
ص من املشاركة 

خلا
متكن القطاع ا

 2.11
ضمن إطار متماسك يقدم فوائد تنموية للدولة، مبا فيها نقل املعرفة 

واملهارات بحلول عام 2020.
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املقدمة. 1

التزمــت دولــة قطــر بوضــع خطــة شــاملة للتنميــة احلضريــة وسياســة مســتدامة للتوســع العمرانــي والتوزيــع الســكاني. 
وملــا كانــت رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030 تشــكل إطــاراً عامــاً يتــم مــن خالــه إعــداد االســتراتيجيات واخلطــط التنفيذيــة 
س فصلهــا  التفصيليــة، فقــد قامــت الدولــة بإعــداد اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة األولــى )2011-2016(، والتــي كــرّ
الثالــث للحديــث عــن اســتدامة االزدهــار االقتصــادي الــذي يوضــح املســار التنمــوي لدولــة قطــر مــن خــال عــدة محــاور 
ــز  ــة وتعزي ــة التحتي ــات البني ــر خدم ــة وتوفي ــوارد الطبيعي ــة يف اســتخدام امل ــة والتقني ــاءة االقتصادي ــز الكف ــا تعزي أهمه
كفــاءة الســوق يف ذلــك. ويف هــذا الســياق فقــد دعــت تلــك االســتراتيجية إلــى حتســن البنيــة التحتيــة للنقــل يف املناطــق 
ــة املســتوى تلبــي  ــة ومعلوماتيــة عالي ــة مادي ــة، وتنفيــذ خطــة وطنيــة الســتخدام األراضــي، وحتقيــق بنيــة حتتي احلضري
متطلبــات االقتصــاد القطــري وقطاعاتــه املختلفــة، واالرتقــاء بجــودة وكفــاءة خدمــات البنيــة التحتيــة االقتصاديــة لتلبــي 
االحتياجــات الناشــئة لســكان دولــة قطــر، األمــر الــذي تطلــب وضــع وتنفيــذ برامــج ومشــروعات ذات كلفــة محــددة 
ومواصفــات فنيــة مثلــى، وذلــك يف إطــار مــن التشــريعات الشــاملة واإلجــراءات الفاعلــة والتنســيق الكامــل بــن اجلهــات 
ذات العاقــة. وممــا يجــدر ذكــره ان االســتثمار يف البنيــة التحتيــة االقتصاديــة يــؤدي إلــى رفــع كفــاءة االقتصــاد وتوســيع 

طاقتــه االســتيعابية وجتنــب االختناقــات وزيــادة تنافســيته، وتشــجيع االســتثمارات احملليــة واالجنبيــة.

ــي  ــة )2018-2022(، تبن ــة الثاني ــة الوطني ــإن اســتراتيجية التنمي ــة مســتمرة، ف ــة هــي عملي ــة التنمي ونظــراً لكــون عملي
علــى مــا حتقــق يف االســتراتيجية التنمويــة األولــى وتســتكمل مــا لــم يتحقــق، وباألخــص يف قطــاع تطويــر البنيــة التحتيــة 
االقتصاديــة ومــا يشــتمل عليــه مــن قطاعــات فرعيــة تتمثــل بالنقل )الطــرق البرية واملوانئ واملطارات والســكك احلديدية( 
والتخزيــن، وشــبكات الصــرف الصحــي وميــاه الصــرف الصحــي املعاجلــة، واالتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات، واملــواد 
اإلنشــائية واخلدمــات اللوجســتية، وقطــاع اإلنشــاءات التشــييد )الهندســة املدنيــة(. هــذا وتتمثــل أهميــة قطــاع البنيــة 
التحتيــة يف االقتصــاد القطــري مــن خــال حتليــل مــدى مســاهمته يف النــاجت احمللــي اإلجمالــي وســوق العمــل القطــري. 

شــكلت القيمــة املضافــة لقطــاع النقــل والتخزيــن نحــو 2.1% يف املتوســط مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي باألســعار الثابتــة 
لعــام 2013 خــال الفتــرة )2011-2016( )انظــر الشــكل 1.1.3(. كمــا شــّغل القطــاع يف املتوســط 3.0% مــن إجمالــي  
العاملــن خــال نفــس الفتــرة )انظــر الشــكل 2.1.3 أدنــاه(. كمــا ســاهم قطــاع االتصــاالت واملعلومــات بحوالــي %1.2 
يف املتوســط مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي باألســعار الثابتــة لعــام 2013 خــال الفتــرة نفســها، وشــغل القطــاع 1% مــن 

إجمالــي العاملــن.

كمــا ســاهم قطــاع إمــدادات الكهربــاء واملــاء وأنشــطة الصــرف ومعاجلتهــا بقرابــة 0.4% يف املتوســط مــن النــاجت احمللــي 
ــرة نفســها، كمــا شــّغل القطــاع حوالــي 1.2% مــن مجمــل العاملــن  ــة لعــام 2013 خــال الفت اإلجمالــي باألســعار الثابت
يف دولــة قطــر خــال الفتــرة الســالفة الذكــر. أمــا قطــاع اإلنشــاءات والتشييد)الهندســة املدنيــة(، فقــد شــكلت القيمــة 
املضافــة فيــه نحــو 2.1% يف املتوســط مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي باألســعار الثابتــة لعــام 2013 وذلــك خــال الســنوات 
)2011-2016(، كمــا اســتوعب القطــاع حوالــي 12.3% مــن اجمالــي العاملــن )اي حوالــي240977  عامــا( لعــام 2016. 
وهكــذا فقــد ســاهم قطــاع البنيــة التحتيــة االقتصاديــة يف املتوســط بنحــو 6% مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي خــال الفتــرة 
)2011-2016( وهــي مســاهمة متواضعــة، وشــّغل القطــاع حوالــي 17% مــن إجمالــي العاملــن يف ســوق العمــل القطــري 
وهــي نســبة مرتفعــة )بلغــت جملــة القيمــة املضافــة فيــه حوالــي 55 مليــار ريــال قطــري، وعــدد العاملــن فيــه قرابــة 342 

الــف عامــل عــام 2016، األمــر الــذي يشــير إلــى نســبة تركــز عاليــة للعمالــة يف تلــك القطاعــات(. 
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مســاهمة قطاعــات النقــل واالتصــاالت واملعلومــات والكهربــاء واملــاء والصــرف املعاجلــة 
واإلنشــاءات )الهندســة املدنيــة(  يف النــاجت احمللــي اإلجمالــي باألســعار الثابتــة لعــام 

2013  ملتوســط الفتــرة )2016-2011( %
الشكل )1.1.3(:

قطاع الكهرباء واملاء والصرف ومعاجلتهاقطاع االتصاالت واملعلوماتقطاع النقل والتخزين

قطاع اإلنشاءات (الهندسة املدنية)

متوسط الفترة (٢٠١١ - ٢٠١٦)

٪ ٢٫١٠

٪ ٠٫٤٠

٪ ١٫٢٠

٪ ٢٫١٠
٪ ٢٫٥٠

٪ ٢٫٠٠

٪ ١٫٥٠

٪ ١٫٠٠

٪ ٠٫٥٠

٪ ٠٫٠٠

املصدر: وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء، )1( نشرة احلسابات الوطنية 2016،)2( النشرة السنوية إلحصاءات البناء والتشييد، سنوات مختلفة.
 - )الهندسة املدنية( 43 

مســاهمة قطاعــات النقــل واالتصــاالت واملعلومــات والكهربــاء واملــاء والصــرف واإلنشــاءات 
ــرة )2016-2011(  % ــط الفت ــني( ملتوس ــدد العامل ــل القطري)ع ــوق العم ــة( يف س ــة املدني )الهندس الشكل )2.1.3 (: 

قطاع الكهرباء واملاء والصرف ومعاجلتهاقطاع االتصاالت واملعلوماتقطاع النقل والتخزين
قطاع االنشاءات (الهندسة املدنية)

٪١٢٫٣٠

٪١٫٢٠ ٪٠٫٨٠

٪٣٫٠٠

٪١٤٫٠٠

٪١٢٫٠٠

٪١٠٫٠٠

٪٨٫٠٠

٪٦٫٠٠

٪٤٫٠٠

٪٢٫٠٠

٪٠٫٠٠
متوسط الفترة (٢٠١١ - ٢٠١٦)

املصــدر: وزارة التخطيــط التنمــوي واإلحصــاء، )1( نشــرة احصــاء ات القــوى العاملــة : ســنوات مختلفــة. )2( النشــرة الســنوية إلحصــاءات البنــاء والتشــييد 
ســنوات  مختلفة.

43	  الهندسة املدنية:  تشمل اإلنشاءات العامة التي تختص بإنشاء وتعديل وإصالح املشاريع الهندسية مثل الطرق والجسور، واملطارات،وشبكات املجاري،واملياه 
والكهرباء،والتلفونات، كما تشمل اإلنشاءات املتعلقة باملناجم وكذلك عمليات حفر آبار البترول والغاز الطبيعي،وإنشاء خطوط أنابيب البترول والغاز،وإنشاء 

املوانئ واالرصفة،وأحواض السفن وكافة اإلنشاءات األخرى عدا املباني.
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التقــدم احملــرز يف حتقيــق نتائــج وأهــداف قطــاع البنيــة التحتيــة االقتصاديــة . 2
 )2016-2011(

يبــن هــذا اجلــزء التقــدم احملــرز يف حتقيــق نتائــج وأهــداف قطــاع البنيــة التحتيــة االقتصاديــة خــال الفتــرة )2011-
2016(، حيــث حققــت خدمــات البنيــة التحتيــة حتســناً ملحوظــاً خــال الفتــرة املذكــورة. علــى الرغــم مــن  التحديــات 
الكبيــرة التــي واجهتهــا يف جانــب تصميــم املشــاريع وحتديــد مراحلهــا وصيانــة األصــول اجلديــدة ومــا ترتــب علــى 
ذلــك مــن التزامــات ماليــة إضافيــة. وقــد أشــارت االســتراتيجية إلــى ضــرورة حتديــد معاييــر تخطيــط مكانيــة وطنيــة 
موحــدة الســتخدام األراضــي تعكــس التطــور االقتصــادي والتغيــر الســكاني الســريع. ولهــذا أكــدت علــى أهميــة حتقيــق 
مجموعــة مــن األهــداف احملــددة وهــي املتمثلــة يف اعتمــاد تنفيــذ اخلطــة الوطنيــة الشــاملة للتنميــة العمرانيــة يف دولــة 
ــي التوســع الســريع لشــبكة الطــرق  ــى تلب ــة الســتخدام األراضــي حت ــل واخلطــة املتكامل ــة للنق قطــر، واخلطــة املتكامل
وإنشــاء املتــرو. وكذلــك صياغــة اســتراتيجية وطنيــة وخطــة متكاملــة للبنيــة التحتيــة وحتديــد قــدرات اجلهــات املنســقة 
لهــذه االســتراتيجية وتعزيزهــا، والــذي تطلــب بــدوره تطويــر تشــريعات البنيــة التحتيــة، وإيجــاد اجلهــة الناظمــة التــي 
تعمــل علــى وضــع قواعــد لتنظيــم اســتخدام األراضــي الصناعيــة، وتديــر القطــاع وتنظمــه وتوجــه قــرارات االســتثمار 
حســب أولويــة املشــاريع فيــه. كمــا اقترحــت هدفــاً تكميليــاً إلجــراء مراجعــة  خاصــة مبتــرو الدوحــة نظــراً لعــدم وضــوح 
ــاً  ــة للطــرق جتنب ــة التحتي ــه االســتيعابية. وكذلــك االرتقــاء بالبني مرتكــزات هــذا املشــروع عــام 2010 ومخاطــره وطاقت
ــا املعلومــات فقــد دعــت اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة  ــة الكفــاءة. ولتعزيــز قطــاع االتصــاالت وتكنولوجي لازدحــام وقل
إلــى اعتمــاد اســتراتيجية املجلــس األعلــى لاتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات )آنــذاك( وتنفيذهــا. هــذا باإلضافــة إلــى 
مراجعــة خاصــة للمرحلتــن الثانيــة والثالثــة مــن مشــروع مينــاء الدوحــة اجلديــد، إذ وصلــت الطاقــة االســتيعابية للمينــاء 
عــام 2010 إلــى اقصاهــا باإلضافــة إلــى إعاقــة موقعــه لكفــاءة العمــل. وأخيــراً ان حتظــى مراجعــة جــدوى االســتثمارات 

اإلضافيــة يف البنيــة التحتيــة الراميــة إلــى تعزيــز االســتخدام املســتدام للمــوارد باالهتمــام املطلــوب. 

وهنــا جتــدر اإلشــارة إلــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )77( لســنة 2014 بشــأن اخلطــة العمرانيــة الشــاملة يف دولــة قطــر، 
حيــث مت وضــع واعتمــاد مســودات خمــس خطــط للتنميــة املكانيــة للبلديــات اخلمــس، ومخططــات املراكــز العمرانيــة )17 
مخططــاً قيــد التنفيــذ( للبلديــات التــي متــت دراســتها. إذ وفــرت هــذه اخلطــة مظلــة إلعــداد إطــار وطنــي تنمــوي موجــه 
مكانيــاً وخططــا تنمويــة مكانيــة علــى مســتوى البلديــات ومحــددات للتنميــة احلضريــة األمــر الــذي يتطلــب اإلســراع يف 
تطبيقهــا وتنفيذهــا. كمــا مت اســتحداث وزارة جديــدة للمواصــات واالتصــاالت يف يونيــو مــن عــام2013، حيــث أحــرز 
بعــض التقــدم يف التحضيــر للخطــة الشــاملة للنقــل. كمــا مت إعــداد خطــط شــاملة لقطاعــات البنيــة التحتيــة الفرعيــة 
وهــي قيــد التنفيــذ اآلن بالرغــم مــن حاجتهــا إلــى مزيــد مــن التنســيق الــذي يتطلــب اإلســراع يف تطبيقهــا وتنفيذهــا. 
هــذا باإلضافــة إلــى االنتهــاء مــن إنشــاء مينــاء حمــد عــام 2016 يف مرحلتــه األولــى وبــدء التشــغيل. كمــا مت اإلنتهــاء مــن 

املرحلــة األولــى ملينــاء الرويــس يف ينايــر مــن عــام 2015 وكذلــك االنتهــاء مــن بعــض مشــاريع الطــرق.

ــاه الصــرف الصحــي املعاجلــة نحــو )194(  ــات مي ــاه الصــرف الصحــي املعاجلــة، فقــد بلغــت كمي ــق مبي أمــا فيمــا يتعل
مليــون متــر مكعــب عــام 2015، مشــكلة نحــو 98.2% مــن مجمــل ميــاه الصــرف، وقــد مت اســتخدام )66( مليــون مليــون 
ــر مكعــب يف ري املســطحات اخلضــراء واحلدائــق  ــة )31( مليــون مت ــر مكعــب يف قطــاع الزراعــة )األعــاف(، وقراب مت
العامــة، والتخلــص مــن نحــو)57( مليــون مليــون متــر مكعــب يف احلقــن اجلــويف ملســتودعات امليــاه اجلوفيــة غيــر العذبــة، 
كمــا مت تصريــف )39( مليــون مليــون متــر مكعــب يف البحيــرات، وتعتبــر األخيرتــن هــدراً ملصــدر مســتدام مــن مصــادر 
امليــاه، وهــدراً ماليــاً أيضــاً نظــراً لتكاليــف تلــك املعاجلــة44. كمــا مت يف إطــار إعــداد سياســة واســتراتيجية امليــاه لدولــة 
قطــر االنتهــاء مــن إعــداد السياســة املائيــة، وجــاري االنتهــاء مــن إعــداد االســتراتيجية املائيــة يف الربــع األول مــن 2018. 
ويف إطــار إصــدار قانــون امليــاه، مت االنتهــاء مــن إعــداد مســودة مشــروع قانــون امليــاه الوطنــي والئحتــه التنفيذيــة. ويف 

44	  وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء، املجموعة اإلحصائية السنوية، الفصل الحادي عشر اإلحصاءات البيئية 2015.
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ــاه  ــار املي إطــار االســتنزاف اجلائــر ملصــادر امليــاه اجلوفيــة فقــد مت االنتهــاء مــن إعــداد مســودة قانــون تنظيــم حفــر آب
اجلوفيــة. كمــا جــار دراســة مشــروع ربــط دول مجلــس التعــاون اخلليجــي بالســكك احلديديــة، واملتوقــع أن يســاهم يف 

حتســن ربــط دول مجلــس التعــاون اخلليجــي ويرفــع مــن كفــاءة نقــل البضائــع بينهــا عبــر الســكك احلديديــة

وعلــى الرغــم مــن أن خدمــات البنيــة التحتيــة آخــذة بالتحســن، إال أنــه يصعــب الوقــوف علــى مــدى تلبيتهــا لاحتياجــات 
القائمــة واملســتقبلية مــن جهــة، وعلــى كفــاءة بنــاء األصــول وتشــغيلها وصيانتهــا وكلفتهــا املاليــة مــن جهــة أخــرى. لــذا 
مت التطــرق إلــى بعــض املؤشــرات الدوليــة للوقــوف علــى مــدى جــودة وكفــاءة وفاعليــة البنيــة التحتيــة وأداء اخلدمــات 
اللوجســتية.  ويف هــذا اإلطــار جتــدر اإلشــارة إلــى ارتفــاع عامــات جــودة البنيــة التحتيــة منــذ عــام 2008، حيــث يشــير 
تقريــر التنافســية العاملــي الصــادر عــن املنتــدى االقتصــادي العاملــي، إلــى أن دولــة قطــر حصلــت علــى الترتيــب 18 دوليــاً 

وفــق مؤشــر البنيــة التحتيــة عــام 2017/2016 وذلــك مــن بــن 138 دولــة )انظــر الشــكل 3.1.3 أدنــاه(.

كمــا حتّســن أداء دولــة قطــر وفــق مؤشــر أداء اخلدمــات اللوجســتية الصــادر عــن البنــك الدولــي عــام 2016، حيــث جــاء 
ترتيــب دولــة قطــر )30( عــام  2016 مــن بــن )160( دولــة مقارنــة بالترتيــب )55( عــام2010 )انظــر الشــكل 4.1.3 أدنــاه(

الشكل )3.1.3(: مؤشرات البنية التحتية خالل عامي )2009/2008و 2017/2016(
٦٠

٣٥

١٨

٤٠

٢٧

٤٦

٢٦

٥١

١٥
٢٢

٧

٣٦
٢٥ ٢٦

٢١

٥٠

٤٠
٣٠
٢٠

١٠

٠
الترتيب العام جودة البنية

التحتية
الشاملة

جودة الطرق

عام ٢٠٠٩/٢٠٠٨عام ٢٠١٧/٢٠١٦

جودة بنية
املوانئ

جودة بنية
النقل اجلوي

توفر عدد
ركاب الطيران

جودة التزود
بالكهرباء

املصدر: املنتدى االقتصادي الدولي، تقرير التنافسية العاملي، سنوات مختلفة.

الشكل )4.1.3(: مؤشرات أداء اخلدمات اللوجستية خالل عامي )2010و 2016(

عام ٢٠١٦ عام ٢٠١٠

٥٥

٣٠

١٢٠

١٠٠

٨٠

٦٠

٤٠

٢٠

٠
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٥١

٢٨

٦٣

٢٦

٨١

٢٩
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٣٥
٢٢

٣٥

الترتيب العام اجلمارك البنية التحتية الشحنات
الدولية

الكفاءة
اللوجستية

القدرة على
متابعة

الشحنات
وتتبع مسارها

الدقة يف
املواعيد

املصدر: البنك الدولي، مؤشرات اداء اخلدمات اللوجستية عام 2016.
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كمــا تراجــع مؤشــر معــدل انتشــار الهاتــف الثابــت لــكل مئــة نســمة خــال الســنوات 2008-2014 مــن )18.2( خطــا عــام 
2008 إلــى )16.4( خطــا عــام 2014 بســبب تزايــد اســتخدام الهواتــف احملمولــة. وباملقابــل ارتفــع عــدد االشــتراكات يف 
خدمــة الهاتــف اجلــوال لــكل مئــة شــخص مــن )105.2( مشــتركاً عــام 2008 إلــى ) 153.6( مشــتركاً عــام 2015بســبب 
تطــور منــط احليــاة وارتفــاع نصيــب الفــرد مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي  وزيــادة عــدد الســكان، كمــا ارتفــع عــدد 
مســتخدمي االنترنــت لــكل مئــة شــخص مــن )44.3( مســتخدما عــام 2008 إلــى )92.9( مســتخدما عــام 2015 )حســب 
ــدول بشــبكة  ــط ال ــت ورب ــر خدمــات االنترن ــاع املســتوى التعليمــي، وتطوي ــك بســبب ارتف ــي( وذل ــك الدول مؤشــرات البن
االنترنــت ذات النطــاق العريــض. وكذلــك زيــادة مؤشــر انتشــار اســتخدام احلاســوب الشــخصي لــكل مئــة شــخص مــن 
)32.2( عــام 2008 إلــى )77.8( عــام 2013 نظــرا الرتفــاع املســتوى املعيشــي للســكان، والتوســع يف اســتخدام خدمــة 

االنترنــت يف قطاعــات اخلدمــات العامــة والتعليــم والتجــارة واألعمــال، والتوجــه نحــو االقتصــاد املعــريف.

التحديات التي تواجه قطاع البنية التحتية االقتصادية )2022-2018(. 3

يُعتبــر قطــاع النقــل والتخزيــن قطاعــا حيويــا لاقتصــاد الوطنــي بســبب ارتباطاتــه األفقيــة والعاموديــة مــع القطاعــات 
األخــرى. وتتمثــل التحديــات التــي تواجــه هــذا القطــاع يف حتقيــق مزيــد مــن التنســيق بــن اجلهــات احلكوميــة ذات 
ــات  ــد توقع ــة، وحتدي ــا بدق ــة له ــات املشــاريع وحجــم االســتثمارات الازم ــد أولوي ــة، وباألخــص يف مجــال حتدي العاق
الطلــب عليهــا والتنفيــذ الفعــال ملشــاريعها لتحقيــق النقــل املســتدام، مقرونــة بإصــدار التشــريعات املناســبة وتوفيــر 

ــوادر البشــرية. ــة للك ــدرات الفني ــاء الق ــة وبن ــات ذات العاق ــات واملعلوم البيان

ويواجــه قطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات عــدداً مــن التحــدي يتمثــل أهمهــا يف القضايــا األمنيــة، كاالختراقــات 
األمنيــة للمواقــع اإللكترونيــة ومنصــات التواصــل االجتماعــي واألمــن املعلوماتي يف القطاع املالــي، وبطء مواكبة اخلدمات 
اجلديــدة والتطــور العاملــي الســريع، مثــل االتصــاالت الصوتيــة عبــر بروتوكــوالت االنترنــت والســحب اإللكترونيــة وغيرها، 
باإلضافــة إلــى بعــض جوانــب االحتــكار للشــركات املنفــذة لقطــاع البنيــة التحتيــة لاتصــاالت. ويتطلــب التغلــب علــى تلــك 

التحديــات التعــاون مــع شــركات االتصــاالت اإلقليميــة والعامليــة وتعزيــز ثقافــة األمــن الســيبراني.

كمــا تشــكل زيــادة التنســيق بــن اجلهــات احلكوميــة وغيــر احلكوميــة ذات العاقــة يف قطــاع الطاقــة وامليــاه حتديــات، 
باإلمــكان التغلــب عليهــا مــن خــال اإلدارة  املتكاملــة املســتدامة للطاقــة وامليــاه أو اجلهــة الناظمــة لهــا،  حيــث ســتقوم تلــك 
اإلدارة املتكاملــة املســتدامة أو اجلهــة الناظمــة بوضــع السياســات واالســتراتيجيات والتشــريعات الازمــة لهــذا القطــاع، 
والتــي تضــع اخلطــط للمشــاريع الازمــة وفــق أولوياتهــا، وتعمــل علــى رفــع كفــاءة وأمــن الطاقــة، وكفــاءة اســتخدام ميــاه 
الصــرف الصحــي املعاجلــة والتــي يتوقــع زيــادة كمياتهــا مــع زيــادة عــدد الســكان، واســتخدام الطاقــة املتجــددة، ممــا يحــد 

مــن التلــوث وانبعــاث الغــازات ويوفــر مــردوداً اقتصاديــاً.

ــة قطــر والصاحلــة لاســتخدام يف اإلنشــاءات العامــة كالطــرق  ــة التــي تنتجهــا دول ــة املــواد اخلــام الطبيعي ويف ظــل قل
واجلســور، واملطــارات واإلنشــاءات املتعلقــة باملناجــم واملوانــئ واألرصفــة، وأحــواض الســفن وكافــة اإلنشــاءات األخــرى 
عــدا املبانــي )مثــل احلجــر الكلســي واجلابــرو واحلجــارة املجروشــة أو املكســرة واجلبــس والتــي بلغــت قيمــة مســتوردات 
دولــة قطــر منهــا خــال شــهري ابريــل ومايــو عــام 2016 نحــو 436 مليــون ريــال قطــري( مصحوبــة بالزيــادة يف مشــاريع 
البنيــة التحتيــة. وتفاديــاً لاختناقــات يف تلــك املشــاريع، فقــد شــجعت اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة لدولــة قطــر علــى 
تدويــر نفايــات البنــاء، حيــث ميكــن إعــادة تدويــر نفايــات البنــاء لاســتفادة منهــا كمــواد إنشــائية، ممــا ســيقلل مــن 
ــاء اللوجســتية اخلاصــة  ــال القادمــة، ويخفــض مــن األعب ــة لألجي ــى البيئ ــة املســتوردة، ويحافــظ عل تكلفــة املــواد األولي
باالســتيراد والنقــل. ويف هــذا اإلطــار فقــد ركــزت اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة )2018-2022( يف قطــاع البنيــة التحتيــة 
االقتصاديــة علــى تشــجيع إعــادة التدويــر لتوفيــر مصــادر أخــرى للمــواد اإلنشــائية مــع احملافظــة علــى البيئــة، مصحوبــة 
بتطويــر التشــريعات اخلاصــة بذلــك، وتوفيــر قواعــد البيانــات ذات العاقــة، وتشــجيع البحــوث ذات العاقــة ومراجعــة 
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التشــريعات املتعلقــة باملــواد اإلنشــائية احملليــة وتأهيــل العاملــن يف مجــال ضبــط جــودة  املــواد اإلنشــائية، وبالتالــي البــد 
مــن تشــجيع القطــاع اخلــاص علــى االســتثمار يف ذلــك.

ــة . 4 ــة التحتي ــاع البني ــددة يف قط ــداف احمل ــيطة واأله ــية والوس ــج الرئيس النتائ
)2022-2018( االقتصاديــة 

ــة واإلنفــاق  ــرادات احلكومي ــى اإلي ــر عل ــذي أث ــة وال بالرغــم مــن تراجــع أســعار النفــط خــال الســنوات الثــاث املاضي
العــام، إال أن دولــة قطــر تــدرك أهميــة قطــاع البنيــة التحتيــة االقتصاديــة والتحديــات التــي تواجهــه وذلــك مــن خــال 
التوســع يف االســتثمارات الازمــة لتحســن خدماتــه والعمــل علــى حتســن الوضــع املائــي بكافــة مصــادره واستشــراف 
آفاقــه املســتقبلية. ولهــذا فإنهــا تعمــل علــى زيــادة وتقويــة التنســيق بــن اجلهــات احلكوميــة ذات العاقــة بتنفيــذ مشــاريع 
كاس العالــم 2022، ومشــاريع املتــرو ومينــاء حمــد الدولــي، وباخلطــة العمرانيــة الشــاملة ومشــاريعها وحتديــد أولوياتهــا 
واســتثماراتها بدقــة والتنفيــذ الفاعــل لهــا، وكذلــك اســتحداث إدارات مناســبة إلدارة مينــاء حمــد ومطــار حمــد الدولــي 
ومشــروع املتــرو ومشــروع الطاقــة املتجــددة. كمــا أن دولــة قطــر تتطلــع إلــى زيــادة كفــاءة اســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات 
واالتصــاالت وذلــك مــن خــال حتســن وتطويــر اخلدمــات اإللكترونيــة احلكوميــة وخدمــات البنيــة التحتيــة لاتصــاالت، 

باإلضافــة إلــى تشــجيعها إلعــادة تدويــر املــواد االنشــائية مصحوبــة بالتشــريعات الوطنيــة اخلاصــة.

ومــن ناحيــة أخــرى فــإن دولــة قطــر تــدرك أهميــة تطويــر تشــريعات االســتثمار األجنبــي املباشــر والتشــريعات التــي حتفــز 
مشــاركة القطــاع اخلــاص القطــري علــى االســتثمار يف البنيــة التحتيــة االقتصاديــة، وتضعــه يف مقدمــة أولوياتهــا لكــي 
حتافــظ علــى معــدالت منوهــا االقتصــادي، باعتبــار إن مشــاريع البنيــة التحتيــة االقتصاديــة حتقــق األهــداف التنمويــة 
طويلــة األجــل وتلبــي الطلــب املتزايــد للســكان علــى امليــاه والكهربــاء والضغــط املســتقبلي املتوقــع  علــى شــبكات الصــرف 
الصحــي وشــبكات امليــاه اجلوفيــة لــري الزراعــة )األعــاف( واملســطحات اخلضــراء وتبريــد املناطــق والفنــادق واملاعــب 
وغيرهــا مــن املشــاريع. ولهــذا ســيتم اتخــاذ اخلطــوات الازمــة نحــو إعــادة ترتيــب أولويــات مشــاريع البنيــة التحتيــة 
االقتصاديــة التــي حتقــق أهــداف اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة )2018- 2022( وتوجيــه االســتثمارات ورأس املــال نحوها.

النتيجة الرئيسية: 
“تطويــر بنيــة حتتيــة داعمــة لالقتصــاد الوطنــي وتتســم باالســتدامة واجلــودة العاليــة والقــدرة علــى مواكبــة أحــدث نظــم 

التكنولوجيــا الذكيــة”. وللوصــول للنتيجــة الرئيســية، فقــد ُحــددت النتائــج الوســيطة واألهــداف التاليــة:

 النتيجة الوسيطة األولى: بنية حتتية تنشأ باملواد االقتصادية واملستدامة 
للمحافظــة علــى البيئــة واالســتدامة تركــز االســتراتيجية علــى اســتخدام تقنيــات إعــادة تدويــر املخلفــات مــن أجــل 
االســتفادة منهــا يف مشــاريع البنيــة التحتيــة، واملخلفــات التــي ميكــن االســتفادة منهــا هــي املخلفــات الصلبــة غيــر العضويــة 
وغيــر اخلطــرة التــي ميكــن اســتخدامها مباشــرة أو بعــد تدويرهــا كمــواد إنشــائية بعــد مطابقتهــا للمواصفــات القطريــة 
للبنــاء، كمــا ميكــن اســتخدام هــذه املخلفــات كمحســن للمــواد اإلنشــائية الطبيعيــة، وتشــمل هــذه املخلفــات - علــى ســبيل 
املثــال ال احلصــر - مخلفــات احلفــر وهــدم املبانــي واملخلفــات الصناعيــة مثــل خبــث احلديــد واملخلفــات الناجتــة عــن 
الصناعــات التحويليــة مثــل مخلفــات غســل الرمــال )أحجــار الــوادي( ومخلفــات احملاجــر ومخلفــات مصــايف البتــرول، 
ونظــرا لزيــادة املشــروعات الصناعيــة ومشــروعات البنيــة التحتيــة وحتديــث الطــرق واالســتعداد ملشــاريع كاس العالــم 
ــاء يف دولــة قطــر تــزداد أهميــة، وتنتــج هــذه املشــروعات مخلفــات  ــادق، فــان صناعــة مــواد البن 2022مــن ماعــب وفن
هــدم مبعــدل 10-12 مليــون طــن يف العــام، حيــث يوجــد مــا مجموعــه 80-100مليــون طــن مــن مخلفــات الهــدم يف مكــب 
روضــة راشــد. ومــن ناحيــة أخــرى فإنــه ال يوجــد قانــون يلــزم الشــركات االجنبيــة بشــراء نســبة محــددة مــن املــواد اخلــام 

لإلنشــاءات مــن الســوق احمللــي.
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كمــا تنتــج صناعــة احلديــد مــا يعــادل 0.5 مليــون طــن يف العــام مــن خبــث احلديــد، بينمــا يوجــد مــا مجموعــه 1.5 مليــون 
طــن يف مصنــع قطــر للحديــد، أمــا نــاجت احلفــر مــن مشــاريع البنيــة التحتيــة تصــل إلــى 5-7 مليــون متــر مكعــب ســنوياً، بينمــا 
تقــدر املخلفــات غيــر املســتغلة حاليــاً مــن غســل الرمــال بحوالــي 2 مليــون طــن مــع زيــادة ســنوية تقــدر بنحــو 1 مليــون طــن، 
وتقــدر الطاقــة اإلنتاجيــة إلعــادة التدويــر إلنتــاج األحجــار يف مقاســات مختلفــة بحوالــي 1000 طــن يوميــاً يف الوقــت احلالــي.

  ويف هــذا اإلطــار فقــد ركــزت اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة الثانيــة )2018-2022( يف قطــاع البنيــة التحتيــة االقتصادية 
ــر  ــة بتطوي ــة، مصحوب ــى البيئ ــر مصــادر أخــرى للمــواد اإلنشــائية مــع احملافظــة عل ــر لتوفي ــى تشــجيع إعــادة التدوي عل
ــواد  ــة بامل ــة، وتشــجيع البحــوث والتشــريعات املتعلق ــات ذات العاق ــر قواعــد البيان ــك، وتوفي التشــريعات اخلاصــة بذل
اإلنشــائية احملليــة/ وتأهيــل العاملــن يف مجــال ضبــط جــودة املــواد اإلنشــائية، وبالتالــي البــد مــن تشــجيع القطــاع 

اخلــاص علــى االســتثمار يف ذلــك. وســيتم  حتقيــق هــذه النتيجــة مــن خــال:

ــول 	  ــة املــواد املســتخدمة بحل ــة إلــى 20% مــن جمل الهــدف: رفــع نســبة املــواد املعــاد تدويرهــا يف املشــاريع بالدول
عــام 2022.

النتيجة الوسيطة الثانية: البنية التحتية يف دولة قطر لديها قطاع مياه ذو إدارة شاملة ومتكاملة
جــاء ضمــن النتائــج اإليجابيــة الســتراتيجية التنميــة الوطنيــة األولــى )2011-2016( يف مجــال توفيــر مصــدر ميــاه 
مســتدام أرخــص تكلفــة ومتوافقــاً مــع املعاييــر احملليــة والدوليــة مليــاه الصــرف الصحي املعاجلة واملســتخدمة يف األنشــطة 
االقتصاديــة والتنمويــة املختلفــة. وبحســب احصائيــات 2015 فــإن كميــات امليــاه املعاجلــة تصــل إلــى حوالــي 194 مليــون 
م3 يف العــام، يُعــاد اســتخدام مــا يقــارب 50% منهــا يف ري احلدائــق العامــة وزراعــة األعــاف احليوانيــة يف مــزارع الركيــة، 
بينمــا باقــي الكميــات املنتجــة يتــم التخلــص منهــا عــن طريــق إمــا حقنهــا يف اخلــزان اجلــويف أو يف األحــواض الســطحية، 
ممــا يُعــد هــدراً ملصــدر مســتدام مــن مصــادر امليــاه وأيضــاً هــدراً ماليــاً ملــا تتكلفــه عمليــات املعاجلــة وعمليــات احلقــن 
اجلــويف ومراقبــة تلــك العمليــة لتجنــب األثــر الســيء حلقــن امليــاه املعاجلــة علــى  مســتودعات امليــاه اجلوفيــة الطبيعيــة، 
لــذا شــجعت االســتراتيجية علــى توســيع دائــرة اســتخدام امليــاه املعاجلــة يف دولــة قطــر وتطويــر وتنميــة إدارة امليــاه 
باملناطــق الصناعيــة، مــع تعزيــز كفــاءة اســتخدام امليــاه وترشــيدها والتــي تســهم يف تشــجيع وتفعيــل دور القطــاع اخلــاص 

يف دعــم مشــاريع قطــاع امليــاه. وســيتم حتقيــق هــذه النتيجــة مــن خــال األهــداف التاليــة:

الهدف األول: توفر بنية حتتية الستخدام 70% من املياه املعاجلة املنتجة يف املشاريع املختلفة بحلول عام 2022. 	 

الهدف الثاني: توفر إدارة متكاملة للمياه باملناطق الصناعية وامللوثات املصاحبة لها بحلول عام 2022.	 

الهدف الثالث: تقليل نسبة الفاقد )احلقيقي + اإلداري( من مياه الشرب إلى 8% بحلول 2022.	 

النتيجة الوسيطة الثالثة: البنية التحتية يف دولة قطر لديها مصادر طاقة وطاقة متجددة
حققــت دولــة قطــر تقدمــا محــدوداً يف إنتــاج الطاقــة املتجــددة، اذ إن نســبة الطاقــة املتجــددة مــن إجمالــي احتياجــات 
الدولــة مــن الطاقــة الكهربائيــة ال تــكاد تذكــر بالرغــم مــن إمكانيــات الطاقــة املتجــددة املتوفــرة. ويف هــذا اإلطــار فــان 
ــاء واملــاء القطريــة اتفاقيــة مــع  دولــة قطــر تســعى إلــى تنويــع مزيــج الطاقــة املنتجــة فيهــا، حيــث وقعــت شــركة الكهرب
شــركة مصــدر االماراتيــة ونبــراس القطريــة تهــدف إلــى إقامــة عاقــة عمــل مشــتركة يف مجــال تطويــر مشــاريع الطاقــة 
املتجــددة واملســتدامة. كمــا تقــوم وزارة الطاقــة والصناعــة بوضــع وتنفيــذ اســتراتيجية للطاقــة املتجــددة شــاملة سياســتها 
ــاء واملــاء )كهرمــاء( مــن وضــع  ومظلتهــا القانونيــة. هــذا باإلضافــة إلــى مــا تقــوم بــه املؤسســة العامــة القطريــة للكهرب
خطــة لتوليــد)200( ميغــاوات مــن الطاقــة الشمســية بحلــول عــام 2020 تزيــد إلــى )500( ميغــاوات بعــد ذلــك، مقرونــة 
مبشــاريع قطــر للبتــرول ذات العاقــة. وممــا ال شــك فيــه أن تبنــي الدولــة ملشــاريع الطاقــة املتجــددة ســوف يخفــف مــن 
انبعاثــات ثانــي اكســيد الكربــون، ويوفــر مــن كميــات النفــط والغــاز املســتخدمة يف حتليــة امليــاه وتوليــد الكهربــاء، ويلبــي 
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حاجــة الدولــة املتزايــدة مــن الطلــب علــى الطاقــة. وســيتم حتقيــق هــذه النتيجــة مــن خــال األهــداف التاليــة:

الهــدف األول: : حتســن وتطبيــق كفــاءة الطاقــة بنســبة 10% واالســتفادة مــن البنيــة التحتيــة املوجــودة لشــبكة الربــط 	 
اخلليجــي بحلــول عــام 2022.

ــة 	  ــة املتجــددة ملواجه ــاج واســتخدام الطاق ــد وحتســن إنت ــة حملطــات التولي ــدرات اإلنتاجي ــادة الق الهــدف الثانــي: زي
الطلــب املتزايــد علــى الطاقــة الكهربائيــة وذلــك للوصــول إلــى إنتــاج 200 ميغــاوات مــن الطاقــات املتجــددة  بحلــول 

ــد إلــى 500 ميغــاوات بعــد ذلــك. عــام 2020 تزي

 الهدف الثالث : حتديد مكونات خليط الطاقة ألمن التزويد بالطاقة الكهربائية يف دولة قطر بحلول عام 2022.	 

ــة  ــة واالقتصادي ــة العمراني ــم التنمي ــتدامة تدع ــة ومس ــة ذكي ــة حتتي ــة: بني ــيطة الرابع ــة الوس النتيج
لدولــة قطــر 

حقــق قطــاع النقــل اجلــوي تقدمــاً كبيــراً بافتتــاح مطــار حمــد الدولــي عــام 2014 وقدرتــه علــى اســتقبال نحــو )32( مليــون 
راكــب ســنوياً، ومنافســته للمطــارات اإلقليميــة، وتوفيــر اخلدمــات اجلويــة ذات اجلــودة العاليــة التــي تقــوم بهــا اخلطــوط 
ــة يف عــدد  ــادة املتوقع ــة الزي ــة مقابل ــى اهمي ــي عل ــد الدول ــة ملطــار حم ــة الثالث ــد توســعات املرحل ــة. وتؤك ــة القطري اجلوي
الــركاب وزيــادة الطاقــة الســنوية للــركاب مــن )30( مليــون مســافر إلــى )53( مليــون مســافر ســنويا بنهايــة عــام 2022، ومنــو 

حركــة البضائــع والشــحن اجلــوي وكذلــك حركــة الطيــران العامليــة مبــا فيهــا حركــة طيــران اخلطــوط اجلويــة القطريــة. 

أمــا مشــروع الســكك احلديديــة ومتــرو الدوحــة فانــه يهــدف إلــى إقامــة شــبكة نقــل عــام متكاملــة، حتــد مــن اســتخدام 
الســيارات الســيما يف مجــال  نقــل الطلبــة والعمــال واملوظفــن إلــى مدارســهم وأعمالهــم، كمــا تقلــل مــن االزدحــام 
واالختناقــات املروريــة وحــوادث الســير، وتوفــر وقــت التنقــل، وتســاهم يف نقــل البضائــع، واحلــد مــن التلــوث البيئــي. هــذا 

ومــن املتوقــع إجنــاز 70% مــن مشــروع متــرو الدوحــة بحلــول عــام 2018. 

أمــا فيمــا يتعلــق مبينــاء حمــد الــذي بــدأ نشــاطه عــام 2016، فمــن املتوقــع أن ينقــل )6( مليــون حاويــة ســنوياً عنــد اكتمــال 
مراحــل تشــغيله عــام2020 وذلــك مــن خــال )3( محطــات للحاويــات، حيــث تبلــغ طاقتــه االســتيعابية حاليــاً أقــل مــن )2( 

مليــون حاويــة ســنوياً. هــذا وســيتم حتقيــق هــذه النتيجــة مــن خــال األهــداف احملــددة التاليــة:

الهدف األول: توسعة وحتديث مرافق النقل اجلوي والبحري ورفع كفاءة نظم التشغيل فيها بنهاية عام 2022.	 

الهدف الثاني: استمرار تنفيذ مترو الدوحة املرحلة األولى وتشغيله بحلول عام 2020.	 

الهــدف الثالــث: االنتهــاء مــن تنفيــذ اخلطــة الوطنيــة الشــاملة واملتكاملــة للبنيــة التحتيــة وبالتنســيق مــع اجلهــات املعنيــة 	 
بحلــول عــام 2022 والعمــل بهــا.

الهدف الرابع: تنفيذ السياسات واإلجراءات التنفيذية للخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر بحلول عام 2022.	 

النتيجــة الوســيطة اخلامســة:  بنيــة حتتيــة لالتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات ذات جــودة عاليــة وآمنــة 
مــن املخاطــر 

يــؤدي قطــاع االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات دوراً هامــاً يف تلبيــة متطلبــات التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة، ويف تعزيــز 
اإلنتاجيــة والتحــول نحــو اقتصــاد املعرفــة. ويف هــذا اإلطــار فقــد حققــت دولــة قطــر إجنــازات كبيــرة يف مجــال إعــداد 
التطبيقــات احلكوميــة املشــتركة، وتنفيــذ املرحلــة الثانيــة مــن الشــبكة احلكوميــة ومركــز البيانــات احلكومــي، باإلضافــة 
إلــى نظــام مــوارد واملراســات احلكوميــة وتبــادل البيانــات. كمــا قامــت بوضــع ثــاث سياســات خاصــة بحكومــة قطــر 
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الرقميــة وهــي سياســة إدارة البيانــات، وسياســة املشــاركة اإللكترونيــة وسياســة البيانــات املفتوحــة. كل ذلــك أدى إلــى 
ــة عــام  ــة املعلومــات واالتصــاالت مــن بــن )143( دول ــة شــبكات تقني ــة قطــر املرتبــة )27( يف مؤشــر جاهزي إحــراز دول
ــة  ــات واالتصــاالت واالســتفادة الكامل ــات املعلوم ــق تقني ــى تطبي ــة قطــر عل ــدرة دول ــى ق ــدل عل ــذي ي ــر ال 452015، األم
منهــا. كمــا أحــرزت املرتبــة )48( يف مؤشــر تطــور احلكومــة اإللكترونيــة مــن بــن )193( دولــة عــام 462016. وبالرغــم 
مــن تلــك اإلجنــازات فــان هنــاك تطلعــات وطموحــات كبيــرة لــدى وزارة املواصــات واالتصــاالت لرفــع كفــاءة العمليــات 
ــة مــن  ــة واملعلوماتي ــة التكنولوجي ــة التحتي ــة املشــتركة، ورفــع كفــاءة البني ــي اخلدمــات احلكومي ــة وتبن ــة احلكومي اإلداري
خــال اســتخدام التقنيــات والبرامــج املتطــورة يف جميــع اخلدمــات اإللكترونيــة. وســيتم حتقيــق ذلــك مــن خــال الهدفــن 

احملدديــن التاليــن:

الهدف األول: حتسن خدمات البنية التحتية لقطاع االتصاالت بحلول عام 2018.	 

الهدف الثاني: رفع كفاءة اخلدمات اإللكترونية احلكومية بحلول عام 2018.	 

خامتة. 5

إن اســتدامة االزدهــار االقتصــادي يتطلــب املزيــد مــن االســتثمار يف البنيــة التحتيــة االقتصاديــة، والــذي يــؤدي بــدوره إلــى 
رفــع كفــاءة االقتصــاد وتوســيع طاقتــه االســتيعابية، وجتنــب االختناقــات فيــه وزيــادة تنافســيته.

وعلــى الرغــم مــن حتقيــق الكثيــر مــن اإلجنــازات يف قطــاع البنيــة التحتيــة االقتصاديــة )النقــل واالتصــاالت واملعلومــات، 
وامــدادات شــبكات الكهربــاء وامليــاه وميــاه الصــرف الصحــي املعاجلــة، واإلنشــاءات )الهندســة املدينــة(، إال أنــه يصعــب 
ــاك  ــك فهن ــا. ومــع ذل ــى كفــاءة تشــغيلها وصيانته ــة والبشــرية وعل ــى مــدى تلبيتهــا لاحتياجــات االقتصادي الوقــوف عل
بعــض املؤشــرات الدوليــة الدالــة علــى ذلــك ومنهــا مؤشــر البنيــة التحتيــة والــذي حققــت فيــه دولــة قطــر الترتيــب )18( 
مــن بــن )138( دولــة عــام 2016، ومؤشــر أداء اخلدمــات اللوجســتية والــذي أحــرزت فيــه دولــة قطــر الترتيــب )30( مــن 
بــن )160( دولــة عــام 2016. وللتغلــب علــى التحديــات املســتقبلية التــي تواجــه قطــاع البنيــة التحتيــة االقتصاديــة خــال 
الفتــرة )2018-2022( فــان هــذه االســتراتيجية مــا زالــت تســعى إلــى حتقيــق نتيجــة رئيســية وهــي "تطويــر بنيــة حتتيــة 
داعمــة لاقتصــاد الوطنــي وتتســم باالســتدامة واجلــودة العاليــة والقــدرة علــى مواكبــة أحــدث نظــم التكنولوجيــا" وذلــك 
عــن طريــق توفيــر ميــاه مســتدامة، وزيــادة إنتــاج الطاقــة التقليديــة واملتجــددة، وتدويــر مخلفــات املشــاريع، والقيــام باملزيــد 
مــن التنســيق بــن اجلهــات احلكوميــة ذات العاقــة وبالــذات يف مجــال حتديــد أولويــات املشــاريع وحجــم اســتثماراتها 
املطلوبــة بدقــة وحتديــد الطلــب املتوقــع عليهــا، وإصــدار التشــريعات املناســبة، وتوفيــر البيانــات والقــدرات الفنيــة مــن 

الكــوادر البشــرية، باإلضافــة إلــى مواجهــة القضايــا األمنيــة )األمــن الســيبراني(. 

املنتدى االقتصادي الدولي/تقرير تكنولوجيا املعلومات العالمي لعام 2016. 	45

االمم املتحدة /إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية / تقرير االمم املتحدة للحكومة اإللكترونية /مؤشر الحكومة اإللكترونية لعام 2016. 	46
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6 .
امللحق 

صــاد الوطنــي وتتســم 
حتتيــة داعمــة لالقت

صــول إلــى النتيجــة الرئيســية "تطويــر بنيــة 
جلهــات املنفــذة التــي تســاهم يف الو

ف و البرامــج / املشــاريع  وا
النتائــج الوســيطة واألهــدا

جلــودة العاليــة والقــدرة علــى مواكبــة أحــدث نظــم التكنولوجيــا الذكيــة”
باالســتدامة وا

النتائج الوسيطة
حملددة

ف ا
األهدا

البرامج/ املشاريع
جلهات املنفذة

ا
جلهات الداعمة

ا

الـــنـــتـــيـــجـــة الــــوســــيــــطــــة )1(: 
حتـــتـــيـــة تـــنـــشـــأ بــــاملــــواد 

بـــنـــيـــة 
صادية واملستدامة.

االقت

يف 
1.1 رفع نسبة املواد املعاد تدويرها 

املشاريع بالدولة إلى20% من جملة املواد 
املستخدمة بحلول عام 2022.

حمللية واملخلفات بالدولة يشمل طرق الفرز 
ص باستغال املواد ا

عمل دليل خا
حتديد مجاالت االستغال املثلى بعد إجراء الدراسات 

ف و
صي

والتخزين والتو
صة الازمة.

ص
املتخ

وزارة البلدية والبيئة

هيئة األشغال العامة

الهيئة العامة القطرية 
س

صفات والتقيي
للموا

جامعة قطر
على إعــادة تدوير 

صفات البناء القطرية للتشجيع 
تطويرالتشريعات وموا

ضمن طرق التعامل مع املخلفات وتشتمل على النسب امللزمة 
املخلفات التي تت

حلوافز والعقوبات.
وا

س مركز لبحوث املواد بالدولة
تأسي

هيئة األشغال العامة
وزارة البلدية والبيئة

النتيجة الوسيطة )2(: البنية 
يف دولــة قطر لديها 

التحتية 
شــامــلــة 

قـــطـــاع مـــيـــاه ذو إدارة 
ومتكاملة.

حتتية الستخدام %70 
1.2 توفر بنية 

يف املشاريع 
جلة املنتجة 

من املياه املعا
املختلفة بحلول عام 2022.

جلة املنتجة.
جلة لتغطي نسبة 70% من املياه املعا

تنفيذ مشاريع لشبكات املياه املعا
هيئة األشغال العامة

وزارة البلدية والبيئة

قطر للبترول

ف املعالج واستخدامه 
صر

استزراع غابات وأشجار خشبية للحفاظ على مياه ال
يف نطاق اوسع يخدم البيئة القطرية.

وزارة البلدية والبيئة
حلدائق العامة

إدارة ا

ف الترابية 
ص

حلجز العوا
خلشبية 

صدات رياح باستخدام الغابات ا
إنشاء م

صحية وبيئية مختلفة. وتساهم 
التي تهب على الدوحة وما لها من تأثيرات 

جلهاز التنفسي.
ض ا

هذه العملية يف تقليل املخاطر واملسببات ألمرا
وزارة البلدية والبيئة

حلدائق العامة
إدارة ا

جلتها 
جلــة بعد معا

حلــمــاة املنشطة املنتجة مــن محطات املــعــا
اســتــخــدام ا

خلشبية.
الستخدامها يف االستخدام اآلمن لتسميد املناطق املستزرعة بالغابات ا

وزارة البلدية والبيئة
حلدائق العامة

إدارة ا
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النتائج الوسيطة
حملددة

ف ا
األهدا

البرامج/ املشاريع
جلهات املنفذة

ا
جلهات الداعمة

ا

صيل 
ض التو

جلة لغر
شبكات املياه املعا

يف 
ضــع آليات إلمكانية التوسع 

و
جلة مثل 

حلاجة الشديدة االستخدامات للمياه املعا
للمنشآت واملواقع ذات ا
منشآت التبريد املركزي.

هيئة األشغال العامة

صناعية يف أماكن مختلفة من الدوحة تستخدم يف تخزين مياه 
إنشاء بحيرات 

صحي املعالج كليا تكون مبثابة املخزون االستراتيجي األمن للمياه.
ف ال

صر
ال

هيئة األشغال العامة

يف استزراع انواع 
استكمال التنمية البيئية للبحيرات من خال  استخدامها 

ضر 
من األسماك العقيمة التي تعمل على تنقية البحيرات مع إنشاء حزام أخ

وحدائق حول البحيرات.
هيئة األشغال العامة

وزارة البلدية والبيئة

2.2 توفر إدارة متكاملة للمياه باملناطق 
صاحبة لها بحلول 

صناعية وامللوثات امل
ال

عام 2022.

صناعي 
ف ال

صر
ص ال

صائ
صة لتقييم معدالت وخ

ص
إجراء دراسات بيئية متخ

جلة املخلفات 
يف إنشاء منظومة متكاملة ملعا

وما ينتج عنها من ملوثات تساعد 
صناعية وإدارة متكاملة للمياه.

ال
وزارة البلدية والبيئة

هيئة األشغال العامة

طبقاً لنوعية 
صنيفها 

صرها وت
حل

صناعات 
صة بال

إنشاء قاعدة بيانات خا
امللوثات البيئة الناجمة.

هيئة األشغال العامة

صناعية.
صادية وفعالة للحد من التلوث باملخلفات ال

إيجاد طرق اقت
هيئة األشغال العامة

صناعات املختلفة من 
ض االنبعاثات البيئية الناجمة عن ال

خف
العمل على 

صدر.  
امل

وزارة البلدية والبيئة

صلة لشبكات الدولة 
إعــداد وتنفيذ برنامج رقابي على املنشآت واملواقع املو
صدر.

صادر التلوث عند امل
لتمكن الدولة من التحكم يف م

هيئة األشغال العامة
وزارة البلدية والبيئة

 +
حلقيقي 

3.2 تقليل نسبة الفاقد)ا
اإلداري( من مياه الشرب إلى 8% بحلول 

عام 2022.

يف استخدام 
صيل والفوترة لقراءات االستهاك واالستمرار 

حتسن التح
حلديثة للحد من فاقد املياه.

األساليب التكنلوجية ا

املــــؤســــســــة الـــعـــامـــة 
القطرية للكهرباء واملاء 

)كهرماء(
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النتائج الوسيطة
حملددة

ف ا
األهدا

البرامج/ املشاريع
جلهات املنفذة

ا
جلهات الداعمة

ا

النتيجة الوسيطة )3(: البنية 
يف دولــة قطر لديها 

التحتية 
صادر طاقة وطاقة متجددة.

م

حتسن وتطبيق كــفــاءة الطاقة  
 1.3

10% واالســـتـــفـــادة مــن البنية 
بنسبة 

خلليجي 
التحتية املوجودة لشبكة الربط ا

بحلول  عام 2022.

حتسن وتطبيق كفاءة استخدام الطاقة وتعزيز استغال الربط 
إعداد برامج 

خلليجي.
ا

املؤسسة العامة 
القطرية للكهرباء 

واملاء )كهرماء(

حملطات 
2.3 زيادة القدرات اإلنتاجية 

حتــســن إنـــتـــاج واســتــخــدام 
الــتــولــيــد و

الطاقة املتجددة ملواجهة الطلب املتزايد 
صول 

على الطاقة الكهربائية وذلك للو
إلــى إنتاج 200 ميغاوات من الطاقات 
املتجددة بحلول عــام 2020 تزيد إلى 

500 ميغاوات بعد ذلك.

مشروع الطاقة الشمسية إلنتاج 200 – 500 ميغاوات من الكهرباء من الطاقة 
الشمسية بحلول العام 2020.

املؤسسة العامة 
القطرية للكهرباء 

واملاء )كهرماء(

حتديد مكونات خليط الطاقة ألمن 
 3.3

التزويد بالطاقة الكهربائية يف دولة قطر 
بحلول عام 2020.

ضع القواعد املنظمة للتعرفة والشراء 
ضع سياسة الطاقة املتجددة بالدولة وو

و
والربط بالشبكة الرئيسية.

املؤسسة العامة 
القطرية للكهرباء 

واملاء )كهرماء(

الـــنـــتـــيـــجـــة الــــوســــيــــطــــة )4(: 
حتتية ذكــيــة ومستدامة 

بنية 
تــــدعــــم الـــتـــنـــمـــيـــة الـــعـــمـــرانـــيـــة 

صادية لدولة قطر.
واالقت

حتــديــث مــرافــق النقل 
1.4 تــوســعــة و

جلــــوي والــبــحــري ورفــــع كـــفـــاءة نظم 
ا

التشغيل فيها بنهاية عام  2022.
تنفيذ مراحل  توسعة ميناء حمد ومطار حمد الدولي

صات 
وزارة املوا

صاالت
واالت

2.4 استمرار تنفيذ مترو الدوحة املرحلة 
األولى وتشغيله بحلول عام  2020.

االستمرار يف تنفيذ مشروع مترو الدوحة - املرحلة األولى.
حلديد 

سكك ا
القطرية )الريل(

صات 
وزارة املوا

صاالت 
واالت

وزارة البلدية والبيئة

خلطة الوطنية 
3.4 االنتهاء من تنفيذ ا

الــشــامــلــة واملــتــكــامــلــة للبنية التحتية 
جلهات املعنية بحلول عام 

وبالتنسيق مع ا
2022 والعمل بها.

خلطة الوطنية الشاملة للبنية التحتية.
- ا

خلطة الوطنية الشاملة واملتكاملة للبنية 
- أعداد وتطوير وإدارة قاعدة بيانات ا

.)as built( التحتية مبا فيها بيانات البنية التحتية التنفيذية
ص يف البنية التحتية.

خلا
صة باستثمار القطاع ا

خلا
صدار  التشريعات ا

- ا

وزارة البلدية والبيئة

هيئة األشغال العامة 
املؤسسة العامة 

القطرية للكهرباء واملاء 
)كهرماء(

قطر للبترول
مؤسسة قطر للتربية 

والعلوم وتنمية املجتمع 
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النتائج الوسيطة
حملددة

ف ا
األهدا

البرامج/ املشاريع
جلهات املنفذة

ا
جلهات الداعمة

ا

4.4 تنفيذ الــســيــاســات واإلجـــــراءات 
الشاملة 

العمرانية 
للخطة 

التنفيذية 
لدولة قطر بحلول عام 2022

صة باإلطار الوطني للتنمية
خلا

-تنفيذ السياسات ا
-تطبيق مخططات التنمية املكانية للبلديات
-إعداد واعتماد وتطبيق نظام إدارة العمران

ص االستثمارية بدولة قطر
خلريطة املكانية للفر

-إعداد ا

وزارة البلدية والبيئة

الـــنـــتـــيـــجـــة الــــوســــيــــطــــة )5(: 
صـــــاالت 

حتــــتــــيــــة لـــــالتـــــ
بــــنــــيــــة 

وتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا املــــعــــلــــومــــات 
جـــــودة عــالــيــة وآمـــنـــة من 

ذات 
املخاطر.

خــدمــات البنية التحتية 
حتسن 

 1.5
صاالت بحلول عام  2018.

لقطاع االت

صاالت.
ض النفاذ املرجعية للبنية التحتية لات

إعداد خطة لعرو
صات 

وزارة املوا
صاالت

واالت

حلكومية وشبه 
جلهات ا

ا
حلـــكـــومـــيـــة والـــقـــطـــاع 

ا
ص

خلا
ا

.(IXP) توسعة نقاط التبادل الدولية
صات 

وزارة املوا
صاالت

واالت

حلكومية وشبه 
جلهات ا

ا
حلـــكـــومـــيـــة والـــقـــطـــاع 

ا
ص

خلا
ا

خلدمات اإللكترونية 
2.5 رفــع كفاءة ا

حلكومية بحلول عام  2018.
ا

صاالت.
حلكومية املشتركة لات

تطوير البنية التحتية ا
صات 

وزارة املوا
صاالت

واالت

حلكومية وشبه 
جلهات ا

ا
حلـــكـــومـــيـــة والـــقـــطـــاع 

ا
ص

خلا
ا

حلكومية اإللكترونية املشتركة.
خلدمات ا

تطوير برنامج ا
صات 

وزارة املوا
صاالت

واالت
حلكومية وشبه 

جلهات ا
ا

حلكومية
ا
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املقدمة. 1

يشــكل التنويــع االقتصــادي وتنميــة القطــاع اخلــاص مرتكــزاً أساســيا يف عمليــة التحــول نحــو اقتصــاد أكثــر اســتقراراً 
ومناعــًة ضــد تقلبــات االقتصــاد العاملــي. حيــث تشــهد الســوق العامليــة تقلبــات ديناميكيــة تنعكــس ســلباً علــى االقتصاديات 
الصغيــرة احلجــم واملعتمــدة علــى املــوارد الطبيعيــة كمصــدر رئيســي للدخــل. هــذا وقــد ازدادت أهميــة طروحــات التنويــع 
االقتصــادي وتنميــة القطــاع اخلــاص يف ظــل تراجــع عوائــد قطــاع املــوارد الطبيعيــة يف دولــة قطــر، وذلــك نتيجــة 
انخفــاض أســعار النفــط والغــاز إلــى مســتويات غيــر مســبوقة يف منتصــف عــام 2014 ومــا خلفــه ذلــك مــن ارتــدادات 

ســلبية علــى االقتصــاد القطــري. 

تكمــن أهميــة التنويــع االقتصــادي يف توســيع خيــارات االقتصــاد الوطنــي وتعزيــز قاعدتــه اإلنتاجيــة وتنويــع مصــادر دخلــه 
ومتكــن القطــاع اخلــاص مــن املشــاركة الفعالــة يف النشــاط االقتصــادي واســتدامة املــوارد االقتصاديــة املتاحــة واحلفــاظ 
عليهــا. هــذا وتختلــف مفاهيــم التنويــع االقتصــادي وســبله، فقــد يقتصــر التنويــع علــى تنويــع محفظــة االســتثمارات يف 
األصــول اخلارجيــة اململوكــة للدولــة والعوائــد املتأتيــة عنهــا. وهــذا املفهــوم قاصــر وغيــر اســتراتيجي كونــه يتضمــن درجــة 
عاليــة مــن املخاطــرة ويبقــي االقتصــاد ُعرضــة لتقلبــات األســواق العامليــة وتأرجحاتهــا. وقــد يتضمــن التنويــع االقتصــادي 
تنويــع هيكليــة صــادرات االقتصــاد الوطنــي لتتعــدى قطــاع النفــط والغــاز، بالتالــي يكتفــى بالتركيــز علــى دعــم القطاعــات 
املنتجــة ملجموعــة معينــة مــن الســلع واخلدمــات واعطاؤهــا األولويــة. وقــد يتوســع املفهــوم ليشــمل تعزيــز القاعــدة 
اإلنتاجيــة لاقتصــاد الوطنــي وتعزيــز االســتثمارات احملليــة واالجنبيــة، وإيجــاد فــرص لنشــاط القطــاع اخلــاص وإتاحــة 
الفــرص لريــادة األعمــال وتعميــق قــدرات االكتشــاف واإلبــداع، وتعزيــز بيئــة األعمــال وكفــاءة الســوق. ومــن جانــب آخــر، 
قــد يتســع نطــاق التنويــع االقتصــادي ليشــمل إضافــة إلــى مــا ســبق إيجــاد بيئــة متكينيــة داعمــة ملختلــف أوجــه النشــاط 
االقتصــادي بكافــة أبعادهــا املؤسســاتية والتشــريعية والقانونيــة والتنظيميــة واإلجرائيــة، وقــد يُضــاف لهــا رفــع مســتوى 
وكفــاءة األصــول املاديــة املنتجــة وعلــى رأســها البنــى التحتيــة واملرافــق وأيضــا األصــول غيــر املاديــة كــرأس املــال البشــري 

وإنتاجيتــه ومســاهمته يف النشــاط االقتصــادي.

 ويف إطــار مــا ســبق، فــإن مســار التنويــع االقتصــادي هــو مســار معقــد ومتشــابك و يتطلــب وضوحــاً يف الرؤيــة والتوجــه 
وحتديــداً دقيقــاً للنطــاق واألهــداف احملــددة والتدخــات الازمــة وتخصيصــاً للمــوارد الازمــة لهــا. وهــو يســتغرق 
ــاً قــد يطــول أو يقصــر حســب مســتوى الدقــة يف تصميــم وإعــداد اإلطــار السياســاتي العــام املوجــه لدفــة التنويــع  زمن
االقتصــادي مــن جهــة، والكفــاءة يف إعــداد وتصميــم مجموعــة التدخــات واملبــادرات التفصيليــة والتنفيذيــة التــي ســتمكن 

مــن حتقيــق النتائــج واألهــداف احملــددة مــن جهــة أخــرى.

ــة  ــز اســتراتيجين وهمــا: اإلنتاجي ــى محــوري تركي ــع االقتصــادي ومنــو القطــاع اخلــاص عل تســتند اســتراتيجية التنوي
والتنافســية مــن جهــة والنمــو املعتمــد علــى القطــاع اخلــاص مــن جهــة أخــرى، إضافــة إلــى اختيــار ســتة قطاعــات رئيســية 
ذات أولويــة لتنويــع االقتصــاد الوطنــي، وذلــك كمــا هــو مبــن يف إطــار التنويــع االقتصــادي وتنميــة القطــاع اخلــاص 
)الشــكل1.2.3(، والــذي حــدد معاييــر اختيــار القطاعــات ذات األولويــة مبــا يتناســب مــع خصائــص دولــة قطــر باعتبارها 
دولــة غنيــة باملــوارد الطبيعيــة، وصغيــرة احلجــم، وحجــم القــوة العاملــة احملليــة فيهــا محــدود. حيــث ســيتم التركيــز علــى 
قطاعــات الصناعــة التحويليــة، واخلدمــات املاليــة، والنشــاطات اإلحترافيــة والعلميــة، وقطــاع املعلومــات واالتصــاالت، 
باإلضافــة إلــى قطاعــي الســياحة واخلدمــات اللوجســتية كونهمــا قطاعــان متكينــان ويولــدان اثــارا حتفيزيــة لبقيــة 
القطاعــات األخــرى، كمــا يبــن إطــار التنويــع االقتصــادي وتنميــة القطــاع اخلــاص األســس العامة إلعداد االســتراتيجيات 
ــى  ــك عل ــة متماســكة ومتســقة، وذل ــه مبنهجي ــة ب ــادرات املتعلق ــة واملب ــكل قطــاع مــن القطاعــات ذات األولوي اخلاصــة ب

مســتوى أربعــة عوامــل مســاعدة للتنويــع وأربعــة عوامــل مســاعدة للمنظومــة الشــاملة لــكل القطاعــات. 
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الشكل)1.2.3(: إطار التنويع االقتصادي وتنمية القطاع اخلاص

محاور التركيز

القطاعات ذات
األولوية

الصناعات
التحويلية

اخلدمات
املالية

النشاطات
االحترافية
والعلمية

اخلدماتالسياحة
اللوجستية

املعلومات
واالتصاالت

العوامل املساعدة
للتنويع

العوامل
املساعدة

للمنظومة

األجندة الوطنية للتنويع االقتصادي

التجمعات
االقتصادية

النمو املعتمد على القطاع اخلاصاالنتاجية والتنافسية

العالقات الدوليةرأس املال البشريالبنية التحتية والتقنيةبيئة العمل

االستثمارات
االجنبية املباشرة

مشاركة القطاع
اخلاص

املعرفة واالبتكار

املصدر: وزارة االقتصاد والتجارة: استراتيجية التنويع االقتصادي وتنمية القطاع اخلاص 2022-2017.

التقــدم احملــرز يف حتقيــق نتائــج وأهــداف قطــاع التنويــع االقتصــادي وتنميــة . 2
)2016  -2011( اخلــاص  القطــاع 

لقــد شــهد االقتصــاد القطــري خــال الفتــرة )2011-2016( اجتاهــاً واضحــاً نحــو التنويــع االقتصــادي مدعوماً، بالتوســع 
يف اإلنفــاق العــام ويف منــح االئتمــان املصــريف. هــذا وقــد شــكل التوســع يف اإلنفــاق اجلــاري والرأســمالي  والــذي خصــص 
ــاء  ــم حجــر األســاس لنشــاط قطــاع البن ــم كأس العال ــة ومشــاريع تنظي ــة التحتي ــل مشــاريع البني ــه لتموي ــر من قســم كبي
ــز  والتشــييد ونشــاطات اخلدمــات األخــرى. كمــا حاكــت االســتثمارات اخلاصــة توجهــات االســتثمارات العامــة بالتركي

أساســاً علــى قطــاع العقــارات ممــا عــزز وتيــرة نشــاط قطــاع البنــاء والتشــييد. 

كمــا متحــور التوســع يف االقتصــاد خــارج قطــاع النفــط والغــاز يف القطاعــات التمكينيــة وقطــاع اخلدمــات والســلع غيــر 
املتداولــة والــذي منــا ناجتهمــا احلقيقــي مبعــدل ســنوي متوســط وقــدره 10% و 10.3% علــى التوالــي خــال الفتــرة 
)2011- 2016( )الشــكل2.2.3(. إن التوســع يف القطاعــات التمكينيــة حــدث نتيجــة لإلنفــاق العــام، كمــا أتــى التوســع 
يف نشــاط قطاعــات الســلع واخلدمــات غيــر املتداولــة لتلبيــة االحتياجــات املتزايــدة للســكان والذيــن منــا عددهــم بشــكل 
كبيــر متاشــياً مــع متطلبــات نشــاط قطــاع البنــاء والتشــييد. كمــا شــهدت السياســيات االئتمانيــة توســعاً يف منــح االئتمــان 
للقطــاع اخلــاص والــذي بلــغ معــدل منــوه الســنوي املركــب 14.6% خــال الفتــرة )2011-2016(، مقابــل تراجــع يف معــدل 

النمــو الســنوي املركــب للنــاجت احمللــي اإلجمالــي االســمي بنســبة 2.2% خــال الفتــرة نفســها.
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الشكل )2.2.3(: الناجت  احمللي اإلجمالي احلقيقي للقطاع خارج النفط والغاز

٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٢٢٠١١

٤٥٠٫٠

٣٥٠٫٠

٢٥٠٫٠

١٥٠٫٠

٥٠٫٠

٥٠٫٠-

قطاعات السلع واخلدمات غير املتداولةقطاعات متكينية

٢٠
١٣

ار 
سع

ي، أ
طر

ل ق
ريا

ار 
ملي

قطاعات السلع واخلدمات املتداولة باستثناء نشاط التعيني

٥٢٫٤

١١٥٫٩

٩٧٫٨

٥٨٫٤

١٢٥٫٦

١٠٧٫٧

٦٤٫٧

١٤٢٫٤

١١٧٫١

٧٢٫٢

١٦١٫٠

١٢٥٫٣

٧٨٫٦

١٧٣٫٥

١٣٢٫٠

٨٤٫٤

١٨٩٫٢

١٣٣٫٣

املصدر: وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء.
ماحظة: تشــمل القطاعــات التمكينيــة نشــاطات املرافــق، والنقــل والتخزيــن، واالتصــاالت واملعلومــات، والتمويــل. وتشــمل قطاعــات الســلع واخلدمــات 
املتداولــة )باســتثناء نشــاط التعدين( نشــاطات الزراعــة والصيــد، والصناعــة التحويليــة، واخلدمــات اإلحترافيــة وجتــارة اجلملــة والتجزئــة. وتشــمل 

ــة واخلدمــات األخــرى.  ــر املتداولة نشــاطات التشــييد، وخدمــات الســكن والطعــام واخلدمــات اإلداري قطاعــات الســلع واخلدمــات غي

إن تركيــز دولــة قطــر علــى بنــاء املخــزون الرأســمالي - والــذي يتمثــل يف األصــول الرأســمالية التــي تســتخدم يف العمليــات 
اإلنتاجيــة كالبنيــة التحتيــة واملصانــع واملعامــل واآلالت وغيرهــا - يســتحق الثنــاء، فمــن املمكــن أن ميهــد هــذا املخــزون 
لتوســع ملمــوس يف القطاعــات خــارج النفــط والغــاز. لكــن األداء املتواضــع للصــادرات خــارج قطــاع النفــط والغــاز  يشــكل 
عقبــة أمــام التنويــع االقتصــادي. فعلــى الرغــم مــن االســتثمارات الضخمــة يف البنيــة التحتيــة احمللية الداعمــة للصادرات، 
فقــد فــاق معــدل منــو الســلع املعــاد تصديرهــا )املنتجــة خارجيــاً والتــي تقــدم قيمــة مضافــة صغيــرة لاقتصــاد القطــري( 
معــدل منــو الصــادرات املنتجــة محليــاً، حيــث بلــغ معــدل النمــو الســنوي املركــب للســلع املعــاد تصديرهــا 7.4% خــال 
ــرة نفســها. كمــا تراجــع عــدد صــادرات  ــاً خــال الفت ــل 0.6% للصــادرات املنتجــة محلي الســنوات )2011-2016( مقاب
الســلع اجلديــدة بأكثــر مــن النصــف خــال الفتــرة 2013-2016، هــذا باإلضافــة إلــى  تراجــع تدريجــي ملعــدل اســتمرار 
صــادرات الســلع اجلديــدة47 )لشــكل3.2.3( ومــع ذلــك، فــإن مــا يدعــو للتفــاؤل هــو أن متوســط قيمــة صــادرات الســلع 
ــة  ــة الكيماوي ــك نتيجــة املنتجــات التحويلي ــرة نفســها، وذل ــاً خــال الفت ــن ونصــف تقريب ــدل مرت ــد زاد مبع ــدة ق اجلدي

املعتمــدة علــى الطاقــة، ممــا يشــير  إلــى زيــادة إنتــاج وتصديــر منتجــات ذات قيمــة مضافــة مرتفعــة. 

يقيس هذا املؤشر درجة استمرارية سلعة جديدة مصدرة في السنة التالية للسنة التي اصبحت فيها تصدر للمرة االولى.  وهو يحسب بنسبة عدد السلع املصدرة  	47
الجديدة التي تستمر في سنة زمنية قادمة  قياسا إلى عدد السلع املصدرة الجديدة في السنة املدروسة.
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عدد سلع الصادرات اجلديدة خارج قطاع النفط والغاز ومعدل استمرارها الشكل)3.2.3(: 
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٢٥٠
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٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٣

١٥٠

١٠٠

٥٠
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٪٢٥
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٪٥

٪٠

معدل استمرار سلع الصادرات اجلديدة خارج قطاع النفط والغازعدد سلع الصادرات اجلديدة خارج قطاع النفط والغاز

املصدر: وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء. احصائيات التجارة اخلارجية.

توجــد بــوادر مبشــرة يف مجــال صــادرات اخلدمــات وهــي تدعــو للتفــاؤل نظــراً الجتــاه دولــة قطــر  للســعي وراء الفــرص 
املتاحــة يف هــذا املجــال الواســع. فقــد منــت صــادرات اخلدمــات مبتوســط ســنوي وقــدره 15.8% خــال الفتــرة 2012-

2016. وكان احملــرك الرئيســي للنمــو يف صــادرات اخلدمــات هــو قطــاع النقــل والــذي منــا مبعــدل ســنوي متوســط 
وقــدره 14.1%، والناجــم أساســاً عــن نشــاط شــركة اخلطــوط اجلويــة القطريــة اململوكــة للدولــة. وبالتالــي، وكمــا هــو 
احلــال بالنســبة لصــادرات الســلع، فــا يــزال نشــاط القطــاع اخلــاص يف مجــال تصديــر اخلدمــات متأخــراً عــن نشــاط 

املؤسســات اململوكــة للدولــة. 

يف الوقــت الــذي يشــير فيــه املشــهد االستشــرايف العــام لاقتصــاد القطــري )انظــر الفصــل األول( إلــى زيــادة يف التنويــع 
االقتصــادي إال أنــه ال يــزال غيــر مســتدام. حيــث مــن املتوقــع انخفــاض مجمــل العوامــل الداعمــة لتوســع القطــاع خــارج 
ــم إدارة اإلنفــاق العــام بشــكل  النفــط والغــاز املشــار اليهــا أعــاه خــال الفتــرة )2018-2022(. كمــا مــن املتوقــع أن تت
أكفــأ - نتيجــة محدوديــة املــوارد املاليــة - خــال فتــرة اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة الثانيــة )2018-2022(. كمــا ســيصل 
اإلنفــاق االســتثماري العــام ذروتــه يف النصــف الثانــي مــن فتــرة التوقــع ممــا يعنــي تناقــص احلاجــة إلــى العمالــة الوافــدة 
وبالتالــي تراجــع الطلــب الكلــي علــى اخلدمــات. كمــا أن تقييــد منــح االئتمــان يف القطــاع املصــريف ومتابعــة املصــارف 
إلجراءاتهــا التنظيميــة الازمــة لتلبيــة متطلبــات معاييــر بــازل 3 قــد يــؤدي لتقلــص حجــم االئتمــان املتــاح للقطــاع اخلــاص 
خــال ســنوات اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة الثانيــة )2018-2022(. باملقابــل، فمــن املتوقــع أن يرتفــع مســتوى االســتثمار 
اخلــاص بشــكل ملحــوظ خــال النصــف الثانــي مــن فتــرة التوقــع عندمــا يتــم تطبيــق اإلصاحــات السياســاتية والتغيــرات 

التنظيميــة املأمولــة والتحســن املــراد يف بيئــة األعمــال. 

لقــد كانــت إنتاجيــة مجمــل عوامــل اإلنتــاج، وهــي تعكــس النمــو يف مســتوى اإلنتــاج الــذي ال يعــزى إلــى مدخــات اإلنتــاج 
التقليديــة )رأس املــال املــادي، ورأس املــال البشــري( أو التغيــر يف عوائــد اإلنتــاج،  وإمنــا يعــود لعوامــل أخــرى مثــل 
الكفــاءة والتقــدم التقنــي والفاعليــة واالبتــكار والبحــث والتطويــر واحلوكمــة واملؤسســاتية، خــال فتــرة اســتراتيجية 
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التنميــة الوطنيــة األولــى )2011-2016( ســلبية باســتمرار )الشــكل4.2.3(. فعلــى الرغــم مــن منــو مخــزون رأس املــال 
وإن كان مبعــدالت متفاوتــة )ومتناقصــة ( خــال الفتــرة 2011-2015، إال أنــه لــم يرافــق هــذا النمــو  حتســن يف إنتاجيــة 
مجمــل عوامــل اإلنتــاج. ومــن أجــل تدعيــم مســار النمــو وجعلــه مســتداما وراســخاً، فابــد مــن تعزيــز اإلنتاجيــة ورفــع 
معدالتهــا. كان تراجــع إنتاجيــة العمــل يف قطاعــات الســلع واخلدمــات غيــر املتداولــة خــال الفتــرة 2011- 2015 أقــل 
وضوحــا، حيــث اســتفادت هــذه القطاعــات مــن تركــز  إضافــات كبيــرة يف مخــزون رأس املــال. ومــع اإلضافــات اجلديــدة 
يف رأس املــال لهــذه القطاعــات فإنــه مــن املرجــح أن ترتفــع معــدالت إنتاجيــة العمــل فيهــا خــال الفتــرة )2022-2018(. 
ــة بنســب  ــات املتداول ــة والقطاعــات ذات املنتجــات واخلدم ــل يف القطاعــات التميكين ــة العم ــل، تناقصــت إنتاجي باملقاب
29.9% و 27.4% علــى التوالــي خــال الفتــرة نفســها )الشــكل5.2.3(. ويف ظــل تراجــع إنتاجيــة العمــل يف القطاعــات 
ذات املنتجــات واخلدمــات املتداولــة يصبــح مــن املهــم جــداً أن  تعمــل الشــركات العاملــة يف مجــال التصديــر علــى اتخــاذ 
ــة يف  ــة املتراجع ــم جــداً معاجلــة مســألة اإلنتاجي ــن امله ــه م ــا البشــري. أن ــة رأس ماله ــاءة وإنتاجي ــز كف ــادرات لتعزي مب
االقتصــاد القطــري وضــرورة العمــل علــى تغييــر اجتاههــا مــن الســلب إلــى االيجــاب. فمــن شــأن حتســن اإلنتاجيــة أن 
ــال - يقيــس  يســاعد يف تخفيــض التكلفــة ومســتويات األســعار والــذي بــدوره ســيخفض ســعر الصــرف احلقيقــي الفّع
ــال القطــري مقابــل أســعار الصــرف احلقيقيــة لشــركاء قطــر التجاريــن - ممــا ســيرفع  ســعر الصــرف احلقيقــي للري
القــدرة التنافســية للصــادرات القطريــة جتــاه شــركائها التجاريــن، دومنــا تغييــر يف ســعر الصــرف اإلســمي الــذي هــو 

ثابــت بطبيعــة احلــال بالنســبة لدولــة قطــر.

الشكل )4.2.3(: اجتاهات إنتاجية مجمل عوامل اإلنتاج ومخزون رأس املال

مخزون رأس املال
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٦

٤
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٤-

٦-
٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٢٢٠١١

إنتاجية مجمل عوامل اإلنتاج

املصدر: البنك الدولي، قاعدة بيانات تقرير التنويع االقتصادي وتنمية القطاع اخلاص.
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الشكل )5.2.3(: مستويات إنتاجية العمل
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كل القطاعات (اخلط العمودي االمين)

قطاعات السلع واخلدمات املتداولة

القطاعات التمكينية

ري
قط

ل 
ريا

ف 
ال

ري
قط

ل 
ريا

ف 
ال

قطاعات السلع واخلدمات غير املتداولة

املصدر: وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء.
ماحظة: ملعرفة تصنيفات القطاعات ميكن العودة للشكل األول يف القسم، احتسبت اإلنتاجية باستخدام الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي. 

لقــد أولــت اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة األولــى )2011-2016( أهميــة كبيــرة ملســألة التنويــع االقتصــادي وتنميــة 
القطــاع اخلــاص، فقــد حــددت مجموعــة مــن التدخــات التــي هدفــت إلــى تعزيــز بيئــة األعمــال وكفــاءة الســوق ودعــم 
القطــاع اخلــاص وريــادة األعمــال، ورفــع قــدرات االكتشــاف واالبتــكار واملهــارات ورفــع اإلنتاجيــة وجــذب املهــارات العاليــة 
التأهيــل واملســتوى، وحتســن جــودة  تقانــة االتصــاالت واملعلومــات وتوســيع نطــاق نشــاطات قطــاع التمويــل. ويف هــذا 
الســياق فقــد حــددت االســتراتيجية 13 هدفــا محــددا لقيــاس تقــدم مســار التنويــع االقتصــادي علــى محــاور متنوعــة 
خــال الفتــرة )2011-2016(. ففــي ســبيل تعزيــز القطــاع اخلــاص وتشــجيع ريــادة األعمــال مت حتديــد 3 أهــداف وهــي  

املتمثلــة يف:

العمل على بدء أنشطة جهاز قطر للمشاريع املتوسطة والصغيرة )قطر للمشاريع(. 	 

قيام بنك قطر للتنمية بتقدمي منتجات وخدمات جديدة من شأنها توسيع نطاق عمله ومهامه.	 

إصاح التشريعات املتعلقة باملشتريات احلكومية لتخفيف األعباء عن الشركات الصغيرة واملتوسطة.	 

ــد الهدفــن األوليــن مــن خــال االطــاق الرســمي ألنشــطة جهــاز قطــر للمشــاريع   ــى صعي ــارز عل لقــد حتقــق تقــدم ب
املتوســطة والصغيــرة )قطــر للمشــاريع( والــذي مت دمجــه يف مرحلــة الحقــة مــع بنــك قطــر للتنميــة الــذي وســع بشــكل 
كبيــر وملحــوظ نطــاق عملــه وعــدد املنتجــات واخلدمــات املتنوعــة التــي يقدمهــا لدعــم القطــاع اخلــاص ورواد األعمــال. 
أمــا فيمــا يتعلــق بالهــدف الثالــث، فقــد صــدر  قانــون املشــتريات احلكوميــة اجلديــد عــام 2015 وبــدأ العمــل بــه يف شــهر 

يونيــو مــن عــام  2016.

ــى  ــال إل ــارات وتســهيل االنتق ــكار وامله ــدرات االكتشــاف واالبت ــادة ق ــق باألهــداف احملــددة اخلاصــة بزي ــا يتعل ــا فيم أم
االقتصــاد القائــم علــى املعرفــة فقــد تبايــن التقــدم يف تنفيذهــا، فبالنســبة للهــدف اخلــاص "بتطويــر اســتراتيجية وطنيــة 
للبحــث والتطويــر مرتبطــة باســتراتيجية نقــل التكنولوجيــا" فقــد  بــدأ وبإشــراف مؤسســة قطــر للتربيــة والعلــوم وتنميــة 
املجتمــع تنفيــذ مكوناتهــا مــن خــال القيــام بالبحــوث والدراســات الازمــة لدعــم مســار التنميــة يف دولــة قطــر. كذلــك 
اكتمــل تنفيــذ الهــدف املتعلــق  بــدور حاضنــات األعمــال يف دعــم االنتقــال إلــى االقتصــاد القائــم علــى املعرفــة وهــو 
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ــا"، حيــث أصبحــت واحــة قطــر  ــوم والتكنولوجي ــى املعرفــة يف واحــة قطــر للعل ــة للمشــاريع القائمــة عل "تأســيس حاضن
للعلــوم والتكنولوجيــا حاضنــة رئيســية لتطويــر التقانــة ودعــم جهــود البحــث والتطويــر يف دولــة قطــر. أمــا فيمــا يتعلــق 
بالهــدف اخلــاص "بتأســيس إطــار للشــراكة بــن القطاعــن العــام واخلــاص لدعــم بنــاء قطــاع أعمــال قائــم علــى املعرفــة"، 
فقــد مت حتقيــق تقــدم علــى صعيــد بنــاء الشــراكة بــن القطاعــن العــام واخلــاص وتعزيزهــا، حيــث مت االنتهــاء مــن وضــع 
مســودة قانــون الشــراكة بــن القطاعــن العــام واخلــاص والــذي يحكــم العاقــة بــن هذيــن القطاعــن وجــاري اعتمادهــا 
ــة يف  ــاً. إضافــة إلــى ذلــك، فــإن تطويــر إطــار العمــل الفنــي والنمــوذج التشــغيلي للشــراكة والسياســات ذات الصل حالي
ــون اخلــاص بالشــراكة بــن القطاعــن العــام واخلــاص.  ــى إصــدار القان ــي يعتمــد اســتكمالها عل ــة والت املراحــل النهائي
كمــا مت البــدء يف عــدد مــن املشــاريع القائمــة علــى الشــراكة بــن القطاعــن يف مجــاالت التعليــم والصحــة والســياحة. 
وقــد شــكلت جلنــة توجيهيــة عليــا وأخــرى فنيــة بقيــادة وزارة االقتصــاد والتجــارة وتضــم عــددا مــن اجلهــات ذات الصلــة 
لوضــع األطــر والبرامــج املناســبة للشــراكة بــن القطاعــن العــام واخلــاص يف دولــة قطــر. ويف ضــوء جهــود الدولــة لدعــم 
القطــاع اخلــاص وزيــادة دوره يف التنميــة االقتصاديــة، مت طــرح العديــد مــن املبــادرات االســتراتيجية اخلاصــة باألمــن 
الغذائــي، املناطــق اللوجســتية والتخزينيــة إضافــة إلــى القطــاع الســياحي. حيــث تقــوم وزارة االقتصــاد والتجــارة بــدور 
إشــرايف لتنفيــذ هــذه املبــادرات بالتنســيق مــع اجلهــات احلكوميــة املعنيــة وذلــك لفتــح قطاعــات وفــرص اســتثمارية 

جديــدة لتحفيــز ومشــاركة القطــاع اخلــاص.

وفيمــا يتعلــق بتعزيــز قطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات خلدمــة التنميــة االقتصاديــة فقــد اكتمــل تنفيــذ الهــدف 
اخلــاص باعتمــاد اســتراتيجية املجلــس األعلــى لاتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات وذلــك بعــد االنتهــاء مــن إعــداد 
اســتراتيجية االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات واقرارهــا واعتمادهــا، وتنفيــذ عــدد مــن االســتراتيجيات واخلطــط 
الفرعيــة التفصيليــة الــواردة فيهــا والتــي تهــدف لرفــع جاهزيــة قطــاع  االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومات ليلبــي احتياجات 

االقتصــاد الوطنــي. 

ــي فقــد اكتمــل  ــاً مهمــاً لاقتصــاد الوطن ــر قطاعــاً متكيني ــذي يعتب ــل ال ويف ســياق توســيع نطــاق أنشــطة قطــاع التموي
ــة قطــر  ــز قطــر للمــال وتوســيع نطــاق أنشــطة أكادميي ــة مرك ــذ اســتراتيجية هيئ ــق  بتنفي ــذ الهــدف احملــدد املتعل تنفي
للمــال واألعمــال. حيــث جنحــت هيئــة مركــز قطــر للمــال يف جــذب عــدد كبيــر مــن الشــركات العاملــة يف قطــاع التمويــل 
ــو  مــن عــام 2016. ويف مجــال رفــع  للتســجيل لديهــا والتــي وصــل عددهــا إلــى 307 شــركة مرخصــة حتــى شــهر يوني
تنافســية االقتصــاد القطــري وتعزيــز كفــاءة الســوق وبيئــة األعمــال فقــد حــددت أربعــة أهــداف وهــي املتمثلــة يف التطبيــق 
الفعــال لقانــون املنافســة واالســتثمار يف القــدرات الضروريــة، واالســتمرار يف برنامــج حتريــر االســتثمار األجنبي املباشــر، 
ــال" اخلــاص  ــى ســلم "ممارســة األعم ــف قطــر عل ــر يف تصني ــق حتســن كبي ــال والتجــارة لتحقي ــة األعم ــط أنظم وضب

بالبنــك الدولــي والتوســع يف حتريــر جتــارة اخلدمــات. 

علــى الرغــم مــن التحديــات التنظيميــة واإلجرائيــة التــي واجهــت تنفيــذ األهــداف الثاثــة األولــى، إال أنهــا حققــت تقدمــاً 
ملحوظــاً، فبالنســبة للهــدف اخلــاص باملنافســة فقــد أعــدت وزارة االقتصــاد والتجــارة مســودة قانــون جديــد للمنافســة 
ورفعتهــا للجهــات العليــا للدراســة واالعتمــاد، كمــا أجــرت الــوزارة كذلــك عــدة دراســات لتحليــل حالــة املنافســة للعديــد 
مــن القطاعــات االقتصاديــة ذات األولويــة والبــدء يف حتريــر بعــض هــذه القطاعــات علــى غــرار قطــاع الســيارات 
)قطــع الغيــار، الصيانــة والضمــان( وقطــاع األغذيــة واملــواد األساســية، إضافــة إلــى قطــاع أعمــال الداللــة. كمــا مت 
ــة"  ــع املمارســات االحتكاري ــة املنافســة ومن ــل جلنتــن يف وزارة االقتصــاد والتجــارة إحداهمــا حتــت مســمى "حماي تفعي
ــدف اخلــاص باالســتثمار  ــا بالنســبة لله ــح". أم ــد األســعار القصــوى ونســب الرب ــة حتدي واألخــرى حتــت مســمى "جلن
األجنبــي املباشــر، فتوجــد مبــادرات قيــد النظــر، منهــا إعــداد مقترحــات لسياســات وبرامــج لتحديــد فــرص لتشــجيع 
ــة  ــات املقدم ــم اخلدم ــا يجــري النظــر يف تقيي ــاز، كم ــي املباشــر خصوصــا خــارج قطــاع النفــط والغ االســتثمار االجنب
للمســتثمرين االجانــب والعمــل علــى تطويرهــا وحتديثهــا. وبالنســبة للهــدف املتعلــق بتحســن ترتيــب دولــة قطــر علــى ســلم 
"ممارســة األعمــال"، فقــد نفــذت مجموعــة مــن املبــادرات الهادفــة لتطويــر بيئــة األعمــال وتعزيزهــا ومنهــا: إصــدار قانــون 
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جديــد للشــركات التجاريــة، واســتكمال عمليــة مراجعــة وتبســيط 51 إجــراء وخطــوة لتأســيس نشــاط األعمــال وحتويلهــا 
خلدمــات إلكترونيــة عبــر الويــب واملوبايــل، وإلغــاء احلــد األدنــى لــرأس املــال الــذي كان مطلوبــا لتأســيس األعمــال )200 
ألــف ريــال قطــري(. وفيمــا يتعلــق بهــدف حتريــر التجــارة يف اخلدمــات، فقــد مت إرجــاء البرنامــج لعــام 2017 بســبب عــدم 
توفــر امليزانيــة، إال أن قطــر أصبحــت عضــواً يف اتفاقيــة منظمــة التجــارة العامليــة حــول تكنولوجيــا املعلومــات لتحريــر 

التجــارة يف خدمــات ومنتجــات تكنولوجيــا املعلومــات.

أمــا فيمــا يتعلــق بتحســن كفــاءة اســتخدام األراضــي خلدمــة أغــراض االقتصــاد الوطنــي وتنافســيته وباألخــص بتحقيــق 
ــة مخّدمــة ومــدارة ومنظمــة بكفــاءة، فقــد مت إنشــاء شــركة  ــة خاصــة باألراضــي الصناعي هــدف إنشــاء مناطــق اقتصادي
املناطــق االقتصاديــة )مناطــق( التابعــة لــوزارة االقتصــاد والتجــارة لإلشــراف علــى كل مــا يتعلــق باملناطــق االقتصاديــة 
اخلاصــة يف دولــة قطــر، وشــهد عــام 2015 اطــاق املنطقــة االقتصاديــة األولــى يف منطقــة "ابــو فنطاس"مبســاحة قدرهــا 4 
كــم مربــع، والثانيــة يف منطقــة "أم احلــول" عــام  2015 مبســاحة قدرهــا 34 كــم مربــع، واملنطقــة الثالثــة "الكرعانــة" والتــي 
مــن املخطــط افتتاحهــا عــام 2018. كمــا متــت موافقــة مجلــس الــوزراء املوقــر ومجلــس الشــورى علــى مقتــرح قانــون املناطــق 

االقتصاديــة الــذي ســينظم اإلجــراءات اخلاصــة باملناطــق االقتصاديــة، ويف انتظــار صــدور القانــون اخلــاص بذلــك.

التحديــات التــي تواجــه قطــاع التنويــع االقتصــادي وتنميــة القطــاع اخلــاص . 3
)2022-2018(

يواجــه التنويــع االقتصــادي وتنميــة القطــاع اخلــاص يف دولــة قطــر مجموعــة مــن التحديــات منهــا: أوال: وجــود مجموعــة مــن 
أوجــه القصــور يف مجــال السياســات والتــي حتــد قــدرة القطــاع اخلــاص علــى الدخــول إلــى الســوق احملليــة واملنافســة والنمــو 
فيهــا بكفــاءة وفاعليــة. ثانيــا: إخفاقــات الســوق تعرقــل توســع نشــاط القطــاع اخلــاص إلــى قطاعــات جديــدة. ثالثــا: وجــود 
حزمــة مــن العوامــل التمكينيــة غيــر املواكبــة تعيــق دخــول مســتثمرين جــدد للســوق كعــدم توفــر مصــادر متويــل للراغبــن يف 
بــدء أعمــال ونشــاطات اقتصاديــة جديــدة وضعــف صاحيــات بعــض اجلهــات الناظمــة. باحملصلــة، تشــكل هــذه القضايــا 
كتلــة مــن التحديــات املتشــعبة التــي تقــف يف وجــه عمليــة تنويــع االقتصــاد القطــري التــي هــي باألصــل معقــدة ومتشــابكة. 

حتــد أوجــه القصــور السياســاتية الراهنــة مــن فــرص التنويــع االقتصــادي وتنميــة القطــاع اخلــاص. وإن اســتمرار بعــض 
ــة  ــي نوعي ــع مســتويات األســعار وتدن ــؤدي لرف ــة يف االقتصــاد القطــري يضــر بشــروط املنافســة وي ــكار القل أوجــه احت
ــر اســتيراد  ــي حتتك ــى حــد ســواء. وإن وجــود مجموعــة مــن الشــركات الت اخلدمــات للمســتهلكن وقطــاع األعمــال عل
وتوزيــع فئــات معينــة مــن العامــات واملــاركات التجاريــة يقيــد مــن شــروط املنافســة احملليــة بشــكل كبيــر. كمــا تزيــد عوائق 
ــة  ــا: عــدم وجــود قوانــن اإلفــاس، وإجــراءات تنظيمي ــة ومنه ــي املســتثمرين عــن دخــول الســوق القطري أخــرى مــن ثن
بطيئــة ونظــام تقاضــي بطــيء وغيــر فعــال. عــاوة علــى ذلــك، فــإن املعوقــات الســائدة يف االقتصــاد حتفــز القطــاع 

اخلــاص علــى توجيــه مــوارده وطاقاتــه نحــو مجــاالت أقــل إنتاجيــة ولكنهــا أكثــر ربحيــة. 

متنــع إخفاقــات الســوق تنميــة القطــاع اخلــاص وتعزيــز دوره يف االقتصــاد القطــري. ويف الوقــت الراهــن، فــإن القطــاع 
احلكومــي هــو الزبــون األكبــر ألعمــال القطــاع اخلــاص بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر. وتشــكل اخلدمــات غيــر املتداولــة 
القســم االكبــر مــن االســتهاك احلكومــي والــذي يتميــز القطــاع اخلــاص بتلبيتهــا، ممــا يتــرك لــه حافــزاً صغيــراً جــداً 
ليوســع نشــاطه ليشــمل الســلع املتداولــة حيــث املخاطــرة أكبــر وحجــم املنافســة الدوليــة أكبــر. أيضــا، لقــد واجهــت 
القطاعــات التجاريــة يف قطــر إخفاقــات يف التنســيق واملواءمــة، حيــث أن اســتثمار شــركة مــا يكــون مجديــا يف حــال  وجــود 
اســتثمار /نشــاط لشــركة أخــرى علــى التــوازي، فبــدون وجــود حجــم فعــال للســوق ونشــاطه ســيحجم مــزودون جــدد عــن 
دخولــه واالنضمــام لفعالياتــه. وهــذا ظاهــر يف النشــاطات ذات التقنيــة العاليــة املعقــدة والتــي قطعــت فيهــا دولــة قطــر 
أشــواطا واســعة مــن خــال مؤسســاتها اململوكــة للحكومــة، أو شــراكاتها مــع آخريــن مثــل واحــة قطــر للعلــوم والتكنولوجيــا 

ومشــروع قطــر للجينــات "قطــر جينــوم".  
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إضافــة إلــى أوجــه القصــور يف املواءمــة يف الســوق احملليــة، ياحــظ غيــاب التنســيق اإلقليمــي الســيما بــن نشــاطات 
املؤسســات اململوكــة للحكومــة وتلــك التــي تقودهــا احلكومــة. و ياحــظ أيضــاً بــأن هنــاك حالــة مــن التنافــس بــن دول 
مجلــس التعــاون اخلليجــي يف نشــاطات تنظيــم املعــارض الدوليــة وخطــوط الطيــران اجلويــة واأللومنيــوم واحلديــد 

ــل لهــم جميعــا.      ــة األساســية والباســتيك بــدال مــن التنســيق فيمــا بينهــم لتحقيــق نتائــج أمث واملنتجــات البتروكيماوي

إن نشــاطات القطاعــات التمكينيــة متأخــرة عــن تلبيــة جميــع احتياجــات قطاعــات االقتصــاد القطــري أو غائبــة باملــرة. 
فعلــى الرغــم مــن اإلنفــاق العــام امللمــوس علــى نشــاطي قطــاع تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت وقطــاع املرافــق فــإن 
ــي.  ــد منــو قطاعــات أخــرى يف االقتصــاد احملل ــف جــدا ممــا يقي ــا زال محــدودا وهــو مكل ــا م ــى منتجاتهم الوصــول إل
ويف الوقــت الــذي يتواجــد فيــه عــدد كبيــر مــن املصــارف يف االقتصــاد القطــري فــإن رواد األعمــال وأصحــاب املشــاريع 
ــن  ــة للمتواجدي ــل تفضيلي ــة العم ــر بيئ ــا تعتب ــل. كم ــى التموي ــات يف احلصــول عل ــون صعوب ــرة يواجه املتوســطة والصغي

أصــا يف هــذه القطاعــات ونابــذة ملــن يفكــر ويريــد أن يدخــل إليهــا.

النتائــج الرئيســية والوســيطة واألهــداف احملــددة يف قطــاع التنويــع االقتصــادي . 4
ــاص )2022-2018(  ــاع اخل ــة القط وتنمي

ــة وشــاملة ملجموعــة مــن  ــة متكامل ــب مقارب ــة القطــاع اخلــاص يتطل ــع االقتصــادي وتنمي إن الدفــع قدمــاً بجهــود التنوي
النتائــج واألهــداف احملــددة ومؤشــرات األداء التــي مــن شــأنها أن ترســم مامــح املرحلــة القادمــة مــن التنويــع االقتصــادي 
وتنميــة القطــاع اخلــاص. وتعكــس مجموعــة النتائــج واألهــداف احملــددة الــواردة أدناه الدروس املســتفادة من اســتراتيجية 
ــز واســتدامة مســار  ــى تعزي ــدف إل ــا، وهــي ته ــدم فيه ــن تق ــا مت إجنــازه م ــى )2011-2016( وم ــة األول ــة الوطني التنمي
التنويــع االقتصــادي وتنميــة القطــاع اخلــاص وتعزيــز مســاهمته يف االقتصــاد القطــري، والــذي هــو أحــد محــاور ركيــزة 

التنميــة االقتصاديــة يف رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030.  

النتيجة الرئيسية: 
“اقتصــاد أكثــر تنافســية وإنتاجيــة وتنويعــا، وقطــاع خــاص أكثــر ديناميكيــة ومســاهمة يف االقتصــاد الوطنــي” وللوصــول 

للنتيجــة الرئيســية، فقــد حــددت مجموعــة مــن النتائــج الوســيطة واألهــداف علــى النحــو التالــي:

النتيجــة الوســيطة األولــى: مســاهمة أكبــر للقطاعــات غيــر الهيدروكربونيــة يف النــاجت احمللــي اإلجمالــي 
بشــكٍل خــاص مــن خــالل القطاعــات ذات األولويــة

إن أحــد أهــم مرتكــزات التنويــع االقتصــادي هــو تنويــع هيكليــة النــاجت احمللــي اإلجمالــي نحــو مشــاركة أكبــر للنشــاطات 
خــارج النفــط والغــاز الســيما يف قطاعــات معينــة تتميــز بإمكانيــات وعوامــل قــوة متكنهــا مــن أن تكــون رافعــة لاقتصــاد 

غيــر الهيدروكربونــي وداعمــة ملســار التنويــع االقتصــادي، بنــاء عليــه، فقــد مت حتديــد الهدفــن التاليــن:

الهــدف األول: وضــع وتطويــر وتنســيق اســتراتيجيات القطاعــات ذات األولويــة )الصناعــة التحويليــة، والنشــاطات 	 
ــة، والســياحة، وقطــاع املعلومــات واالتصــاالت( خــال  ــة، وقطــاع اللوجســتيات، واخلدمــات املالي ــة والعلمي االحترافي

عــام 2018. 

الهدف الثاني: إدارة ومتكن القوة العاملة الازمة لنمو القطاعات ذات األولوية خال الفترة 2022-2018.	 

النتيجة الوسيطة الثانية: تعزيز مستويات اإلنتاجية يف القطاعات ذات األولوية 
إن رفــع مســتويات اإلنتاجيــة مهــم جــدا لتعزيــز منــو النــاجت احمللــي اإلجمالــي وتوســيع القاعــدة اإلنتاجيــة، الســيما يف 
القطاعــات ذات األولويــة والتــي ميكــن أن تقــود منــو االقتصــاد خــارج النفــط والغــاز. بالتالــي فقــد حــددت اســتراتيجية 

التنميــة الوطنيــة الثانيــة )2018-2022( الهدفــن التاليــن:
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 الهدف األول: تطوير قدرات القوة العاملة لتحقيق حتسن يف إنتاجية العمل خال الفترة 2020-2018.	 

الهــدف الثانــي: حتديــد، وتشــجيع، وتيســير فــرص التحســن لتحقيــق التنافســية التشــغيلية يف القطاعــات ذات األولوية 	 
خــال الفترة 2022-2018. 

النتيجة الوسيطة الثالثة: زيادة حجم ومساهمة صادرات السلع واخلدمات غير الهيدروكربونية 
ــاز مــا يدعــم  ــر صــادرات الســلع واخلدمــات مــن النشــاطات خــارج قطــاع النفــط والغ ــى تطوي تهــدف هــذه النتيجــة إل
احلســاب اجلــاري ويّنــوع القاعــدة اإلنتاجيــة ومصــادر الدخــل واالحتياطيــات مــن العمــات األجنبيــة لدولــة قطــر، 

ولقيــاس جناعــة التقــدم يف النتيجــة الوســيطة فقــد ُحــدد الهدفــان التاليــان: 

الهــدف األول: تطويــر سلســلة توريــد تتســم باملتانــة واملعاييــر املرتفعــة لتعزيــز التنافســية التصديريــة لدولــة قطــر خــال 	 
الفترة 2022-2018. 

الهــدف الثانــي: اســتثمار مركــز دولــة قطــر ضمــن املجالــن اإلقليمــي والعاملــي لتعزيــز تنافســية الصــادرات القطريــة 	 
خــال الفتــرة 2022-2018.

النتيجة الوسيطة الرابعة: زيادة مساهمة القطاع اخلاص يف االقتصاد احمللي 
وبغــرض الوصــول إلــى هــذه النتيجــة حــول تعزيــز مســاهمة القطــاع اخلــاص ودوره يف نشــاطات االقتصــاد احمللــي والــذي 

ميّكنــه مــن لعــب دور هــام يف التنويــع االقتصــادي، فقــد حــددت االســتراتيجية األهــداف التاليــة:

الهــدف األول: إيجــاد بيئــة عمــل متكينيــة وعابــرة للقطاعــات وتّســهل تأســيس األعمــال وجنــاح تشــغيلها خــال الفتــرة 	 
   .2020-2018

الهــدف الثانــي: إيجــاد آليــات لرفــع كفــاءة القطــاع اخلــاص وفاعليتــه لقيــادة التنميــة االقتصاديــة يف دولــة قطــر خــال 	 
الفترة 2019-2018.

الهدف الثالث: تعزيز مكانة قطر كوجهة جاذبة للمستثمرين خال الفترة 2022-2018.	 

النتيجة الوسيطة اخلامسة: تعزيز ثقافة االبتكار وريادة األعمال، وال سيما لدى املواطنني القطريني 
نظــرا ألهميــة دعــم ريــادة األعمــال وقــدرات اإلبــداع واالبتــكار يف تســهيل االنتقــال إلــى االقتصــاد القائــم علــى املعرفــة 

والــذي بــدوره يعــزز جهــود التنويــع االقتصــادي، فقــد مت حتديــد الهدفــن التاليــن:

الهــدف األول: تشــجيع ريــادة األعمــال يف القطاعــات ذات األولويــة ومتكــن قطــاع املشــاريع املتوســطة والصغيــرة مــن 	 
النمــو واملنافســة خــال الفتــرة 2022-2018.

الهــدف الثانــي: رعايــة وتنميــة قــدرات االبتــكار، وتبنيهــا، وترســيخها يف القطاعــات ذات األولويــة خــال الفتــرة 	 
  .2019-2018

النتيجة الوسيطة السادسة: تقوية موقع دولة قطر كمركز إقليمي متميز للقطاعات ذات األولوية
هــذه النتيجــة الوســيطة مهمــة كونهــا تعــزز تواجــد قطــر إقليميــا كحاضنــة مميــزة وتنافســية للقطاعــات ذات األولويــة 

ــة: ــة )2018-2022( األهــداف التالي ــة الثاني ــة الوطني وبهــذا الصــدد، فقــد حــددت اســتراتيجية التنمي

الهــدف األول: إيجــاد بنيــة حتتيــة متميــزة متكــن قطــر مــن أن تصبــح نقطــة اتصــال لبعــض النشــاطات االقتصاديــة 	 
ــرة 2019-2018.   ــة خــال الفت والبحثي
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الهــدف الثانــي: توحيــد اجلهــود الوطنيــة وتنســيقها مــن أجــل حتقيــق التميــز يف مجــال البحــث والتطويــر خــال الفتــرة 	 
 .2022-2018

الهــدف الثالــث: بنــاء إدراك دولــي وتعزيــز الشــراكات فيمــا يتعلــق بالقطاعــات ذات األولويــة والقطاعــات البحثيــة 	 
خــال الفتــرة 2022-2018.

خامتة . 5
إن التنويــع االقتصــادي وتنميــة القطــاع اخلــاص مهمــان كثيــراً لتعزيــز اســتدامة االقتصــاد احمللــي وازدهــاره مــن خــال 
تنويــع مصــادر الدخــل املتاحــة والقاعــدة اإلنتاجيــة خــارج قطــاع النفــط والغــاز. لقــد حصــل بعــض التقــدم نحــو تنويــع 
االقتصــاد القطــري خــال فتــرة اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة األولــى )2011-2016(، لكــن معظمــه متركــز يف قطــاع 
الســلع واخلدمــات غيــر املتداولــة. ومــن أجــل املضــي قدمــا يف التنويــع االقتصــادي يتوجــب تركيــز اجلهــود نحــو بناء أســس 
االقتصــاد القائــم علــى املعرفــة ورفــع مســتويات اإلنتاجيــة وتعزيــز املنافســة وحتســن بيئــة األعمــال وتشــجيع القطــاع 
اخلــاص احمللــي وجــذب االســتثمار األجنبــي إلــى القطاعــات ذات األولويــة. ولتحقيــق مــا ســبق، يجــب القيــام بإصاحــات 
سياســاتية وتنظيميــة وتشــريعية وإجرائيــة، واالســتفادة األمثــل مــن األصــول املاديــة امللموســة وغيــر املاديــة املتاحــة يف 

االقتصــاد احمللــي وتأطيرهــا لدفــع جهــود التنويــع االقتصــادي نحــو األمــام. 
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6
 .

امللحق:
صــاد أكثــر تنافســية وإنتاجيــة وتنويعــا، وقطــاع 

صــول إلــى النتيجــة الرئيســية "اقت
جلهــات املنفــذة التــي تســاهم يف الو

ف و البرامــج / املشــاريع  وا
النتائــج الوســيطة واألهــدا

صــاد الوطنــي”
ص أكثــر ديناميكيــة ومســاهمة يف االقت

خــا

النتائج الوسيطة
حملددة

ف ا
األهدا

البرامج/ املشاريع
جلهات املنفذة

ا
جلهات الداعمة

ا

الـــــنـــــتـــــيـــــجـــــة الــــــوســــــيــــــطــــــة )1(: 
مــســاهــمــة أكـــبـــر لــلــقــطــاعــات غير 
حمللي 

جت ا
يف النا

الهيدروكربونية 
ص من خالل 

اإلجمالي بشكٍل خا
القطاعات ذات األولوية

ضع وتطوير وتنسيق استراتيجيات 
1.1 و

صناعة 
الــقــطــاعــات ذات األولـــويـــة )ال

التحويلية، والــنــشــاطــات االحــتــرافــيــة 
والــعــلــمــيــة، وقـــطـــاع الــلــوجــســتــيــات، 
خلــدمــات املالية، والسياحة، وقطاع 

وا
صــــاالت( خـــال عــام  

املــعــلــومــات واالتــــ
.2018

صناعة 
صلة لل

ضع استراتيجية وطنية مف
و

التحويلية بحلول عام 2018.
صاد 

 وزارة االقت
والتجارة 

صناعة التحويلية )وزارة 
فريق تطوير استراتيجية ال

صادية(
صناعة، شركة املناطق االقت

الطاقة وال

يف قطر 
ضع  استراتيجية لتنمية القطاع املالي 

و
خال عام  2018. 

ف قطر املركزي
صر

م
صاد والتجارة

وزارة االقت

مركز قطر للمال

إعداد  استراتيجية لألنشطة االحترافية يف قطر  
خال عام 2018.

صاد 
وزارة االقت

والتجارة

بنك قطر للتنمية

 مركز قطر للمال

 مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية املجتمع

إعــداد وتطوير استراتيجية لألنشطة العلمية 
خال عام  2018.

قطر للتربية 
مؤسسة 

والعلوم  وتنمية املجتمع

صاالت
صات واالت

وزارة املوا

صاد والتجارة
وزارة االقت

 وزارة التعليم والتعليم العالي

حتديث وتطوير االستراتيجية الوطنية 
مراجعة و

للسياحة لدولة قطر  خال عام  2018.
الهيئة العامة للسياحة

ضة
وزارة الثقافة والريا

خلــدمــات 
ضـــع اســتــراتــيــجــيــة قــطــر لــقــطــاع ا

و
اللوجستية خال خال عام  2018.

صاد 
وزارة االقت

والتجارة

صاالت
صات واالت

وزارة املوا

 الشركة القطرية إلدارة املوانئ

 مطار حمد الدولي

 الهيئة العامة للجمارك

 شركة مناطق

جلوية القطرية
خلطوط ا

 ا
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النتائج الوسيطة
حملددة

ف ا
األهدا

البرامج/ املشاريع
جلهات املنفذة

ا
جلهات الداعمة

ا

صاالت 
ضع استراتيجية قطاع املعلومات واالت

و
خال عام  2018.

صات 
وزارة املوا

صاالت
واالت

مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية املجتمع 

بنك قطر للتنمية

عبر القطاعات 
ضــع آلــيــات وطنية للتنسيق 

و
ف 

مـــن أجــــل املــــواءمــــة واالتــــســــاق بـــن مختل
االستراتيجيات خال عام 2018.

صاد 
وزارة االقت

والتجارة

شركة مناطق

ف قطر املركزي
صر

 م

 الهيئة العامة للسياحة

صاالت
صات واالت

 وزارة املوا

مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية املجتمع

2.1 إدارة ومتكن القوة العاملة الازمة 
خال 

لنمو القطاعات ذات األولــويــة 
الفترة 2022-2018.

زيــادة برامج التوجيه املهني واالكــادميــي خال 
الفترة 2022-2018.

وزارة التنمية اإلداريــة 
والــــعــــمــــل والــــشــــؤون 

االجتماعية

بنك قطر للتنمية

 مركز قطر للمال

 وزارة الداخلية

صاد والتجارة
وزارة االقت

 شركة مناطق

ف قطر املركزي
صر

 م

 الهيئة العامة للسياحة

صاالت 
صات واالت

 وزارة املوا

مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية املجتمع

سياسات عمل مبينة على الطلب والتي 
ادخــال 

صية 
صا

تسهل جذب العمالة املؤهلة ومبهارات اخت
يف سوق 

صاحات األخيرة 
وإبقائها بناء على اإل

العمل خال الفترة 2020-2018.

وزارة التنمية اإلداريــة 
والــــعــــمــــل والــــشــــؤون 

االجتماعية
وزارة الداخلية
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النتائج الوسيطة
حملددة

ف ا
األهدا

البرامج/ املشاريع
جلهات املنفذة

ا
جلهات الداعمة

ا

الــنــتــيــجــة الــوســيــطــة )2(: تــعــزيــز 
مستويات اإلنتاجية يف القطاعات 

ذات األولوية

1.2 تطوير قدرات القوة العاملة لتحقيق 
خال الفترة 

يف إنتاجية العمل 
حتسن 

  .2020-2018

إيجاد مبادرات وحوافز للتنمية املهنية املستدامة 
خال الفترة 2019-2018.  

وزارة التنمية اإلدارية 
والعمل والشؤون 

االجتماعية

وزارة التعليم والتعليم العالي

ف قطر املركزي 
صر

 م

صاد والتجارة
وزارة االقت

 شركة مناطق

الهيئة العامة للسياحة

صاالت
صات واالت

 وزارة املوا

مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية املجتمع

تــطــويــر آلــيــات نــقــل املــعــرفــة خـــال الفترة 
2022-2019

صاد 
وزارة االقت

والتجارة

وزارة التعليم والتعليم العالي

 وزارة الــتــنــمــيــة اإلداريــــــة والــعــمــل والـــشـــؤون 
االجتماعية

 بنك قطر للتنمية

 مركز قطر للمال

صناعة
وزارة الطاقة وال

شركة مناطق

ف قطر املركزي
صر

 م

 الهيئة العامة للسياحة

صاالت
صات واالت

 وزارة املوا

مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية املجتمع

ص 
حتديد، وتشجيع، وتيسير فر

 2.2
التحسن لتحقيق التنافسية التشغيلية 
يف القطاعات ذات األولوية خال الفترة 

 .2022-2018

ضافة خال الفترة 
ساسل القيمة امل

تشجيع  
 .2022-2019

صاد 
وزارة االقت

والتجارة

شركة مناطق

ف قطر املركزي
صر

 م

 الهيئة العامة للسياحة

صاالت
صات واالت

وزارة املوا
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النتائج الوسيطة
حملددة

ف ا
األهدا

البرامج/ املشاريع
جلهات املنفذة

ا
جلهات الداعمة

ا

يف الــقــطــاعــات ذات 
تنفيذ بــرامــج الــبــحــوث 

حوافز 
األولــويــة واملــجــاالت الرئيسية وتطوير 

البحث وآليات التمويل لبناء ميزة تنافسية ورفع 
اإلنتاجية خال الفترة 2022-2018. 

مؤسسة قطر للتربية 
والعلوم وتنمية املجتمع

بنك قطر للتنمية

الــنــتــيــجــة الــوســيــطــة )3(: زيــــادة 
صــــادرات السلع  

حجم ومساهمة 
خلدمات غير الهيدروكربونية

وا

1.3 تطوير سلسلة توريد تتسم باملتانة 
واملعايير املرتفعة لتعزيز التنافسية 

صديرية لدولة قطر خال الفترة 
الت

 .2022-2018

صادرات القطرية اعتمادا 
تشجيع  تنافسية ال

خلدمات اللوجستية خال 
على البنية التحتية وا
الفترة 2022-2018. 

صاد 
وزارة االقت

والتجارة

صاالت
صات واالت

وزارة املوا

 هيئة األشغال العامة

 الشركة القطرية إلدارة املوانئ

 مطار حمد الدولي

 الهيئة العامة للجمارك

 شركة مناطق

جلوية القطرية
خلطوط ا

ا

من أجل 
تفعيل الشبكات اإلقليمية والدولية 

ساسل توريد اكثر تنافسية وامتدادا 
س 

تأسي
خال الفترة 2020-2018. 

صاد 
وزارة االقت

والتجارة

صاالت
صات واالت

وزارة املوا

 هيئة األشغال العامة

 الشركة القطرية إلدارة املوانئ

 مطار حمد الدولي

 الهيئة العامة للجمارك

 شركة مناطق 

جلوية القطرية
خلطوط ا

ا

ضمن 
2.3 استثمار مركز دولة قطر 

املجالن اإلقليمي والعاملي لتعزيز 
صادرات القطرية خال 

تنافسية ال
الفترة 2022-2018. 

جتار ة دولية وإقليمية والتي ميكن 
عقد اتفاقيات 

يف االسواق الرئيسية خال 
أن تعزز موقع قطر 

الفترة 2022-2018. 

صاد 
وزارة االقت

والتجارة
خلارجية

وزارة ا

غرفة قطر
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النتائج الوسيطة
حملددة

ف ا
األهدا

البرامج/ املشاريع
جلهات املنفذة

ا
جلهات الداعمة

ا

الــنــتــيــجــة الــوســيــطــة )4(: زيــــادة 
ص يف 

خلـــــــا
مـــســـاهـــمـــة الــــقــــطــــاع ا

حمللي 
صاد ا

االقت

متكينية وعابرة 
عمل 

1.4 إيجاد بيئة 
س األعــمــال 

للقطاعات وتــّســهــل تأسي
خــال الفترة 2018-

جنــاح تشغيلها 
و

 .2020

متكينية   
يف تشجيع بيئة أعــمــال 

االســتــمــرار 
مثالية خال الفترة 2020-2018. 

صاد 
وزارة االقت

والتجارة

وزارة العدل

 بنك قطر للتنمية

 مركز قطر للمال

 وزارة الداخلية

 وزارة البلدية والبيئة

الهيئة العامة للسياحة

صادية لتحسن 
ص التجمعات االقت

حتديد فر
ضــع 

ف القطاعات القطرية وو
مختل

تنافسية 
النموذج التشغيلي واإلطــار التنظيمي املطلوب 

خال الفترة 2019-2018.

صاد 
وزارة االقت

والتجارة

شركة مناطق

 بنك قطر للتنمية

 مركز قطر للمال

 قطر للبترول

 مطار حمد الدولي

 الهيئة العامة للجمارك

جلوية القطرية
خلطوط ا

 ا

صناعة
وزارة الطاقة وال

اللجنة العليا للمشاريع واإلرث

2.4 إيجاد آليات لرفع كفاءة القطاع 
ص وفــاعــلــيــتــه لــقــيــادة التنمية 

خلــــا
ا

يف دولة قطر خال الفترة 
صادية 

االقت
.2019-2018

صة يف قطر خال 
صخ

تطوير خارطة طريق للخ
الفترة 2019-2018.

صاد 
وزارة االقت

والتجارة

ف قطر املركزي
صر

م

 الهيئة العامة للسياحة

صاالت
صات واالت

 وزارة املوا

 مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية املجتمع

بنك قطر للتنمية

مركز قطر للمال
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النتائج الوسيطة
حملددة

ف ا
األهدا

البرامج/ املشاريع
جلهات املنفذة

ا
جلهات الداعمة

ا

طريق واسعة النطاق للشراكة 
خارطة 

تطوير 
ضــع األطــر 

ص، وو
خلـــا

بــن القطاعن الــعــام وا
خال 

التشريعية واملؤسساتية الــازمــة لذلك 
الفترة 2019-2018.

صاد 
وزارة االقت

والتجارة

ف قطر املركزي
صر

م
 الهيئة العامة للسياحة

صاالت
صات واالت

 وزارة املوا
 مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية املجتمع

صناعة
وزارة الطاقة وال
بنك قطر للتنمية
مركز قطر للمال

جاذبة 
3.4 تعزيز مكانة قطر كوجهة 

للمستثمرين خال الفترة 2022-2018.

تطوير حزمة محفزات وإطار تشريعي وتنظيمي 
يف قطر 

جاذب للمستثمرين االجانب لاستثمار 
خال الفترة 2019-2018.

صاد 
وزارة االقت

والتجارة

بنك قطر للتنمية
 مركز قطر للمال

 وزارة الداخلية
صاد والتجارة

وزارة االقت
 شركة مناطق

ف قطر املركزي
صر

 م
 الهيئة العامة للسياحة

صاالت
صات واالت

 وزارة املوا
مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية املجتمع

حمللين وتوجيههم 
حتفيز املستثمرين ا

رعاية و
ص املتاحة يف قطاعات مختارة خال الفترة 

للفر
.2022-2018

صاد 
وزارة االقت

والتجارة

بنك قطر للتنمية
 مركز قطر للمال

 وزارة الداخلية
صاد والتجارة

وزارة االقت
 شركة مناطق

ف قطر املركزي
صر

 م
 الهيئة العامة للسياحة

صاالت
صات واالت

 وزارة املوا
مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية املجتمع

صناعة
وزارة الطاقة وال
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النتائج الوسيطة
حملددة

ف ا
األهدا

البرامج/ املشاريع
جلهات املنفذة

ا
جلهات الداعمة

ا

الــنــتــيــجــة الــوســيــطــة )5(: تــعــزيــز 
ثقافة االبتكار وريادة األعمال، وال 

ني 
ني القطري

سيما لدى املواطن

1.5 تشجيع ريادة األعمال يف القطاعات 
ذات األولــويــة ومتكن قطاع املشاريع 
صغيرة من النمو واملنافسة 

املتوسطة وال
خال الفترة 2022-2018. 

سيما بــن القطرين 
تشجيع ريـــادة األعــمــال 

ومتكن رواد األعمال خال الفترة 2022-2018.
بنك قطر للتنمية

صاد والتجارة 
وزارة االقت

مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية املجتمع

وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية 

وزارة التعليم والتعليم العالي

ضنة قطر لألعمال
حا

مركز اإلمناء اإلجتماعي )مناء(

جلهود لدعم قطاع املشاريع املتوسطة 
استكمال ا

صغيرة ملا بعد املراحل األولية لبدء األعمال 
وال

صوال إلى استدامة طويلة األمد خال الفترة 
و

  .2022-2018

بنك قطر للتنمية

صاد والتجارة،
وزارة االقت

مركز اإلمناء اإلجتماعي )مناء(، 

وزارة العدل 

شركة مناطق

ف قطر املركزي
صر

 م

 الهيئة العامة للسياحة

صاالت
صات واالت

 وزارة املوا

مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية املجتمع

صناعة
وزارة الطاقة وال

دعم انتقال منتجات وخدمات قطاع املشاريع 
حملــلــيــة للعاملية 

صــغــيــرة مــن ا
املــتــوســطــة والــ

خال 
لتمكينها من املنافسة إقليميا ودولــيــا 

الفترة 2022-2018.  

بنك قطر للتنمية

صاد والتجارة
وزارة االقت

 مركز قطر للمال

الشركة القطرية إلدارة املوانئ

 مطار حمد الدولي

الهيئة العامة للجمارك

2.5 رعــايــة وتنمية قـــدرات االبــتــكــار، 
يف القطاعات ذات 

وتبنيها، وترسيخها 
األولوية خال الفترة 2019-2018. 

إعداد االستراتيجية الوطنية لابتكار والنموذج 
صا يف القطاعات 

صو
التشغيلي الداعم لابتكار خ

ذات األولوية خال الفترة 2019-2018.  

مؤسسة قطر للتربية 
والعلوم وتنمية املجتمع 

صاد والتجارة
وزارة االقت

بنك قطر للتنمية
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النتائج الوسيطة
حملددة

ف ا
األهدا

البرامج/ املشاريع
جلهات املنفذة

ا
جلهات الداعمة

ا

الــنــتــيــجــة الــوســيــطــة )5(: تــعــزيــز 
ثقافة االبتكار وريادة األعمال، وال 

ني 
ني القطري

سيما لدى املواطن

1.5 تشجيع ريادة األعمال يف القطاعات 
ذات األولــويــة ومتكن قطاع املشاريع 
صغيرة من النمو واملنافسة 

املتوسطة وال
خال الفترة 2022-2018. 

سيما بــن القطرين 
تشجيع ريـــادة األعــمــال 

ومتكن رواد األعمال خال الفترة 2022-2018.
بنك قطر للتنمية

صاد والتجارة 
وزارة االقت

مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية املجتمع

وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية 

وزارة التعليم والتعليم العالي

ضنة قطر لألعمال
حا

مركز اإلمناء اإلجتماعي )مناء(

جلهود لدعم قطاع املشاريع املتوسطة 
استكمال ا

صغيرة ملا بعد املراحل األولية لبدء األعمال 
وال

صوال إلى استدامة طويلة األمد خال الفترة 
و

  .2022-2018

بنك قطر للتنمية

صاد والتجارة،
وزارة االقت

مركز اإلمناء اإلجتماعي )مناء(، 

وزارة العدل 

شركة مناطق

ف قطر املركزي
صر

 م

 الهيئة العامة للسياحة

صاالت
صات واالت

 وزارة املوا

مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية املجتمع

صناعة
وزارة الطاقة وال

دعم انتقال منتجات وخدمات قطاع املشاريع 
حملــلــيــة للعاملية 

صــغــيــرة مــن ا
املــتــوســطــة والــ

خال 
لتمكينها من املنافسة إقليميا ودولــيــا 

الفترة 2022-2018.  

بنك قطر للتنمية

صاد والتجارة
وزارة االقت

 مركز قطر للمال

الشركة القطرية إلدارة املوانئ

 مطار حمد الدولي

الهيئة العامة للجمارك

2.5 رعــايــة وتنمية قـــدرات االبــتــكــار، 
يف القطاعات ذات 

وتبنيها، وترسيخها 
األولوية خال الفترة 2019-2018. 

إعداد االستراتيجية الوطنية لابتكار والنموذج 
صا يف القطاعات 

صو
التشغيلي الداعم لابتكار خ

ذات األولوية خال الفترة 2019-2018.  

مؤسسة قطر للتربية 
والعلوم وتنمية املجتمع 

صاد والتجارة
وزارة االقت

بنك قطر للتنمية

النتائج الوسيطة
حملددة

ف ا
األهدا

البرامج/ املشاريع
جلهات املنفذة

ا
جلهات الداعمة

ا

الــنــتــيــجــة الــوســيــطــة )6(: تقوية 
مــوقــع دولـــة قــطــر كــمــركــز إقليمي 

متميز للقطاعات ذات األولوية

متكن 
حتتية متميزة 

1.6 إيــجــاد بنية 
ض 

صال لبع
صبح نقطة ات

قطر من أن ت
خال 

صادية والبحثية 
النشاطات االقت

الفترة 2019-2018. 

صــاالت ذات ســرعــة عالية 
تــقــدمي خــدمــات اتــ

ومستمرة وخدمات مرافق مواءمة وخدمات نقل 
راسخة ومتميزة خال الفترة 2019-2018.  

صات 
وزارة املوا

صاالت  
واالت

صاد والتجارة
وزارة االقت

صناعة
 وزارة الطاقة وال

الشركة القطرية إلدارة املوانئ

 الهيئة العامة للجمارك

جلوية القطرية
خلطوط ا

 ا

بنك قطر للتنمية

 مركز قطر للمال

 وزارة البلدية والبيئة

 هيئة األشغال العامة

شركة مناطق

ف قطر املركزي
صر

 م

 الهيئة العامة للسياحة

 مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية املجتمع

جلهود الوطنية وتنسيقها 
2.6 توحيد ا

يف مجال البحث 
حتقيق التميز 

من أجل 
والتطوير خال الفترة 2022-2018. 

صات وقاعدة بيانات بحثية متاحة 
س من

تأسي
للجميع، و تطوير اليات تنسيق لتعظيم االتساق 
صادر املــتــاحــة بــن الهيئات 

واالســتــخــدام للم
البحثية يف دولة قطر خال الفترة 2020-2019.  

مؤسسة قطر للتربية 
والعلوم وتنمية املجتمع

وزارة التعليم والتعليم العالي

 بنك قطر للتنمية

 مركز قطر للمال

صاد والتجارة
وزارة االقت
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النتائج الوسيطة
حملددة

ف ا
األهدا

البرامج/ املشاريع
جلهات املنفذة

ا
جلهات الداعمة

ا

زيــــادة الــتــركــيــز الــوطــنــي عــلــى تــطــويــر بـــراءات 
جتارية تنافسية خال 

حتويلها لسلع 
االختراع و

الفترة 2020-2018.  

صاد 
وزارة االقت

والتجارة

بنك قطر للتنمية

مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية املجتمع

3.6 بناء إدراك دولي وتعزيز الشراكات 
فيما يتعلق بالقطاعات ذات األولوية 
والــقــطــاعــات الــبــحــثــيــة خـــال الــفــتــرة 

 .2022-2018

الــتــعــاون مــع املــنــظــمــات الــدولــيــة والتحالفات 
يف املؤمترات 

ضافة واملشاركة 
األساسية، واالست

يف مجال 
البحثية الدولية لتعزيز مكانة قطر 
االبحاث خال الفترة 2022-2019.  

مؤسسة قطر للتربية 
والعلوم وتنمية املجتمع

صاد والتجارة
وزارة االقت

بنك قطر للتنمية

حتــالــفــات استراتيجية 
شــراكــات و

تــطــويــر 
ض القيمة وتنافسية قطر على 

لتعزيز عرو
مستوى القطاعات ذات األولوية خال الفترة 

.2022-2019

صاد 
وزارة االقت

والتجارة

شركة مناطق

ف قطر املركزي
صر

 م

 الهيئة العامة للسياحة

صاالت
صات واالت

 وزارة املوا

مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية املجتمع

تنسيق جهود بناء العامة التجارية، والتسويق، 
مستوى القطاعات الرئيسية 

على 
والــتــرويــج 

ضمن كل منها خال الفترة 2022-2018.
و

صاد 
وزارة االقت

والتجارة

شركة مناطق

ف قطر املركزي
صر

 م

 الهيئة العامة للسياحة

صاالت
صات واالت

 وزارة املوا

مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية املجتمع



اجلزء الثالث: استدامة االزدهار 
االقتصادي
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املقدمة. 1

ــى  ــل عل ــة والعم ــاه وترشــيد اســتخدام الطاق ــى املي ــب احملافظــة عل ــي تتطل ــة والت ــوارد الطبيعي ــاول هــذا الفصــل إدارة امل يتن
اســتغال الطاقــة املتجــددة ورفــع نســبب االكتفــاء الذاتــي مــن منظومــة اإلنتــاج الزراعــي والســمكي، واالســتغال األمثــل للمــواد 

الهيدروكربونيــة يف ظــل تزايــد عــدد ســكان دولــة قطــر وضغطهــم علــى تلــك املــوارد وزيــادة الطلــب عليهــا.  

حتــدد اســتراتيجية قطــاع إدارة املــوارد الطبيعيــة التوجهــات العامــة إلدارة هــذا القطــاع، وتؤكــد علــى النتيجــة 
الرئيســية "االســتغالل األمثــل للمــوارد الطبيعيــة واســتدامتها لســكان قطــر" والتــي مازالــت مائمــة. وذلــك مــن 
خــال ســت نتائــج وســيطة تشــمل أربعــة عشــر هدفــا، منهــا هدفــان يخصــان قطــاع امليــاه، وهدفــان يتعلقــان  بقطــاع 
الطاقــة املتجــددة وغيــر املتجــددة، وثاثــة أهــداف تخــص منظومــة اإلنتــاج النباتــي والســمكي واحليوانــي لزيــادة نســبة 
االكتفــاء الذاتــي ودعــم االقتصــاد الوطنــي وتعزيــز األمــن الغذائــي، وســبعة أهــداف تغطــي املــوارد الهيدروكربونيــة. 

  هــذا وتتمثــل أهميــة قطــاع املــوارد الطبيعيــة يف مــدى مســاهمته يف النــاجت احمللــي اإلجمالــي. حيــث يســاهم 
النفــط والغــاز بحوالــي 49.5% مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي )انظــر الشــكل 1.3.3 أدنــاه(، اذ بلغــت قيمتــه املضافــة 
ــاء واملــاء فقــد شــكلت  ــة  لعــام 2013( عــام 2016، أمــا قطــاع الكهرب ــال قطــري )باألســعار الثابت ــار ري 394.4 ملي
قيمتــه املضافــة حوالــي  3.7 مليــار ريــال قطــري )باألســعار الثابتــة لعــام 2013( عــام 2016، أي حوالــي 0.5 % مــن 
ــروة احليوانيــة وصيــد األســماك ضعيفــة،  ــي اإلجمالــي، يف حــن كانــت مســاهمة قطــاع الزراعــة والث النــاجت احملل
حيــث لــم تشــكل  قيمتــه املضافــة ســوى 1020 مليــون ريــال قطــري )باألســعار الثابتــة لعــام 2013( عــام 2016، أي 
حوالــي 0.1 %  مــن إجمالــي النــاجت احمللــي اإلجمالــي، أي أن هــذا القطــاع قــد ســاهم بنحــو نصــف النــاجت احمللــي 
اإلجمالــي عــام 2016.  وأمــا بالنســبة للصــادرات، فقــد شــكلت الصــادرات القطريــة مــن النفــط والغــاز 85% مــن 
مجمــل الصــادرات عــام 2015 )الغــاز وحــده شــكل حوالــي 57.7% مــن إجمالــي الصــادرات القطريــة عــام 2015، 

فيمــا شــكل النفــط اخلــام %27.4(.

مساهمة قطاع املوارد الطبيعية يف الناجت احمللي اإلجمالي، )عام 2016( الشكل )1.3.3(: 

٪٥١

باقي القطاعات

قطاع املوارد الطبيعية
٪٤٩

املصدر: وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء، )1( نشرة احلسابات الوطنية 2016، )2( مصرف قطر املركزي. النشرة االحصائية الفصلية، سبتمبر 2016.

أمــا بالنســبة لتوزيــع املشــتغلن يف هــذا القطــاع، فإنــه جتــدر اإلشــارة إلــى أن قطــاع التعديــن وحــده شــغل حوالــي )100( 
ألــف عامــل عــام 2016 )انظــر الشــكل2.3.3(، واســتوعب قطــاع امليــاه وأنشــطة الصــرف الصحــي وإدارة النفايــات 
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ومعاجلتهــا حوالــي )13.1( ألــف عامــل عــام 2016. يف حــن أن قطــاع الزراعــة والثــروة احليوانيــة وصيــد األســماك قــد 
شــغل حوالــي )25( ألــف عامــل لنفــس العــام وذلــك مــن إجمالــي العاملــن يف قطــر والبالــغ عددهــم نحــو )2( مليــون عامــل 
عــام 2016، األمــر الــذي يــدل علــى أن هــذا القطــاع ال يتصــف بكثافــة العمالــة، إذ ســاهم يف مجملــه بتشــغيل نحــو %7.4 

مــن مجمــل ســوق العمــل وهــي مســاهمة محــدودة.

مساهمة قطاع املوارد الطبيعية يف قوة العمل )عام 2016( الشكل )2.3.3(: 

قطاع التعدين

١٣٫١ ألف

٢٥ ألف

١٠٠ ألف

قطاع املياه وأنشطة الصرف
الصحي وإدارة النفايات ومعاجلتها

قطاع الزراعة والثروة احليوانية
وصيد االسماك

املصدر: وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء. نشرة احصاءات القوى العاملة 2016.

التقدم احملرز يف حتقيق نتائج وأهداف قطاع إدارة املوارد الطبيعية )2011- 2016(. 2

اشــتمل قطــاع املــوارد الطبيعيــة يف اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة األولــى )2011-2016( علــى ركيزتــن همــا تعزيــز الكفــاءة 
االقتصاديــة والتقنيــة، وتعزيــز كفــاءة الســوق، وعلــى )6( نتائــج تركــز علــى تعزيــز كفــاءة اســتخدام امليــاه وترشــيدها 
ــق  ــز كفــاءة اســتخدام الطاقــة والغــاز)6 أهــداف(، وحتســن كفــاءة اســتخدام االراضــي )هــدف حتقي )7 أهــداف(، وتعزي
حتســينات مســتدامة يف اإلنتاجيــة الزراعيــة(، وبرنامــج اســتدامة املــوارد الســمكية )هــدف واحــد(، وتشــريعات البنيــة 
التحتيــة )هــدف واحــد( والتســعير األمثــل ملــوارد الطاقــة وامليــاه والوقــود )هــدف واحــد(. وبالتالــي كانــت - جملــة أهــداف 
قطــاع املــوارد الطبيعيــة )17( هدفــا. باإلضافــة إلــى النتيجــة القطاعيــة األولــى يف فصــل االســتدامة البيئيــة حــول امليــاه 
ــاه  ــاه الوطنــي، ورصــد واقــع املي ــون املي ــة وهــي قان ــة واالســتخدام املســتدام والتــي تتضمــن )3 أهــداف( بيئيــة مكمل النقي

اجلوفيــة، واحلــد مــن احتــراق الغــاز الطبيعــي وانبعاثاتــه.

مت حتقيــق خمســة أهــداف، وأحــرز تقــدم كبيــر يف تســعة أهــداف مــن إجمالــي أهــداف إدارة املــوارد الطبيعيــة البالغــة )17( 
 )NRW( هدفــا ويف مجــال تعزيــز كفــاءة اســتخدام امليــاه وترشــيدها مت خفــض نســبة الفاقــد اإلجمالــي مــن امليــاه احملــاة
إلــى 10% يف عــام 2015 )منهــا 4.7% فاقــد حقيقــي، وأقــل مــن 6% فاقــد إداري(48 مقارنــة بنحــو 30% عــام 2011، وكذلــك 

املؤسسة العامة القطرية للكهرباء واملاء )كهرماء( )بيانات غير منشورة(. 	48
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مت تعديــل قانــون الترشــيد رقــم 26 للعــام 2008 بقانــون الترشــيد رقــم 2015/20 لتوعيــة املشــتركن باالســتخدام األمثــل 
ــة لترشــيد  ــات حديث ــب تقني ــك مت دعــم تركي ــة. وكذل ــدادات ذكي ــة بع ــدادات املعطوب ــى اســتبدال الع ــة إل ــاه. باإلضاف للمي
ــا يف االســتعماالت األخــرى. كمــا مت اســتخدام  ــى تركيبه ــاه يف بعــض املــدارس واملســاجد، والعمــل جــاٍر عل اســتخدام املي
ــى نحــو  ــاه الصــرف الصحــي املعاجلــة إل ــة، والتوســع يف مــد شــبكات مي ــاه يف الزراعــة امللحي ــة للمي ــر تقليدي مصــادر غي

ــة. ــات الصناعي ــاه النفاي )800( كــم، والتوســع يف محطــات املعاجلــة، واالنتهــاء مــن دراســة إقامــة محطــة ملعاجلــة مي

ويف مجــال تعزيــز كفــاءة اســتخدام الطاقــة والغــاز، مت حتســن الكفــاءة احلراريــة يف إنتــاج الطاقــة، والتعجيــل يف اعتمــاد 
ــي يف القطاعــن  ــه يف املبان ــزام تطبيق ــاد وإل ــد االعتم ــي اخلضــراء وهــو قي ــود املبان ــة، وإجنــاز ك ــر الطاق ــات توفي تقني
العــام واخلــاص، وكذلــك متــت املوافقــة علــى تكويــن جلنــة  للطاقــة املتجــددة. باإلضافــة إلــى اإلجنــازات التاليــة يف 
قطــاع النفــط والغــاز: يف مجــال االنتــاج والتطويــر، بلــغ مجمــل إنتــاج حقــول النفــط حوالــي 696 ألــف برميــل يومــاً لعــام 
ــار قــدم مكعــب  ــغ )1.4( ملي ــاج رقــم 7 مــن مشــروع قطــر غــاز 4 بطاقــة انتاجيــة تبل 2016. باإلضافــة إلــى خــط اإلنت
يوميــاً، وكذلــك بــدء العمــل يف مشــروع غــاز بــرزان الــذي يهــدف إلنتــاج مــا يقــارب )1.4( مليــار قــدم مكعــب. وبخصــوص 
االستكشــافات، فقــد مت اكتشــاف حقــل الغــاز الطبيعي)الرديــف( يف عــام 2013، واســتمرت العمليــات االستكشــافية 
ــة. أمــا يف مجــال الصناعــات البتروكيماويــة والتكريــر،  ــر التقليدي ــة غي ــات الهيدروكربوني والدراســات اخلاصــة باإلمكان
فقــد مت تنفيــذ اســتراتيجية متنوعــة لتطويــر مشــاريع الغــاز الطبيعــي التاليــة )مشــروع اللؤلــؤة لتحويــل الغــاز إلــى ســائل 
بطاقــة قدرهــا 140 ألــف برميــل يوميــاً مــن املنتجــات الســائلة النفطيــة مــن الديــزل والكيروســن والنافثــا وزيــوت األســاس 
ــف  ــة )146( أل ــة إنتاجي ــا التجــاري عــام 2016 بطاق ــدأ انتاجه ــي ب ــان 2 الت ــاة لف ــث مت تشــغيله عــام 2011، ومصف حي
برميــل يف اليــوم إلنتــاج النافثــا وكيروســن الطيــران والديــزل إضافــة إلــى الغــاز البترولــي الســائل، ومشــروع اســتخاص 
الهيليــوم مــن الغــاز الطبيعــي: هيليــوم – 2 بقــدرة ســنوية تبلــغ 1.3 مليــار قــدم مكعــب قياســي(. ومــن اإلجنــازات األخــرى 
ــاء الشــحن، حيــث مت اســترجاع الغــاز املتبخــر مــن ناقــات الغــاز الطبيعــي  افتتــاح مشــروع اســترداد الغــاز املتبخــر أثن
املســال بنســبة 88% مــن 989 ســفينة عــام 2015، ومشــروع إزالــة الغــاز احلمضــي يف دخــان ومســيعيد )انشــاء وتطويــر 
ــاق  ــض اإلنف ــة(، وتخفي ــي دخــان ومســيعيد الصناعي ــت يف منطقت ــن شــوائب الكبري ــي م ــاز الطبيع ــة الغ ــن لتنقي وحدت
وحتســن اإليــرادات بقيمــة مضافــة إجماليــة قدرهــا 5 مليــارات ريــال قطــري، وإعــادة النظــر وتأجيــل بعــض املشــاريع 

الرأســمالية ممــا وفــر نحــو 8.5 مليــار ريــال قطــري.

أمــا يف مجــال حتســن كفــاءة اســتخدام األراضــي، فقــد مت إطــاق مبــادرات بهــدف حتســن اإلنتاجيــة الزراعيــة. كمــا 
مت يف مجــال تعزيــز كفــاءة الســوق مواءمــة رســوم االســتخدام مــع التكاليــف االقتصاديــة، واإلدخــال التدريجــي لرســوم 
ــا  ــر عــن تكلفته ــر بشــكل أكب ــن عــام  2015، ولتعب ــر م ــا لشــرائح االســتهاك يف أكتوب ــاء وفق ــاء وامل اســتخدام الكهرب
االقتصاديــة. أمــا فيمــا يتعلــق بأســعار الوقــود )الديــزل واجلازولــن بنوعيــه العــادي والســوبر( فقــد مت منــذ شــهر مايــو 
عــام 2016 اعتمــاد معادلــة ســعرية تطبــق شــهريا هدفهــا رفــع مســتوى املواءمــة بــن أســعار الوقــود يف الســوق احملليــة 
مــع أســعار الوقــود العامليــة. وعلــى صعيــد تطويــر تشــريعات البنيــة التحتيــة، فقــد كلفــت اللجنــة الدائمــة للمــوارد املائيــة 
باملهــام األساســية إلــى جانــب اإلدارة املعنيــة بــوزارة الطاقــة والصناعــة باملهــام األساســية إلنشــاء جهــة ناظمــة مســتقلة 
ومتكاملــة للمــاء والكهربــاء تتبنــي نهــج اإلدارة املتكاملــة للمــاء والكهربــاء التــي تعمــل علــى زيــادة التنســيق بــن املؤسســات 
ذات العاقــة، وإنفــاذ السياســات واالســتراتيجيات واخلطــط االســتراتيجية يف ظــل توافــر قاعــدة البيانــات واملعلومــات 

عــن مختلــف املــوارد املائيــة.

ويف ابريــل عــام 2012 أطلقــت املؤسســة العامــة القطريــة للكهربــاء واملــاء )كهرمــاء( وحتــت الرعايــة الكرميــة حلضــرة 
صاحــب الســمو أميــر البــاد املفــدى حفظــه اهلل ورعــاه البرنامــج الوطنــي للترشــيد وكفــاءة الطاقــة "ترشــيد" بهــدف 
خفــض معــدل اســتهاك الفــرد مــن الكهربــاء واملــاء وخفــض معــدل االنبعاثــات الكربونيــة الضــارة. وقــد جنــح "ترشــيد" 
يف خفــض معــدل اســتهاك الفــرد مــن الكهربــاء بنســبة 18% ومــن امليــاه بنســبة 20% بنهايــة عــام 2016. كمــا جنــح يف 

خفــض معــدل االنبعاثــات الكربونيــة مبقــدار مليــون طــن ســنويا منــذ عــام 2013.
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التحديات التي تواجه قطاع إدارة املوارد الطبيعية )2022-2018(. 3

علــى الرغــم مــن اإلجنــازات التــي حتققــت، فمــا زال قطــاع املــوارد الطبيعيــة يواجــه عــدداً مــن التحديــات، ففــي مجــال 
امليــاه يشــكل غيــاب اجلهــة الناظمــة املســتقلة واملتكاملــة للمــاء والكهربــاء أحــد التحديــات التــي بــرزت منــذ اســتراتيجية 
التنميــة الوطنيــة األولــى )2011-2016(، فغيــاب اإلدارة املتكاملــة ملــوارد امليــاه، يضعــف التنســيق بــن املؤسســات ذات 
العاقــة، ويحــول دون وضــع وإنفــاذ السياســات واالســتراتيجيات واخلطــط االســتثمارية وإعــداد توقعــات الطلــب عليهــا، 
وتوفيــر قاعــدة البيانــات واملعلومــات الشــاملة واحملدثــة عــن مختلــف املــوارد املائيــة )مصــادر امليــاه واســتخداماتها 
ــه مــن مخــزون مائــي(. كمــا يشــكل  ــي للخــزان اجلــويف املائــي العــذب ومــا يحتوي وتوقعاتهــا املســتقبلية، واحلجــم الفعل
االســتنزاف املفــرط للميــاه اجلوفيــة أحــد حتديــات القطــاع الزراعــي والــذي يرجــع إلــى التعرفــة مقرونــا بضعــف مراقبــة 
ســحب امليــاه اجلوفيــة يف بعــض املــزارع. واجلديــر بالذكــر أن املؤسســة العامــة القطريــة للكهربــاء واملاء)كهرمــاء( شــرعت 
يف تنفيــذ املرحلــة األولــى مــن تركيــب عــدادات امليــاه علــى آبــار امليــاه اجلوفيــة يف املــزارع، وبالتالــي ال بــد مــن الشــروع يف 
املراحــل الاحقــة لتركيــب عــدادات علــى آبــار امليــاه اجلوفيــة يف املــزارع األخــرى املتبقيــة. كمــا ال بــد مــن فــرض تعرفــة 
علــى تلــك امليــاه التــي تشــكل املــاذ األخيــر للشــرب يف حــاالت الطــوارئ وخصوصــا يف ظــل انتهــاء كهرمــاء مــن مشــروع 
تأهيــل آبــار امليــاه الصاحلــة للشــرب يف عــدد 5 حقــول آبــار يف الدولــة. باإلضافــة إلــى ارتفــاع  االســتهاك غيــر املســتدام  

للميــاه، األمــر الــذي يتطلــب تكثيــف برامــج الترشــيد.

وغالبــاً مــا يتــم التركيــز  علــى جانــب ومحــددات عــرض امليــاه مثــل زيــادة األعبــاء املاليــة علــى املوازنــة العامــة للدولــة 
ــات  ــة يف عملي ــوارد النفطي ــادة اســتخدام جــزء مــن امل ــد، وزي ــب املتزاي ــاه ملواجهــة الطل ــة املي بســبب ارتفــاع تكلفــة حتلي
التحليــة وزيــادة اســتخدام الغــاز الطبيعــي يف توليــد الطاقــة والبتروكيماويــات )االســتخدامات الصناعيــة(.  ولهــذا ال بــد 
مــن التركيــز علــى جانــب العــرض مــن امليــاه ومحدداتــه مثــل كفــاءة اســتخدام امليــاه والترشــيد واســتخدام التقنيــات يف 
املنــازل والفنــادق وتركيــب العــدادات الذكيــة. وأخيــراً مواجهــة حــاالت الطــوارئ وتلــوث ميــاه اخلليــج والكــوارث الطبيعيــة 
ــام، حيــث قامــت كهرمــاء بالشــروع بتنفيــذ مشــروع اخلزانــات  ــاء اخلزانــات املائيــة والتــي تكفــي لعــدة أي واحلــروب ببن

العماقــة والــذي ســيتم اإلنتهــاء منــه يف منتصــف 2019. 

أمــا يف مجــال الطاقــة، فيمكــن تلخيــص التحديــات يف بــطء التوســع يف تطويــر وتبنــي واســتخدام مصــادر الطاقــة 
ــر  ــر 2016( بتطوي ــس الشــورى يف 1 نوفمب ــه يف مجل ــر )يف خطاب ــه ســمو األمي ــد وّج ــة. وق ــر الطاق املتجــددة يف توفي
مزيــج الطاقــة املســتخدمة محليــا لتشــمل الطاقــات املتجــددة، وبحيــث تصــل مســاهمة الطاقــة الشمســية بتوليــد مــا 
بــن 200 إلــى 500 ميغــاوات ســاعة مــن الطاقــة الكهربائيــة. هــذا باإلضافــة إلــى تزايــد اآلثــار البيئيــة الناجمــة عــن 
اســتخدام مــوارد امليــاه احلاليــة )تصريــف رجيــع ميــاه التحليــة، تلــوث الهــواء الناجــم عــن إنتــاج امليــاه وزيــادة انبعاثــات 
ثانــي اكســيد الكربــون وارتفــاع منســوب امليــاه الســطحية يف قطــر، واآلثــار البيئيــة الناجمــة عــن محطــات معاجلــة ميــاه 

الصــرف الصحــي(.

وميكــن تلخيــص التحديــات يف مجــال الشــؤون والبحــوث الزراعيــة يف تدنــي اإلنتــاج الزراعــي وعــدم اســتنباط أصنــاف 
مائمــة للطقــس، وبالتالــي ضعــف مســاهمته يف األمــن الغذائــي. وكذلــك عــدم مواكبــة القوانــن والتشــريعات اخلاصــة 
باإلنتــاج الزراعــي الســتراتيجيات األمــن الغذائــي يف الدولــة. هــذا باإلضافــة إلــى ضعــف مواكبــة البنيــة التســويقية ملعــدل 
النمــو يف اإلنتــاج الزراعــي احمللــي. وقلــة مــوارد املكونــات العلفيــة يف البــاد، وبالتالــي ال بــد مــن دراســة إيجــاد مصــادر 

علفيــة غيــر تقليديــة وحتســن القيمــة الغذائيــة للمخلفــات الزراعيــة.

أمــا يف مجــال الثــروة الســمكية، فيمكــن تلخيــص التحديــات يف وضــع برنامــج وطنــي لاســتغال األمثــل واملســتدام 
للمصايــد الســمكية نظــرا حملدوديــة مناطــق الصيــد واســتنزاف املصايــد الســمكية ومخزونهــا، كذلــك نــدرة املــزارع 
ــزات واخلدمــات  ــة توفــر بعــض التجهي ــي. ومحدودي ــاج الســمكي احملل ــادة اإلنت ــي تســاهم يف زي ــة الت الســمكية التجاري
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الضروريــة لســفن الصيــد يف بعــض موانــئ الصيــد. وأخيــراً عــدم وجــود صناعــات ســمكية حتويليــة تســاهم يف تنويــع 
ــادة املنتجــات الســمكية. وزي

ويف مجــال الثــروة احليوانيــة، فــإن ضعــف مســاهمة القطيــع احمللــي يف األمــن الغذائــي يشــكل أحــد التحديــات،  وبالتالــي 
ال بــد مــن رفــع نســبة مســاهمته يف حتقيــق االكتفــاء الذاتــي ليصــل إلــى 30% للحــوم احلمــراء، وخصوصــا بعــد انتهــاء 
كهرمــاء مــن توفيــر البنيــة التحتيــة لعــدد 3700 عزبــة، األمــر الــذي يتطلــب مــن اجلهــة اإلشــرافية علــى العــزب التأكــد 
مــن تواجــد علــى األقــل احلــد األدنــى املســموح بــه مــن القطيع/املواشــي يف كل عزبــة مــن العــزب، كذلــك عــدم شــمول 
اخلدمــات البيطريــة لــكل مجمعــات العــزب، وتوفيــر احملاجــر واملختبــرات البيطريــة يف مطــار حمــد الدولــي ومينــاء 
الدوحــة اجلديــد. وأخيــراً عــدم تصنيــف ســاالت األنــواع املختلفــة مــن القطيــع احمللــي للمواشــي، وعــدم تســجيل 

وصيانــة املــوارد الوراثيــة احليوانيــة والنباتيــة يف الدولــة. 

ــة بســبب وفــرة املعــروض  ــات هــي تذبــذب أســعار املنتجــات الهيدروكربوني ويف مجــال النفــط والغــاز فــان أهــم التحدي
والتقلبــات يف مســتوى الطلــب وأثــر ذلــك علــى عوائــد الدولــة واقتصاديــات املشــاريع، وتخفيــض التكاليــف التشــغيلية مــع 
احملافظــة علــى أعلــى مســتويات الســامة التشــغيلية وكفــاءة اإلنتــاج وســامة األصــول، واســتقطاب الكــوادر املتخصصــة 
لدعــم تنفيــذ االســتراتيجية، واحملافظــة علــى الوضــع الريــادي لقطــر للبتــرول يف الســوق العامليــة للغــاز الطبيعــي املســال 
يف ظــل زيــادة املعــروض وانخفــاض األســعار، وتطويــر احلقــول الناضجــة باســتخدام أحــدث التقنيــات مــع ضمــان مــردود 

اقتصــادي مرتفــع للدولــة، واحملافظــة علــى أعلــى معاييــر الســامة واألمــن والبيئــة.

املــوارد الطبيعيــة . 4 النتائــج الرئيســية والوســيطة واألهــداف احملــددة يف قطــاع 
 )2022-2018(

النتيجة الرئيسة: 
“االســتغالل األمثــل للمــوارد الطبيعيــة واســتدامتها لســكان قطــر” وللوصــول للنتيجــة الرئيســية، فقــد حــددت مجموعــة 

مــن النتائــج الوســيطة واألهــداف علــى النحــو التالــي:

النتيجة الوسيطة األولى: موارد مياه مستدامة ومتنوعة يف دولة قطر
تتصــف مــوارد امليــاه يف دولــة قطــر بأهميــة خاصــة نظــراً النعــدام املســطحات املائيــة العذبــة مثــل األنهــار والبحيــرات 
وقلــة معــدل ســقوط األمطــار، حيــث تنحصــر مــوارد امليــاه يف ثاثــة مصــادر هــي: امليــاه احملــاة، وامليــاه اجلوفيــة، 
وامليــاه املعــاد تدويرهــا، والتــي تعانــي جميعــاً مــن انخفــاض الكفــاءة وتؤثــر يف حتقيــق األمــن املائــي. بلغــت جملــة امليــاه 
احملــاة )533( مليــون متــر مكعــب عــام 2015 مقابــل )362( مليــون متــر مكعــب عــام 2010 والتــي تســتهلك يف إنتاجهــا 
ــار بيئيــة متعــددة، والتــي تتــم مراقبتهــا عــن طريــق وزارة البلديــة والبيئــة.  جــزءاً مــن النفــط والغــاز وينتــج عنهــا آث
وتعــزى هــذه الزيــادة إلــى النمــو الســكاني املتســارع وتغيــر منــط احليــاة وارتفــاع معــدل دخــل الفــرد والتوســع احلضــري 
وغيرهــا. وقــد بلــغ الفاقــد احلقيقــي )- 26.1( مليــون متــر مكعــب نتيجــة للتســرب يف الشــبكات أي حوالــي %4.7 
ــاه،  ــل للمي ــة املشــتركن حــول االســتخدام األمث ــة. ولتوعي ــر مــن أفضــل املؤشــرات العاملي ــذي يعتب عــام 492015، وال
ــاه بشــكل  ــك املي مت وضــع برنامــج حكومــي للترشــيد )البرنامــج الوطنــي للترشــيد وكفــاءة الطاقــة(50. وتســتخدم تل

رئيســي يف القطاعــات املنزليــة واحلكوميــة والصناعيــة واإلنشــائية والتجاريــة.

املؤسسة العامة القطرية للكهرباء واملاء )كهرماء( وهيئة األشغال العامة، الكتاب االحصائي 2015. 	49

البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة الذي تم تفعيله عام 2012 ليعمل على تنفيذ قانون ترشيد استهالك الكهرباء واملياه رقم 26 للعام 2008 والذي تم تعديله  	50
بالقانون رقم 20 للعام 2015.
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أمــا بالنســبة للميــاه اجلوفيــة فــإن معــدل اســتنزافها يفــوق معــدل جتددهــا )تغذيتهــا( حيــث وصــل االســتنزاف يف 
ــة 217  ــة مــن املصــادر املتجــددة الطبيعي ــغ معــدل التغذي ــر مكعــب ســنويا بينمــا بل ــون مت ــى 319 ملي عــام 2016 إل
مليــون متــر مكعــب ســنويا، وهــذا ميثــل معــدل فقــد ســنوي ملخــزون امليــاه اجلوفيــة مبقــدار 102 مليــون متــر مكعــب 
ســنويا. وهكــذا فــان ســحب امليــاه اجلوفيــة يعــادل نحــو )5( مــرات مقــدار التغذيــة، وهــي تعانــي أيضــاً مــن انخفــاض 
كفــاءة الــري نظــراً التبــاع طــرق ري تقليديــة كالغمــر وقلــة اســتخدامها للتقنيــات احلديثــة. إن اســتمرار الضــخ 
اجلائــر ســوف يؤثــر علــى امليــاه اجلوفيــة وعلــى نوعيتهــا. وليــس هنــاك مــن وســائل للمحافظــة علــى هــذه امليــاه ســوى 
التــزام جميــع املــزارع بتركيــب أنظمــة ري حديثــة واســتخدام احملاصيــل املناســبة األقــل اســتهاكا للميــاه ورفــع كفــاءة 
الــري ومراقبــة اســتهاك اآلبــار، وزيــادة اســتعمال امليــاه املعاجلــة يف الزراعــة، واإلســراع يف اعتمــاد قانــون تنظيــم 

حفــر آبــار امليــاه اجلوفيــة. 

أمــا امليــاه املعــاد تدويرهــا فقــد بلغــت نحــو )194( مليــون متــر مكعــب عــام 2015، وبتكلفــة معاجلــة تعــادل ربــع تكاليــف 
ــب، ويف ري املســاحات اخلضــراء )31(  ــر مكع ــون مت ــي )66.3( ملي ــا يف الزراعــة حوال ــاه احملــاة، اســتخدم منه املي
مليــون متــر مكعــب، ويتــم التخلــص مــن الباقــي عــن طريــق احلقــن اجلــويف ملســتودعات امليــاه غيــر العذبــة )57.3( 
مليــون متــر مكعــب، وعــن طريــق تصريفهــا يف البحيــرات )39( مليــون متــر مكعــب 51. إن زيــادة إنتــاج هــذا النــوع مــن 
ــاه  ــا شــبكات مي ــي وصلته ــع املناطــق الت ــد شــبكات الصــرف الصحــي لتشــمل جمي ــاه يســتوجب التوســع يف متدي املي
ــة 65% مــن املناطــق التــي  ــاً هــي قراب الشــرب )حيــث أن نســبة املناطــق التــي تغطيهــا شــبكة الصــرف الصحــي حالي
ــف  ــى مختل ــاه الصــرف الصحــي املعاجلــة، وإيصالهــا إل ــر شــبكة إمــدادات مي ــاه الشــرب( وتطوي تغطيهــا شــبكات مي
اجلهــات املســتخدمة لهــا، أو املتوقــع اســتخدامها يف املســتقبل، كمــا يجــب التوصيــة بزيــادة اســتخدامها يف ري 
املســطحات اخلضــراء واحلدائــق العامــة، وزراعــة األعــاف، والتبريــد، وغســل الرمــال الازمــة للبنــاء والتشــييد، 

ــاه اجلوفيــة بالفائــض منهــا.  وحقــن املي

أ - تعزيز كفاءة استخدام موارد املياه واحلفاظ عليها:
مــا زال هنــاك عــدم اســتخدام أمثــل للميــاه بواســطة املشــتركن علــى الرغــم مــن تعديــل قانــون الترشــيد رقــم 26 
لســنة 2008 بقانــون رقــم 20 لســنة 2015، وتشــديد الغرامــات، واإلعــان عــن كــود الســباكة القطــري، وتطبيــق لوائــح 
الترشــيد املتعلقــة بالصنابيــر وتنفيــذ خطــة وقــف هــدر امليــاه بالقطــاع احلكومــي، والقيــام باحلمــات واملبــادرات التوعويــة 
ــة  ــدادات ذكي ــى اســتبدالها بع ــل عل ــة، والعم ــدادات املعطوب ــع الع ــن اســتبدال جمي ــاء م ــف القطاعــات، واإلنته يف مختل
واالســتمرار يف اســتخدام أســاليب التكنلوجيــا احلديثــة للحــد مــن فاقــد امليــاه مــع العلــم أن مــا يتــم اســتخدامه مــن امليــاه 
املعاجلــة ميثــل فقــط نحــو56% مــن مجمــل امليــاه املعاجلــة والتــي ينبغــي رفعهــا إلــى نحــو70% يف املســتقبل القريــب. وهكــذا 
تدعــو اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة )2018-2022( إلــى تعزيــز كفــاءة اســتخدام مــوارد امليــاه واحلفــاظ عليهــا مــن خــال 

األهــداف احملــددة التاليــة:

الهــدف األول: احملافظــة علــى مصــادر امليــاه وتنميتهــا بحلــول عــام 2022 مــن خــال تقليــل الفاقــد الكلــي )احلقيقــي + 	 
إداري( مــن ميــاه الشــرب وخفــض معــدل اســتهاك الفــرد مــن امليــاه بنســبة 15% مــن خــال البرنامــج الوطنــي "ترشــيد".

ب- استدامة املياه الصاحلة للشرب:
ويتطلــب ذلــك توفيــر مظلــة قانونيــة شــاملة للميــاه يف الدولــة، ولهــذا فقــد مت اســتكمال مســودة قانــون امليــاه الوطنــي وقانــون 
ــى عــدم  ــة، باإلضافــة إل ــاه اجلوفي ــة. ونظــراً الســتمرار اســتنزاف املــزارع للمي ــه التنفيذي ــري ومت اســتكمال مســودة الئحت ال
االنتهــاء مــن شــبكات الصــرف الصحــي جلميــع املناطــق حيــث أن نســبة املناطــق التــي تغطيهــا شــبكة الصــرف الصحــي هــي 
قرابــة 65% مــن املناطــق التــي تغطيهــا شــبكات ميــاه الشــرب، ممــا يــؤدي إلــى ارتفــاع منســوب امليــاه اجلوفيــة الســطحية يف 
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الدولــة. جتــدر اإلشــارة إلــى انــه مت اإلنتهــاء مــن مشــروع لتأهيــل اآلبــار اجلوفيــة الصاحلــة للشــرب يف 5 حقــول آبــار بالدولــة. 
وكذلــك فقــد مت اإلنتهــاء مــن دراســة حقــن احلــوض اجلــويف بامليــاه احملــاة )احلــوض الشــمالي( لتحقيــق األمــن املائــي، والعمــل 

جــار لإلنتهــاء مــن دراســة حقــن احلــوض اجلنوبــي، وتنفيــذ مشــاريع تنميــة اخلــزان املائــي اجلــويف بحلــول عــام 2022. 

الهدف الثاني: احلد من استنزاف املياه اجلوفية وتنمية اخلزان املائي اجلويف بحلول عام 2020.  	 

النتيجة الوسيطة الثانية: موارد طاقة مستدامة ومتنوعة يف دولة قطر
يتــم إنتــاج الطاقــة الكهربائيــة يف دولــة قطــر مصاحبــة إلنتــاج امليــاه احملــاة عــن طريــق التوربينــات التــي تعمــل بالغــاز 
ــة يف  ــة املتمثل ــار البيئي ــاً باآلث ــره، مقرون ــذي كان ميكــن تصدي ــون ال ــم هــدر جــزء مــن الهيدروكرب ــي يت الطبيعــي، وبالتال
انبعاثــات غــاز ثانــي أكســيد الكربــون. هــذا وقــد ارتفــع إنتــاج الطاقــة الكهربائيــة إلــى )41499( جيجاوات/ســاعة عــام 
2015، والتــي يســتهلك منهــا القطــاع املنزلــي 59%، ويســتهلك القطــاع الصناعــي 28.6% والفاقــد 6% واالســتهاك داخــل 
ــي  ــاك هــدر يف اســتخدام مصــادر الطاقــة يف االســتهاك املنزل ــة )6.4%(52.وهكــذا فــإن هن ــد والتحلي محطــات التولي
بســبب اســتخدام أجهــزة تبريــد وغســاالت وأجهــزة أخــرى غيــر حديثــة وغيــر موفــرة للطاقــة وليــس لهــا بطاقــات، وذلــك 
يف ظــل تأجيــل تنفيــذ قــرار منــع اســتيراد األجهــزة الكهربائيــة عاليــة االســتهاك للطاقــة. كمــا أن اســتخدام نظــم التبريــد 
ــاع  ــى أن اتب ــة إل ــة أيضــاً. باإلضاف ــة الكهربائي ــر يف الطاق ــاه الصــرف الصحــي املعاجلــة ســوف يوف ــي تســتخدم مي الت
املبانــي اجلديــدة لكــود البنــاء األخضــر الــذي ســيتم تطبيقــه قريبــاً مقرونــة بإنشــاء اجلهــة الناظمــة املســتقلة واملتكاملــة 
لقطــاع الكهربــاء واملــاء، التــي تعمــل كإدارة متكاملــة لكفــاءة الطاقــة بنهايــة عــام 2022 ســوف يصــب يف هــذا االجتــاه. 
وبالتالــي فــإن تخفيــض معــدل اســتهاك الفــرد مــن الطاقــة الكهربائيــة مقرونــاً باالســتخدامات األخــرى املنزليــة ســوف 
يقلــل مــن الهــدر ويعــزز مــن كفــاءة اســتخدام تلــك الطاقــة. ويف هــذا اإلطــار تؤكــد اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة الثانيــة 

)2018-2022( علــى حتقيــق األهــداف احملــددة التاليــة: 

الهــدف األول: تعزيــز اإلدارة املتكاملــة للمــاء والكهربــاء بنهايــة عــام 2022 وخفــض معــدل اســتهاك الفــرد مــن 	 
الكهربــاء بنســبة 8% مــن خــال البرنامــج الوطنــي "ترشــيد".

الهدف الثاني: توفير البيانات اخلاصة بالطاقة اجلديدة واملتجددة بحلول عام2021. 	 

ــي  ــاء الذات ــزز االكتف ــورة تع ــمكي متط ــي وس ــي وحيوان ــاج نبات ــة إنت ــة: منظوم ــيطة الثالث ــة الوس النتيج
ــي  ــن الغذائ واألم

تشــكل األراضــي الزراعيــة نحــو 6% مــن مســاحة دولــة قطــر، ولذلــك يتصــف القطــاع الزراعــي يف دولــة قطــر مبحدوديــة 
مــوارده مــن أراضــي زراعيــة وميــاه وحتديــات مناخيــة وبيئيــة صعبــة، وكذلــك ضآلــة االســتثمارات الزراعيــة يف الداخــل 
مقابــل اســتثمارات زراعيــة كبيــرة لدولــة قطــر يف اخلــارج مــن خــال االتفاقيــات احلكوميــة. كمــا أنــه ال زالــت أســاليب 
الزراعــة احلديثــة واســتخدام التقنيــات واملعــدات الزراعيــة احلديثــة والــري بالتنقيــط ال تســتخدم يف غالبيــة املــزارع، 
األمــر الــذى أدى إلــى انخفــاض كفــاءة منظومــة اإلنتــاج النباتــي وإنتاجيــة القطــاع الزراعــي بشــكل عــام. ويعــزى ذلــك إلــى 
ــة التعــدادات الزراعيــة احلديثــة التــي تبــن عــدد املــزارع املنتجــة وكميــة  غيــاب البيانــات عــن املســاحات املزروعــة وقل
إنتاجهــا ومــا حتققــه مــن االكتفــاء الذاتــي واألمــن الغذائــي لدولــة قطــر مــن اخلضــروات والنخيــل واألعــاف والفواكــه. 
باإلضافــة إلــى أن احملاصيــل ذات القيمــة املتدنيــة )األعــاف( هــي الســائدة. هــذا الوضــع يتطلــب احملافظــة أوال علــى 
األراضــي الزراعيــة بواســطة البحــوث الزراعيــة املتقدمــة، ألن محدوديــة األراضــي الزراعيــة والظــروف املناخيــة القاســية 
وارتفــاع درجــات احلــرارة، ال تســمح باتبــاع الــدورات الزراعيــة، ممــا يتوجــب البحــث عــن أســاليب أخــرى لزيــادة اإلنتاجية 
وتســتوجب قوانــن  وتشــريعات خاصــة باإلنتــاج الزراعــي، والتخلــص مــن امللوحــة الناجمــة عــن انخفــاض منســوب امليــاه 

52	 املؤسسة العامة القطرية للكهرباء واملاء )كهرماء( وهيئة األشغال العامة، الكتاب االحصائي 2015.
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اجلوفيــة والــذي أدى إلــى تدهــور نوعيــة التربــة وانخفــاض اإلنتاجيــة. وســوف تســاعد البحــوث الزراعيــة  علــى اســتخدام 
تقنيــات زراعيــة جديــدة، وزراعــة تنقيطيــة بــدال مــن الزراعــة التقليديــة، وتغييــر أســاليب الــري، والتخلــص مــن إنتــاج 
ــذ  ــك التوســع يف املناف ــدة كذل ــة اجلدي ــب السياســة الزراعي ــاه. وتتطل ــرة مــن املي ــات كبي ــي تســتهلك كمي ــل الت احملاصي
التســويقية، ودعــم املزارعــن، والتطبيــق الكامــل لإلجــراءات والتوجهــات الســتخدام ميــاه الصــرف الصحــي املعاجلــة بــدالً 
مــن امليــاه اجلوفيــة، بالرغــم مــن التكلفــة املاليــة املترتبــة علــى توصيــل شــبكات امليــاه املعاجلــة لتلــك املــزارع، وصعوبــة 
ــة(  ــدون ترب ــة )ب ــادة التوجــه نحــو دعــم الزراعــة املائي ــن زي ــا ميك ــة. كم ــة والديني ــن االجتماعي ــك مــن الناحيت ــل ذل تقب
وإدخالهــا ضمــن املنظومــة الزراعيــة، ومــا يقتــرن بذلــك مــن خفــض اســتخدام امليــاه لــري احملاصيــل واملبيــدات الكيماويــة. 

الهدف األول: وضع خطة متكاملة للخدمات الزراعية بحلول عام2022. 	 

ــروة  ــن الث ــي م ــاء الذات ــق نســبة 65% مــن االكتف ــي، ولكــي ميكــن حتقي ــن الغذائ ــار أن األســماك تســاهم يف األم وباعتب
الســمكية ال بــد مــن تنميــة مصايــد االســماك وتشــجيع إقامــة مــزارع ســمكية متطــورة، وتنويــع اإلنتــاج الســمكي، وإقامــة 
صناعــات ســمكية، وتطويــر وجتهيــز موانــئ الصيــد باخلدمــات األساســية، وإنشــاء مركــز أبحــاث لتحســن إنتــاج الثــروة 
الســمكية، وإنشــاء محطــة منوذجيــة لتربيــة أســماك امليــاه العذبــة، وتزويــد البحــر بكميــات مــن صغــار ســمك الهامــور، 
ــة للمحافظــة عليهــا. ويف هــذا الصــدد يجــب  ــق قوانــن فعال ــروة الســمكية  وتطبي ومراجعــة التشــريعات اخلاصــة بالث

اإلشــارة إلــى ضــرورة متابعــة املشــاريع التــي تقــوم بهــا إدارة الثــروة الســمكية. 

الهــدف الثانــي: رفــع نســبة االكتفــاء الذاتــي مــن الثــروة الســمكية إلــى 65% مــن خــال إقامــة مــزارع ســمكية متطــورة 	 
بحلــول عــام 2022. 

ومــن أجــل املســاهمة يف األمــن الغذائــي البــد مــن زيــادة القطيــع احمللــي للمواشــي، عــن طريــق زيــادة األنــواع املختلفــة، 
وزيــادة اخلدمــات البيطريــة املقدمــة للعــزب )حاليــا تقــدم اخلدمــات ألثنــن مــن أصــل تســعة مجمعــات حيوانيــة(، وتوفيــر 

احملاجــر واملختبــرات البيطريــة يف املنافــذ احلدوديــة.  

الهــدف الثالــث: حتقيــق نســبة اكتفــاء ذاتــي مــن اإلنتــاج احليوانــي قدرهــا 30 % مــن خــال اإلدارة  املســتدامة ملنظومــة 	 
اإلنتــاج احليوانــي بحلــول عــام 2022.

النتيجــة الوســيطة الرابعــة: قــدرات تقنيــة وتشــغيلية أعلــى للشــركات القطريــة يف مجــال إدارة احلقــول 
وعمليــات النفــط والغــاز 

تهــدف قطــر  للبتــرول إلــى أخــذ دور أكبــر يف إدارة حقــول النفــط والغــاز يف قطــر، ويف الوقــت نفســه مواجهــة التحديــات 
التقنيــة املتصاعــدة يف احلقــول القطريــة .ويف ســبيل حتقيــق ذلــك قامــت قطــر للبتــرول مؤخــراً بتأســيس "شــركة نفــط 
ــذي قامــت شــركة نفــط  ــل الشــاهن البحــري، وال ــال الفرنســية إلدارة وتشــغيل حق الشــمال" بالشــراكة مــع شــركة توت
الشــمال باســتامه مــن شــركة ميرســك ومباشــرة تشــغيله يف منتصــف يوليــو 2017.  ويف نفــس الســياق، يتــم حاليــاً تنفيــذ 
خطــة دمــج عمليــات شــركتي راس غــاز  وقطــر غــاز حتــت مظلــة كيــان واحــد اســمه )قطــر غــاز( وهــي خطــوة تهــدف 
إلــى إنشــاء مشــّغل عاملــي فريــد مــن نوعــه مــن حيــث احلجــم واخلدمــة واملوثوقيــة، باإلضافــة إلــى التكامــل يف العمليــات 
املشــتركة، والــذي بــدوره ســيقلل مــن التكاليــف. ومــن املقــرر االنتهــاء مــن عمليــة الدمــج بنهايــة 2017. كمــا تســعى قطــر 
للبتــرول إلــى التنســيق التكاملــي يف مجــال اخلدمــات املســاندة، مثــل عمليــات الصيانــة والشــحن واخلدمــات اللوجســتية 
بــن الشــركات املنتجــة وحتســن الشــروط التجاريــة للعقــود لتعظيــم العائــد للدولــة . وكجــزء مــن اســتراتيجيتها يف 
التركيــز علــى أعمالهــا األساســية يف صناعــة النفــط والغــاز، تقــوم قطــر للبتــرول بتســليم إدارة وتشــغيل بعــض املناطــق 
ضمــن امتيازهــا يف مدينــة مســيعيد الصناعيــة يف عــام 2017 إلــى شــركة املناطــق االقتصاديــة - قطــر "مناطــق"، كمــا 
تعتــزم تســليم إدارة املهــام البلديــة يف مســيعيد إلــى وزارة البلديــة والبيئــة. ويف مجــال االستكشــاف والتنقيــب، تضطلــع 

قطــر للبتــرول بــدور مباشــر يف قيــادة عمليــات االستكشــاف والتطويــر.
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ويتم حتقيق هذه النتيجة من خال الهدفن التالين :

الهــدف األول: تعزيــز مشــاركة قطــر للبتــرول يف مشــاريع النفــط والغــاز التــي تشــارك فيهــا شــركات بتــرول عامليــة عنــد 	 
انتهــاء مددهــا احلاليــة بحلــول عــام 2022.

وذلــك بغــرض حتســن عوائــد الدولــة واالســتفادة مــن التكامــل مــع بقيــة عمليــات قطــر للبتــرول. وهــذا مــا مت بالفعــل يف 
حقلــي اخلليــج والشــاهن النفطيــن، ومــا هــو مخطــط لــه مســتقبًا.

الهــدف الثانــي: توظيــف وتطويــر القــوى العاملــة الفنيــة واســتقطاب الكــوادر املتخصصــة الازمــة لتنفيــذ هــذه النتيجــة 	 
بحلــول عــام 2022.

ــاً إلــى جنــب مــع  ويتــم ذلــك مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى تطويــر الكفــاءات الوطنيــة، والتــي تشــارك يف العمــل جنب
ــع. ــر والتوزي ــاج والتكري ــة مجــاالت االستكشــاف واإلنت ــة وافــدة ماهــرة يف كاف عمال

ــة  ــاز  لدول ــط والغ ــول النف ــى حلق ــة  أعل ــتخراجية ذات قيم ــات اس ــة: عملي ــيطة اخلامس ــة الوس النتيج
ــة  ــال القادم ــة لألجي ــروة الهيدروكربوني ــظ الث ــد وحف ــتمرارية العوائ ــن اس ــر تضم قط

تســعى قطــر للبتــرول إلــى تعظيــم قيمــة املــوارد الهيدروكربونيــة مــن خــال مشــاريع التحســن والتطويــر التجــاري 
المتيــازات قطــر للبتــرول وامتيــازات الشــركات التابعــة واملشــاريع املشــتركة وحقــول اإلنتــاج املشــترك. 

كمــا تســعى قطــر للبتــرول إلــى التنســيق التكاملــي يف مجــال اخلدمــات املســاندة، مثــل عمليــات الصيانــة والشــحن 
واخلدمــات اللوجســتية بــن الشــركات املنتجــة وحتســن الشــروط التجاريــة للعقــود لتعظيــم العائــد للدولــة.

ويف مجــال االستكشــاف والتنقيــب، تضطلــع قطــر للبتــرول بــدور مباشــر يف قيــادة عمليــات االستكشــاف والتطويــر. ويف 
مجــال كفــاءة اإلنتــاج، يهــدف القطــاع إلــى خفــض معــدالت حــرق الغــاز إلــى احلــدود الدنيــا.

 ويتم حتقيق تلك النتيجة من خال الهدفن التالين :

ــى 	  ــة إل ــة باإلضاف ــول القطري ــة يف احلق ــات الهيدروكربوني ــم االحتياطي ــدف تعظي ــادة االســتثمار به الهــدف األول: زي
ــول عــام 2022. ــدة بحل االكتشــافات اجلدي

الهــدف الثانــي: االرتقــاء بكافــة العمليــات يف قطــاع النفــط والغــاز لتحقيــق أقصــى قــدر مــن الكفــاءة التشــغيلية 	 
وتخفيــض التكاليــف بحلــول عــام 2022.

النتيجــة الوســيطة السادســة:  قطــاع الصناعــة البتروكيماويــة والتكريــر ذو قيمــة مضافــة أكبــر يحقــق 
أعلــى دخــل ممكــن ويدعــم اخليــارات االســتراتيجية لدولــة قطــر

لتنميــة قطــاع الصناعــة البتروكيماويــة والتكريــر أهميــة اســتراتيجية لتحقيــق االســتفادة املاليــة املثلــى مــن املــواد األوليــة 
ــول  ــرة مــن احلق ــة املتوف ــة األولي ــواد الهيدروكربوني ــت امل ن ــد مكَّ ــة. ولق ــز الصناعــات الوســيطة يف الدول يف قطــر وتعزي
)نفــط خــام وغــاز وغيرهــا( مــن تطويــر صناعــات مربحــة وذات مســتوى عاملــي يف مجــال التكريــر والبتروكيماويــات يف 

قطــر، كمــا ضمنــت هــذه الصناعــات توفيــر املنتجــات املكــررة لتلبيــة حاجــة الســوق احملليــة. 

ويتم حتقيق النتيجة الوسيطة السادسة من خال االهداف التالية:

الهــدف األول: اســتخدام املــواد الهيدروكربونيــة األوليــة املتوفــرة، وغيــر املخصصــة علــى نحــو فعــال ومربــح، لتوســيع 	 
قاعــدة الصناعــات البتروكيماويــة آخذيــن باالعتبــار األولويــات االســتراتيجية للدولــة بحلــول عــام 2022.
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الهدف الثاني: تعزيز كفاءة الشركات احلالية العاملة يف مجال التكرير والبتروكيماويات بحلول عام 2022.	 

الهدف الثالث: تلبية الطلب احمللي املتزايد على املنتجات البترولية املكررة  والغاز الطبيعي بحلول عام 2022	 

خامتة. 5

تســاهم املــوارد الطبيعيــة، وخاصــة النفــط والغــاز، بأكثــر مــن نصــف النــاجت احمللــي اإلجمالــي يف قطــر، ولذلــك كانــت 
النتيجــة الرئيســة املطلوبــة هــي: "االســتغال األمثــل للمــوارد الطبيعيــة واســتدامتها لســكان قطــر ".

ومــن أجــل الوصــول إلــى هــذه النتيجــة فقــد ركــزت اســتراتيجية إدارة املــوارد الطبيعيــة علــى احملافظــة علــى مــوارد امليــاه 
وجعلهــا مســتدامة ومتنوعــة، ســواء كانــت ميــاه البحــر احملــاة، أو امليــاه اجلوفيــة، أو امليــاه املعــاد تدويرهــا، ورأت أن ذلــك 
يتــم بتقليــل تكاليــف إنتــاج امليــاه احملــاة، وتخفيــض الفاقــد يف كافــة أنواعهــا، وتطبيــق قانــون الترشــيد، ووقــف هــدر 

امليــاه، والقيــام بحمــات توعيــة، وزيــادة اســتخدام امليــاه املعاجلــة.

ــة مســتدامة ومتنوعــة، بواســطة  ــوارد طاق ــى م ــى احملافظــة عل ــك عل ــة كذل ــوارد الطبيعي ــزت اســتراتيجية إدارة امل ورك
تخفيــض تكاليــف إنتــاج الطاقــة التــي تعمــل بالغــاز الطبيعــي، وخفــض الهــدر يف اســتهاك القطــاع املنزلــي، خاصــة وأن 
هــذا القطــاع يســتهلك 59% مــن الكهربــاء، ويأتــي الهــدر مــن اســتخدام أجهــزة منزليــة غيــر حديثــة وغيــر موفــرة للطاقــة، 
ولذلــك إن اســتراتيجية هــذا القطــاع هــي خفــض معــدل اســتهاك الفــرد مــن الطاقــة الكهربائيــة بواســطة تعزيــز اإلدارة 

املتكاملــة للمــاء والكهربــاء.

كمــا ركــزت اســتراتيجية إدارة املــوارد الطبيعيــة علــى منظومــة إنتــاج نباتــي وحيوانــي وســمكي متطــورة تعــزز االكتفــاء 
الذاتــي واألمــن الغذائــي، بواســطة اســتخدام أســاليب حديثــة يف الزراعــة، تســتند علــى بيانــات صحيحــة عــن املســاحات 
املزروعــة وعــدد املــزارع وكميــات اإلنتــاج، بحيــث حتافــظ علــى األراضــي الزراعيــة مــن تدهــور نوعيــة التربــة وانخفــاض 

اإلنتاجيــة، ويكــون ذلــك بواســطة خطــة متكاملــة للخدمــات الزراعيــة.

هــذه االســتراتيجية ســوف متكــن مــن رفــع نســبة االكتفــاء الذاتــي مــن الثــروة الســمكية إلــى 65%، ورفــع نســبة االكتفــاء 
الذاتــي مــن اإلنتــاج احليوانــي إلــى 30% مــن مجمــوع حاجــة قطــر مــن هــذه املنتجــات.

وكذلــك فقــد دعــت اســتراتيجية املــوارد الطبيعيــة إلــى االســتغال األمثــل للمــوارد الهيدروكربونيــة لتحقيــق التنميــة 
املســتدامة لدولــة قطــر مــن خــال زيــادة القــدرات التقنيــة والتشــغيلية للشــركات وحتقيــق قيمــة أعلــى للعمليــات 

االســتخراجية حلقــول النفــط والغــاز ولقطــاع الصناعــة والتكريــر.
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6 .
امللحق

صــول إلــى النتيجــة الرئيســية “االســتغالل األمثــل للمــوارد الطبيعيــة واســتدامتها 
جلهــات املنفــذة التــي تســاهم يف الو

ف و البرامــج / املشــاريع  وا
النتائــج الوســيطة واألهــدا

لســكان قطــر”

النتائج الوسيطة
حملددة

ف ا
األهدا

البرامج/ املشاريع
جلهات املنفذة

ا
جلهات الداعمة

ا

الــنــتــيــجــة الــوســيــطــة )1(: مـــوارد 
يف دولة 

مياه مستدامة ومتنوعة 
قطر 

صـــادر املــيــاه 
حملــافــظــة عــلــى مـــ

1.1 ا
وتنميتها بحلول عام 2020 من خال 
حلــقــيــقــي + 

تقليل الــفــاقــد الــكــلــي )ا
ض معدل 

إداري( من مياه الشرب وخف
استهاك الفرد من املياه بنسبة 15%من 

خال البرنامج الوطني "ترشيد".

اإلنتهاء من اعتماد مسودة قانون املياه والئحته التنفيذية.
املؤسسةالعامة القطرية للكهرباء واملاء 

)كهرماء(

يف األمانة 
إدارة التشريع 

س الوزراء
العامة ملجل

هيئة األشغال العامة،

وزارةالبلدية والبيئة

جميع الــعــدادات القدمية واستبدالها بعدادات 
- تغيير 

ف عن 
ضمناً ملشروع الكش

ضمن الشبكات الذكية ومت
ذكية 

التسربات داخل الشبكة. 

صيل والفوترة لقراءات االستهاك.
حتسن التح

 -

حلديثة للحد من 
يف استخدام االساليب ا

- االستمرار 
فاقد املياه.

املؤسسة العامة القطرية  للكهرباء واملاء 
)كهرماء(

جلوفية 
ف املياه ا

حلد من استنزا
2.1 ا

جلــويف بحلول 
خلــزان املائي ا

وتنمية ا
عام 2020.

إعداد السياسة واالستراتيجية املائية لدولة قطر. 
املؤسسة العامة القطرية  للكهرباء واملاء 

)كهرماء(

اللجنة الدائمة للموارد 
املائية

جلهات املعنية
ا

يف 
جلو

ض ا
حلو

خدمات استشارية لدراسة جدوى حقن ا
يف حــال إثــبــات جــدوى 

حملـــاة A.B و
بــواســطــة املــيــاه ا

املشروع ينفذ.

املؤسسة العامة القطرية  للكهرباء واملاء 
)كهرماء(

اللجنة الدائمة للموارد 
املائية

جلهات املعنية
ا

خدمات استشارية وتنفيذية لتأهيل 5 مواقع حقول آبار 
حلة للشرب ومشروع تأهيل حقول آبار عالية امللوحة 

صا
حتلية متنقلة.

وتركيب وحدات 

املؤسسة العامة القطرية  للكهرباء واملاء 
)كهرماء(

اللجنة الدائمة للموارد 
املائية

جلهات املعنية
ا
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النتائج الوسيطة
حملددة

ف ا
األهدا

البرامج/ املشاريع
جلهات املنفذة

ا
جلهات الداعمة

ا

الــنــتــيــجــة الــوســيــطــة )2(: مـــوارد 
طاقة مستدامة ومتنوعة يف دولة 

قطر 

1.2 تــعــزيــز اإلدارة املــتــكــامــلــة للماء 
ض 

والــكــهــربــاء بنهاية عــام 2022 وخف
معدل استهاك الفرد من الكهرباء بنسبة 
8% من خال البرنامج الوطني "ترشيد". 

صة بالطاقة 
خلا

2.2 توفير البيانات ا
جلديدة واملتجددة بحلول عام2021. 

ا

على استخدام ادوات كهربائية 
صـــدار قــوانــن تشجع 

إ
مرشدة للطاقة.

املؤسسة العامة القطرية للكهرباء واملاء 
)كهرماء(

صناعة
وزارة الطاقة وال

ضراء.
خل

صدار كود املباني ا
إ

املؤسسة العامة القطرية للكهرباء واملاء 
)كهرماء(

جلديدة واملتجددة 
صة بالطاقات ا

إنشاء قاعدة بيانات خا
س للطاقة بحلول عام 2021.

ضع أطل
مع و

املؤسسة العامة القطرية للكهرباء واملاء 
)كهرماء(

النتيجة الوسيطة )3(: منظومة 
إنـــتـــاج نــبــاتــي وحــيــوانــي وسمكي 
مــتــطــورة تــعــزز االكــتــفــاء الــذاتــي 

واألمن الغذائي

خطة متكاملة للخدمات 
ضــع 

1.3 و
الزراعية بحلول عام  2022

إعداد وتنفيذ خطة اإلدارة  املتكاملة لألنشطة الزراعية.
وزارة البلدية والبيئة

صاد والتجارة 
وزارة االقت

وزارة املالية

2.3 رفــع نسبة االكــتــفــاء الــذاتــي من  
الــثــروة السمكية إلــى 65% مــن خال 
سمكية متطورة بحلول 

إقامة مــزارع 
عام 2022.

صيد 
إعــداد وتنفيذ برنامج اإلدارة املتكاملة لقطاع ال

صايد وما يلزمه من تطوير لتشريعاته.
وامل

وزارة البلدية والبيئة

وزارة الداخلية

جلنة الثروات املائية 
حلية

ا

صات 
وزارة املوا

صاالت
واالت

جامعة قطر

حتقيق نسبة اكــتــفــاء ذاتـــي من 
 3.3

حلــيــوانــي قــدرهــا 30% من 
اإلنـــتـــاج ا

خال اإلدارة املستدامة ملنظومة اإلنتاج 
حليواني بحلول عام 2022.

ا

حليوانية.
ضع وتنفيذ برنامج متكامل لتنمية الثروة ا

و
وزارة البلدية والبيئة

صاد والتجارة
وزارة االقت

إنشاء عزب منوذجية إرشادية مع برنامج تطوير متكامل 
صائل 

حتديد الف
حليوانية، و

لطرق التربية، والتغذية ا
األنسب للتربية.

وزارة البلدية والبيئة
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النتائج الوسيطة
حملددة

ف ا
األهدا

البرامج/ املشاريع
جلهات املنفذة

ا
جلهات الداعمة

ا

النتيجة الوسيطة )4(: قــدرات 
تقنية وتشغيلية أعلى للشركات 
حلقول 

يف مجال إدارة ا
القطرية 

ط والغاز
وعمليات النف

يف 
1.4 تعزيز مشاركة قطر للبترول 

مشاريع النفط والغاز التي تشارك فيها 
شركات بترول عاملية عند انتهاء مددها 

حلالية بحلول عام 2022.
ا

ف إلى زيادة الكفاءة وإدارة 
التميز التشغيلي، والذي يهد

ضافة 
ف مبا يحقق قيمة م

املخاطر والسيطرة على التكالي
عالية بحلول عام 2020.

قطر للبترول

2.4 توظيف وتطوير القوى العاملة الفنية 
صة الازمة 

ص
واستقطاب الكوادر املتخ

لتنفيذ هذه النتيجة بحلول عام 2022.
قطر للبترول

النتيجة الوسيطة )5(: عمليات 
اســـتـــخـــراجـــيـــة ذات قــيــمــة أعــلــى 
ط والــــغــــاز  لــدولــة 

حلـــقـــول الــنــفــ
ضمن استمرارية العوائد 

قطر ت
ظ الــثــروة الهيدروكربونية 

وحــفــ
لألجيال القادمة

ف تعظيم 
1.5 زيـــادة االستثمار بهد

االحــتــيــاطــيــات الــهــيــدروكــربــونــيــة يف 
ضـــافـــة إلــى 

حلـــقـــول الــقــطــريــة بـــاإل
ا

جلديدة بحلول 2022.
االكتشافات ا

يف قطاع 
2.5 االرتقاء بكافة العمليات 

صى قدر من 
النفط والغاز لتحقيق أق

ف 
ض التكالي

الكفاءة التشغيلية وتخفي
بحلول 2022

جلنوبي من 
ضمن القطاع ا

جديد 
تطوير مــشــروع غــاز 

صدير، بطاقة 
ص للت

ص
ميكن أن يخ

حقل الشمال، والذي 
إنتاجية تقدر بـ 4 مليار قدم مكعب، أي ما يعادل 20% من 

حلقل الشمال.
حلالي 

معدل اإلنتاج ا

قطر للبترول

حتديث خطة تطوير حقل دخان )باستخدام أحدث املعلومات 
ومطابقة لنموذج مكامن النفط والغاز(، واستخدام تقنيات 
  (W

AG
حلقن التبادلي (

EO) وا
R) زيادة استخراج النفط

يف قطاع جليحة.
 D وعرب C ملكامن عرب

قطر للبترول

حلنن.
استكمال  إعادة تطوير حقل بوا

حلقول البحرية املشغلة 
االستمرار بدراسة إعادة تطوير ا

من قطر للبترول.

يف حقل الشمال الفا  
صة بحرية علوية وقاعدة جديدة 

من
“N

FA”

ض حرق الغاز بنسبة 80% يف مشروع  استثمار الغاز 
تخفي

صاحب من حقل الشاهن.
امل

استرجاع الغاز املتبخر أثناء شحن الغاز الطبيعي املسال 
س لفان، والذي نفذته قطر غاز نيابًة عن قطر 

يف ميناء را
س غاز واملساهمن فيها.

للبترول ورا
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النتائج الوسيطة
حملددة

ف ا
األهدا

البرامج/ املشاريع
جلهات املنفذة

ا
جلهات الداعمة

ا

الــنــتــيــجــة الــوســيــطــة )6(: قــطــاع 
صناعة البتروكيماوية والتكرير 

ال
ضافة أكبر يحقق أعلى 

ذو قيمة م
خلــــيــــارات 

ممـــكـــن ويــــدعــــم ا
دخـــــل 

االستراتيجية لدولة قطر

1.6 استخدام املــواد الهيدروكربونية 
صة 

ص
األولـــيـــة املــتــوفــرة، وغــيــر املخ

على نحو فعال ومربح، لتوسيع قاعدة 
صــنــاعــات الــبــتــروكــيــمــاويــة آخــذيــن 

الــ
بــاالعــتــبــار األولـــويـــات االستراتيجية 

للدولة بحلول عام 2022
صفاة لفان 2 (Laffan Refinery2)، وهي 

تشغيل م
صناعية، 

س لفان ال
يف مدينة را

صفاة املكثفات الثانية 
م

وبطاقة تشغيلية تبلغ  146,000 برميل يف اليوم.

قطر للبترول

2.6 تـــعـــزيـــز كـــــفـــــاءة الـــشـــركـــات 
يف مــجــال التكرير 

حلــالــيــة الــعــامــلــة 
ا

والبتروكيماويات بحلول عام 2022
قطر للبترول

حملــلــي املــتــزايــد 
3.6 تلبية الــطــلــب ا

على املنتجات البترولية املكررة والغاز 
الطبيعي بحلول عام 2022

قطر للبترول
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املقدمة. 1

ــي، مــن دون  ــل احلال ــي تلبــي حاجــات اجلي ــة املســتدامة الت ــق التنمي ــاً لتحقي ــة 2030 إطــاراً وطني ــة قطــر الوطني تشــكل رؤي
التضحيــة بحاجــات األجيــال القادمــة. أن يكــون الســكان أصحــاء، هــو أمــر حاســم للتقــدم نحــو التنميــة البشــرية املســتدامة، 
التــي متثــل األســاس الــذي يبُنــى عليــه املجتمــع. وتلتــزم رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030 بتنشــئة ســكان أصحــاء، مــن خــال توفيــر 
نظــام رعايــة صحيــة مبســتوى عاملــي، تكــون خدماتــه متاحــة جلميــع الســكان، ويشــمل خدمــات فعالــة متاحــة بتكلفــة ميكــن 
حتملهــا وفقــاً ملبــدأ الشــراكة يف حتمــل تكاليــف الرعايــة الصحيــة، والرعايــة الصحيــة الوقائيــة والعاجيــة اجلســدية منهــا 
والنفســية والعقليــة، مــع أخــذ احلاجــات املختلفــة للرجــال والنســاء واألطفــال يف االعتبــار، وأبحــاث عاليــة اجلــودة موجهــة 

بهــدف حتســن فاعليــة الرعايــة الصحيــة وجودتهــا.

وباالســتناد إلــى ركائــز رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030؛ تؤكــد وزارة الصحــة العامــة يف وثيقتهــا "رؤيــة الرعايــة مســتقبًا: بنــاء 
مجتمــع صحــي وحيــوي" علــى احلاجــة إلــى تعزيــز الصحــة العامــة، وتشــجيع أمنــاط احليــاة الصحيــة، وتوفيــر الرعايــة األوليــة 
اجليــدة يف املجتمــع احمللــي أساســاً لنظــام رعايــة صحيــة ناجــح ومتكامــل. وقــد وضعــت االســتراتيجية الوطنيــة األولــى للصحــة 
ــة للصحــة. وســاهمت البرامــج  ــة الوطني ــة 2030 وللرؤي ــة قطــر الوطني ــد لرؤي ــدة األم )2011-2016( لدعــم األهــداف البعي
الشــاملة لاســتراتيجية الوطنيــة للصحــة املتعلقــة باإلصــاح املؤسســي والتنظيمــي يف بنــاء أســاس متــن لتحقيــق االســتراتيجية 
الوطنيــة الثانيــة للصحــة. وقــد حققــت االســتراتيجية الوطنيــة األولــى للصحــة عــدداً مــن اإلجنــازات الرئيســة وهــي حتســن 
التنظيــم واجلــودة إذ مت تأســيس املجلــس الوطنــي ملمارســي الرعايــة الصحيــة، وجتــاوزت معــدالت اســتجابة ســيارات اإلســعاف 
األهــداف احملــددة لهــا، وحتققــت طاقــة اســتيعابية أكبــر ووصــول أفضــل للخدمــات الصحيــة.  فقــد مت توســيع اخلدمــات، مبــا 
يف ذلــك افتتــاح مستشــفيات ومراكــز صحيــة جديــدة، واســتخدام أكفــأ للمــوارد ولتخصيصهــا؛ إذ مت اعتمــاد املوازنــة املرتكــزة 
علــى األداء، واســتكمال وضــع اخلطــط الرئيســة للبنيــة التحتيــة للرعايــة الصحيــة ولقــوة العمــل يف قطــاع الصحــة، وحتســن 
التوجــه االســتراتيجي وقــد مت تطويــر أطــر عمــل وخطــط وسياســات تفصيليــة لعــدد مــن املجــاالت احلرجــة، مبــا فيهــا الصحــة 

اإللكترونيــة وإدارة البيانــات، ومرضــى الســكر، والصحــة العامــة، والصحــة النفســية والعقليــة والســرطان.

شــملت اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة األولــى )2011-2016( ســبع نتائــج للقطــاع الصحــي تضمنــت 35 مشــروعاً لتحقيــق 88 
هدفــاً عنــد اعتمــاد االســتراتيجية )املجلــس األعلــى للصحــة ووزارة التخطيــط التنمــوي واإلحصــاء، االســتراتيجية الوطنيــة 
للصحــة )2011-2016(: تقريــر مراجعــة منتصــف املــدة، 15 حزيــران/ يونيــو 2014، ص 6(، ثــم زاد عــدد املشــروعات بنــاًء 

علــى احلاجــة إلــى 42 مشــروعاً.

شــملت النتائــج القطاعيــة الســبع نظامــا صحيــا عاملــي املســتوى، ونظامــا متكامــا للرعايــة الصحيــة، ورعايــة وقائيــة، وقــوى 
عاملــة وطنيــة ماهــرة، وسياســة صحيــة وطنيــة، وخدمــات فعالــة ومقبولــة التكلفــة مــع مبــدأ املشــاركة. وأخيــراً بحوثــاً عاليــة 
اجلــودة. شــملت هــذه النتائــج القطاعيــة 39 مشــروعاً. وملزيــد مــن الفاعليــة وتوحيــد اجلهــود وتوجيههــا علــى نحــو أمثــل، مت 
إعــادة تنظيــم مشــروع "برامــج صحــة عامــة إضافيــة" يف عــام 2012، ليشــمل أربعــة مشــروعات جديــدة: املشــروع األول "تنفيــذ 
االســتراتيجية الوطنيــة للســامة علــى الطــرق"، واملشــروع الثانــي "إنشــاء جهــاز ســامة الغــذاء"، واملشــروع الثالــث "التأهــب 
حلــاالت الطــوارئ"، واملشــروع الرابــع "الصحــة البيئيــة". ومت إدمــاج مشــروع "حتســن مزيــج املهــارات" يف مشــروع "تخطيــط 
القــوى العاملــة الوطنيــة". ويف الوقــت نفســه، متــت إضافــة مشــروعات جديــدة بهــدف معاجلــة القضايــا الناشــئة كمشــروع 

تكامــل اخلدمــات املختبريــة وتوحيــد معاييرهــا، ومشــروع تصميــم خدمــات رعايــة الســّكري.

ــى  ــة األول ــى إجنــازات االســتراتيجية الوطني ــا عل ــة يف بنائه ــة الصحي ــة لقطــاع الرعاي ــة الثاني تســتند االســتراتيجية الوطني
)2011-2016( للصحــة والــدروس املســتفادة منهــا. وهــي تتطلــع إلــى حتقيــق األهــداف التــي لــم حتققهــا اســتراتيجية 
)2011-2016(، وتضــع أولويــات جديــدة. واالســتراتيجية الثانيــة مبنيــة علــى ثــاث ركائــز رئيســة وهــي: األهــداف الثاثيــة 

ــة. ــر تكامــًا وفاعلي ــة أفضــل وقيمــة أفضــل، مــع نظــام أكث صحــة أفضــل ورعاي
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لقــد مت إعــداد االســتراتيجية الوطنيــة الثانيــة للصحــة مــن خــال عمليــة تشــاركية كبيــرة قادتهــا وزارة الصحــة العامــة، 
واشــتملت علــى مشــاركة واســعة النطــاق للجهــات املعنيــة داخــل قطــاع الصحــة وعبــر القطاعــات. وقــد أخــذت تلــك العمليــة 
يف االعتبــار حتليــل الوضــع الراهــن املرتكــز علــى النتائــج، واملقارنــة املرجعيــة واإلقليميــة والدوليــة، إضافــة إلــى تقريــر حــول 

برنامــج انتقالــي للــدروس املســتفادة مــن االســتراتيجية الوطنيــة األولــى للصحــة.

يسعى النظام الصحي "لضمان توفير اخلدمات ذات اجلودة العالية بطريقة مستدامة لألجيال القادمة".

التقدم احملرز يف أهداف قطاع الرعاية الصحية )2016-2011(. 2

كانــت االســتراتيجية الوطنيــة للصحــة )2011-2016( خطــوة طموحــة حتقــق مــن خالهــا تقــدم كبيــر يف القطــاع الصحــي 
شــمل عــددا مــن اإلجنــازات اإليجابيــة التــي تدعــم حتقيــق أهــداف رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030. وعنــد اختتامهــا يف 
ــة مــن خــال ســبعة أهــداف و 38  ــة الصحي ــت إصاحــات أساســية يف قطــاع الرعاي ــد أدخل ــت ق ديســمبر 2016، كان

مشــروعا ومخرجــات متميــزة جتــاوز عددهــا 200، اكتمــل إجنازهــا ضمــن اإلطــار الزمنــي احملــدد لهــا. 

وكان جناحهــا ثمــرة جهــود تعاونيــة لعــدد كبيــر مــن اللجــان وفــرق العمــل فضــا عــن العمــل اجلــاد وااللتــزام مــن جانــب 
أفــراد آخريــن كثــر. 

جنحــت اســتراتيجية الرعايــة الصحيــة )2011-2016( يف تعزيــز احلوكمــة وحتســن وضــع السياســات وتصميــم وتنفيــذ 
عــدد مــن املشــاريع املعقــدة. ونتطلــع اليــوم للبنــاء علــى هــذه األســس املتينــة ومواصلــة العمــل املمتــاز الــذي جــرى تنفيــذه 

حتــى اآلن. ونســلط الضــوء فيمــا يلــي علــى بعــض نتائجهــا الهامــة.

التوجه االستراتيجي
رســخت االســتراتيجية الوطنيــة للصحــة )2011-2016( أسســا جوهريــة للمســتقبل بوضعهــا أطــرا وخططــا وسياســات 

مفصلــة يف ســياق كل هــدف مــن أهدافهــا الســبعة التاليــة:

الهدف 1: نظام رعاية صحية شامل عاملي املستوى 
تضمــن العمــل علــى بنــاء هــذا النظــام وضــع عــدد مــن االســتراتيجيات الصحيــة، وهــي االســتراتيجية الوطنيــة للرعايــة 
الصحيــة األوليــة 2013-2018: هدفــت إلــى بنــاء خدمــة رعايــة صحيــة عامليــة شــاملة ومتكاملــة تركــز علــى الفــرد وتعمــل 
بالشــراكة مــع األفــراد واألســر واملجتمعــات احملليــة للنهــوض بصحتهــم وعافيتهــم، واســتراتيجية الرعايــة املســتمرة 
2015: حــددت سلســلة مــن اخلطــوات العمليــة لوضــع نظــام رعايــة مســتمرة يتســم بالفاعليــة والكفــاءة مــع التركيــز علــى 
أهميــة عــاج املرضــى يف مســتوى الرعايــة املناســب وبيئــة الرعايــة املناســبة، واالســتراتيجية الوطنيــة للصحــة النفســية 
2013-2018: أوضحــت الرؤيــة املتمثلــة يف إنشــاء نظــام متكامــل للصحــة النفســية يدعمــه قانــون الصحــة النفســية الــذي 
مت اعتمــاده ويجــري تطبيقــه حاليــاً. وتنظيــم خدمــات املستشــفيات: يشــمل وضــع معاييــر ســريرية حتــدد أربعــة مســتويات 
مــن تعقيــد الرعايــة لــكل خدمــة مــن خدمــات املستشــفيات. واالســتراتيجية الوطنيــة ملكافحــة مــرض الســكري 2016-

2022: هدفــت إلــى إعــادة تصميــم منــوذج رعايــة الســكري والوقايــة منــه، مبــا يف ذلــك تعزيــز الصحــة لضمــان تقــدمي 
ــك املعرضــن خلطــر  ــة واملشــورة ملرضــى الســكري وأولئ ــات التوعي ــان إتاحــة خدم ــاة وضم املشــورة بشــأن منــط احلي
ــوم ومنــوذج لتقــدمي  ــة واملســتعجلة: وضــع مفه ــة احلــاالت الطارئ ــي. ومنــوذج رعاي ــوع الثان ــن الن ــة بالســكري م اإلصاب
خدمــات رعايــة احلــاالت الطارئــة واملســتعجلة يف النظــام الصحــي مبــا يف ذلــك معاييــر لتلــك اخلدمــات. ومراجعــة 
االســتراتيجية الوطنيــة ملكافحــة الســرطان )2011-2016(، اإلطــار الوطنــي للســرطان )2017-2022( مت وضــع اإلطــار 
لتحديــد أهــداف علــى املســتوى الوطنــي تتعلــق بالتثقيــف الصحــي والكشــف املبكــر وعــاج وخدمــات الســرطان عاليــة 
اجلــودة. وخريطــة طريــق االســتراتيجية الوطنيــة لصحــة الفــم واألســنان تتضمــن مســحا وطنيــا لصحــة الفــم واألســنان 
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وتوصيــات بشــأن حتســن صحــة الفــم واألســنان يف قطــر ودراســة علميــة عــن فلــورة امليــاه. واســتراتيجية الصيدليــات 
املجتمعيــة )2011-2016(: وضعــت لتعزيــز الوصــول إلــى الصيدليــات مــن خــال شــبكة متكاملــة مــن الصيدليــات.

الهدف 2: نظام متكامل للرعاية الصحية
تطبيــق اتفاقيــات أداء اخلدمــات الصحيــة: وضعــت هــذه االتفاقيــات لرصــد نتائــج مؤسســات الرعايــة الصحيــة املتعلقــة 
باجلــودة، ومت تشــكيل فريــق العمــل علــى املبــادئ اإلرشــادية الوطنيــة للممارســة الســريرية ومســارات الرعايــة الســريرية: 
وضــع 30 مبــدأ إرشــاديا ســريريا واملســارات الســريرية ذات الصلــة. واالســتراتيجية الوطنيــة للصحــة االلكترونيــة 
ــات املتعلقــة بالصحــة  ــات والسياســات واملتطلب ــر ومجموعــات البيان ــد املعايي ــة: وضعــت لتحدي ــات الصحي وإدارة البيان

االلكترونيــة. واالســتراتيجية الوطنيــة لتكامــل اخلدمــات املختبريــة وتوحيــد معاييرهــا )2018-2013(.

الهدف 3: الرعاية الصحية الوقائية
تضمــن عــددا مــن البرامــج واملشــاريع التــي تهــدف إلــى تعزيــز التركيــز الوطنــي علــى تعزيــز الصحــة والوقايــة مــن 
األمــراض والكشــف املبكــر عــن األمــراض فضــا عــن تعزيــز اإلدارة الوطنيــة للصحــة العامــة. ومــن هــذه البرامــج: 
االســتراتيجية الوطنيــة للصحــة العامــة )2017-2022(، وخطــة العمــل الوطنيــة للتغذيــة والنشــاط البدنــي )2017-

ــة  ــغ، واخلطــة الوطني ــي )مســودة(،وخطة عمــل مكافحــة التب 2022(، وإطــار ومنــوذج تشــغيلي لبرنامــج الفحــص الوطن
للتأهــب حلــاالت الطــوارئ الصحيــة.

الهدف 4: قوى عاملة قطرية مؤهلة
مت إعــداد اخلطــة الوطنيــة للقــوى العاملــة يف الرعايــة الصحيــة 2014-2022 تتضمــن ســبعة محــاور اســتراتيجية مــع 
إجــراءات علــى املــدى القريــب واملتوســط والبعيــد، تخطيــط قــدرات وإمكانــات القــوى العاملــة، حتســن مزيــج املهــارات، 

التوظيــف واالســتبقاء.

الهدف 5: سياسة صحية وطنية
تأســس املجلــس القطــري للتخصصــات الصحيــة ووضعــت اخلطــة االســتراتيجية اخلمســية للمجلــس 2022-2017 
ــي األداء. ووضعــت  ــم عال ــز واجلــودة، والشــراكة واملشــاركة، وضمــان التنظي ــى النمــو املســتدام، والتمي ــز عل ــع التركي م

ــة. ــات الطبي ــي للوصف ــق نظــام وطن ــى تطبي ــة إل ــة، إضاف ــاد املنشــآت الصحي ــر اعتم ــوالت ترخيــص ومعايي بروتوك

الهدف 6: خدمات فعالة وبتكاليف ميسورة وفق مبدأ الشراكة يف حتمل تكاليف الرعاية الصحية
مت افتتــاح مستشــفيات ومراكــز صحيــة جديــدة، وتوســيع وحتويــل اخلدمــات الســريرية األساســية، ووضــع اخلطــة 
الرئيســية ملرافــق الرعايــة الصحيــة 2013-2033 مــع خطــة عمــل للســنوات اخلمــس األولــى. كمــا  وضــع نظــام إلعــداد 
املوازنــات علــى أســاس األداء ويجــري تطبيقــه علــى مراحــل. وال يــزال دور القطــاع اخلــاص يف توفيــر الرعايــة الصحيــة 

مجــال فــرص مهــم، وسيشــكل اعتبــاراً رئيســياً يف النظــام الصحــي يف املســتقبل.

الهدف 7: بحوث عالية اجلودة
مت تشــكيل اللجنــة الوطنيــة ألخاقيــات البحــث العلمــي، وتطبيــق منــوذج مســتدام للتســجيل لــدى مجلــس املراجعــة 
املؤسســية وإرســال البحــوث للمراجعــة األخاقيــة، عــاوة علــى وضــع سياســة وطنيــة للطــب اجلينــي. نحــن فخــورون 
بهــذه النجاحــات واإلجنــازات التــي حققــت فائــدة كبيــرة للنظــام الصحــي القطــري وســنواصل التقــدم يف تنفيــذ هــذه 

ــرة االســتراتيجية. املشــاريع الهامــة خــال فت
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التحديات التي تواجه قطاع الرعاية الصحية )2022-2018(. 3

التحديات على مستوى صحة املجتمع 
تبــن اإلحصــاءات املتوفــرة وجــود عــدد مــن التحديــات الصحيــة علــى صعيــد املجتمــع ككل نوردهــا فيمــا يلــي: 69% مــن 
الوفيــات حتــدث بســبب األمــراض املزمنــة، 70.1% مــن الســكان يعانــون مــن زيــادة الــوزن، 43.9% مــن البالغــن نشــاطهم 
البدنــي منخفــض املســتوى، 88% مــن األطفــال القطريــن يعانــون مــن تســوس األســنان، كمــا أن 23% مــن الوفيــات نتيجــة 
للحــوادث . وقــد تباينــت التقديــرات التــي توضــح معــدالت اســتخدام التبــغ بــن النســاء والرجــال وفقــاً للدراســات 
املختلفــة. وفقــاً لدراســة STEPS 2012 فــان نســبة الرجــال املدخنــن 31٫9% بينمــا وصلــت نســبة الســيدات إلــى %1.2 
ــن هــي 20.2% يف حــن أن نســبة  يف نفــس الدراســة. بينمــا أوضحــت دراســة GATS 2013 أن نســبة الرجــال املدخن
الســيدات 3.1%. واخيــرا غيــاب وظيفــة القابلــة. ويلخــص الشــكل 1.1.4 أدنــاه التحديــات التــي تواجــه قطــاع الصحــة 

يف قطــر علــى مســتوى النظــام الصحــي وعلــى مســتوى الصحــة العامــة.

الشكل)1.1.4(: حتديات قطاع الرعاية الصحية )2022-2018(

حتديات النظام الصحي

*تقرير شخصي

احلالة الصحية
يف دولة قطر

حتديات صحة السكان
١.  الطلب املتنامي على اخلدمات الصحية 

يتجاوز كثيراً العرض املتوفر
٢.  ضرورة تعزيز أطر املساءلة والرصد 

والتنظيم
٣.  غياب تكامل اخلدمات أحياناً يف مؤسسات 

وفرق وأماكن الرعاية الصحية
٤.  تركيز اخلدمات الصحية على الرعاية 

الوجيزة أو الشفائية وليس على الصحة 
العامة للسكان

٥.  محدودية حتسني تنسيق الرعاية الصحية 
وبرامج الوقاية من األمراض

٦.  قلة عدد األخصائيني يف بعض املجاالت 
الصحية الضرورية

٧.  غياب التناسق بني جمع املعلومات الصحية 
وحتليلها ونشرها

٨.  عدم توافق نظام احلوافز مع حتقيق 
املسلكيات الصحية املرجوة

٩.  إغفال جتربة املرضى يف بعض األحيان عند 
وضع خطط وبرامج اخلدمات الصحية

١.  ٦٩٪ من الوفيات ناجمة عن أمراض مزمنة 
(منظمة الصحة العاملية ٢٠١٥)

٢.  ٧١٫١٪ من السكان تعاني من زيادة يف الوزن 
(قطر، املسح الوطني التدريجي، ٢٠١٢)

٣.  ٤٣٫٩٪ من البالغني تعاني من تدني مستوى 
النشاط البدني (قطر، املسح الوطني 

التدريجي ٢٠١٢)
٤.  ٨٨٪ من أطفال قطر تعاني من تسوس 

األسنان (املسح الوطني لصحة الفم 
واألسنان،٢٠١١)

٥.  ٢٣٪ من الوفيات ناجمة عن اإلصابات 
(منظمة الصحة العاملية، ٢٠١٥)

٦.  دراسات مختلفة توصلت إلى تقديرات مختلفة 
الستهالك منتجات التبغ عند الرجال والنساء. 

الرجال: ٣١٫٩٪ (املسح الوطني التدريجي، 
٢٠١٢) و٢٠٫٢٪ (املسح العاملي للتبغ بني 

البالغني،٢٠١٣). النساء ١٫٢٪ (املسح الوطني 
التدريجي،٢٠١٢) و٣٫١٪ (املسح العاملي للتبغ 

بني البالغني، ٢٠١٣)
٧.  غياب مهنة القبالة

املصدر: وزارة الصحة العامة

التحديات على مستوى صحة السكان 
تتركــز التحديــات الكبــرى التــي تواجــه صحــة ســكان قطــر يف ارتفــاع معــدالت األمــراض املزمنــة غيــر الســارية أو غيــر 
املعديــة كمــا يبــن )الشــكل 2.1.4( حــول أكثــر األمــراض املســببة للوفــاة وللوفــاة املبكــرة، وهــي عمومــا أمــراض ترتبــط 
بنمــط احليــاة غيــر الصحــي. وتأتــي يف املقدمــة منهــا أمــراض القلــب املســؤولة عــن 24% مــن إجمالــي الوفيــات، يليهــا 
الســرطان املســؤول عــن 18% مــن إجمالــي الوفيــات، وعــدة أمــراض مزمنــة غيــر ســارية أخــرى بنســبة18%، ثــم أمــراض 

اجلهــاز التنفســي املزمنــة بنســبة 9%. ) انظــر الشــكل 2.1.4 أدنــاه (.
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الشكل)2.1.4(: نسب مسببات الوفاة

٨

٢٤

١٨
٩

١

٢٣

١٨ أمراض القلب

السرطان

السكري

مشاكل تنفس مزمنة

إصابات

أمراض غير سارية أخرى

أمراض معدية، امومية، ما حول 
الوالدة، وتغذوية

املصدر: منظمة الصحة العاملية، مامح قطرية، األمراض غير املعدية

التحديات على مستوى النظام
زيــادة معــدالت الطلــب مبــا يفــوق القــدرات احلاليــة للنظــام، وحتتــاج أطــر التنظيــم واملراقبــة واملســؤولية إلــى التدعيــم، 
وعــدم تكامــل اخلدمــات الصحيــة التــي يتــم تقدميهــا عبــر املؤسســات الصحيــة، وتركيــز اخلدمــات الصحيــة بشــكل كبيــر 
ــق بأنشــطة تعزيــز الصحــة  ــى الصحــة العامــة للمجتمــع، أمــا التنســيق املتعل ــة وليــس عل ــة العاجيــة العاجل ــى الرعاي عل
واحلمايــة مــن األمــراض فهــو محــدود للغايــة، كمــا أن عــدد العاملــن بالقطــاع الصحــي يف بعــض التخصصــات غيــر كاٍف. 
كذلــك إن جمــع البيانــات الصحيــة وحتليلهــا ونشــرها يتــم بشــكل عشــوائي، وال يرقــى نظــام احلوافــز املعمــول بــه إلــى تغيير 
العــادات الصحيــة املرجــو تغييرهــا. أخيــرا عــدم االهتمــام دائمــاً بتجربــة املرضــى أثنــاء التخطيــط للخدمــات الصحيــة. 

النتائــج الرئيســية والوســيطة واألهــداف احملــددة يف قطــاع الرعايــة الصحيــة . 4
 )2022-2018(

النتيجة الرئيسية:
"صحــة محســنة لســكان قطــر، وتلبيــة احتياجــات اجليــل احلالــي واألجيــال القادمــة مــن خــالل نظــام صحــي متكامــل 

يهــدف إلــى حتقيــق  صحــة ورعايــة و قيمــة أفضــل للجميــع".  
توفــر االســتراتيجية الوطنيــة للصحــة )2017-2022( دليــًا عمليــاً علــى التطويــر الــذي يشــتمل علــى تغييــرات واســعة 
النطــاق لـــ12 نتيجــة وســيطة  تركــز علــى املجموعــات الســكانية  الســبع ذات األولويــة وعلــى أولويــات قطــاع الصحــة. 
وحتظــى هــذه النتائــج بالدعــم مــن مجموعــة كليــة ومتكاملــة مــن البرامــج واألهــداف احملــددة ومؤشــرات رصــد التقــدم 
احملــرز  وتقييمــه، يف تنفيذهــا وحتقيقهــا. وســوف تكــون 7 مجموعــات ســكانية ذات أولويــة محــور تركيــز دورة التخطيــط 
ــن،  ــل وإجنــاب صحّي ــن بحم ــون أصحــاء، ونســاء صحيحــات يتمتع ــال ومراهق ــة. وهــذه املجموعــات هــي: أطف القادم
وموظفــون أصحــاء ويف أمــان، والصحــة والعافيــة النفســية والعقليــة، والصحــة احملســنة لألشــخاص ذوي األمــراض 
املزمنــة املتعــددة، وصحــة معــززة ورفــاه لألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة واالحتياجــات اخلاصــة، وكبــار ســن أصحــاء. وقــد 
مت حتديــد هــذه املجموعــات الســكانية بنــاء علــى أهميتهــم للمجتمــع ككل، وعلــى البيانــات الدميوغرافيــة، وعــبء املــرض.

وحتــدد االســتراتيجية أيضــاً خمســة مجــاالت إضافيــة مــن التركيــز، تتجــاوز املجموعــات الســكانية الــواردة ســابقاً، وتؤثــر 
يف جميــع ســكان قطــر، وهــي: تعزيــز احلمايــة الصحيــة، وتعزيــز الصحــة الوقائيــة مــن األمــراض علــى جميــع املســتويات، 
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وإدراج الصحــة يف جميــع السياســات، ومنــوذج الرعايــة املتكامــل لتوفيــر خدمــات عاليــة اجلــودة، ونظــام فعــال لــألداء 
والتنظيــم واخلدمــات و ذلــك لضمــان صحــة أفضــل ورعايــة أفضــل وقيمــة أفضــل.

يعتبــر تطبيــق نهــج صحــة الســكان محــوراً أساســياً يف حتقيــق رؤيتنــا. ويركــز هــذا النهــج علــى حتســن الصحــة عبــر 
تلبيــة االحتياجــات الصحيــة للفئــات الســكانية، إذ يســلم بــأن عوامــل كالعمــر ونــوع اجلنــس واجلغرافيــا والعمــل وعوامــل 

اجتماعيــة واقتصاديــة أخــرى لهــا أثــر كبيــر علــى االحتياجــات الصحيــة لألفــراد.

حددنــا ســبع أولويــات علــى مســتوى الفئــات الســكانية وخمــس أولويــات علــى مســتوى النظــام الصحــي ســتوجه أنشــطة 
ومشــاريع القطــاع الصحــي يف الســنوات املقبلــة. تعكــس هــذه األولويــات االحتياجــات الصحيــة اخلاصــة للمجتمــع القطــري 
كمــا تبينهــا األرقــام املوجــودة ومــن خــال مــا اتفــق عليــه يف املشــاورات املكثفــة التــي أجريــت مــع األطــراف املعنيــة يف احلكومــة 
والقطــاع الصحــي. وتأخــذ عمليــة حتديــد األولويــات يف اعتبارهــا أيضــا األولويــات واملمارســات الصحيــة املتفــق عليهــا عامليــا. 

وقــد مت اختيــار الفئــات الســكانية ذات األولويــة علــى أســاس االحتياجات الســكانية والصحية الراهنــة للمجتمع القطري. 
ومتثــل الفئــات املختــارة مراحــل مختلفــة يف حيــاة الفــرد وجتســد األحــداث والتجــارب الرئيســية التــي ميــر بهــا يف حياتــه، 

وقــد روعــي أثنــاء االختيــار أهميــة هــذه الفئــات للمجتمــع القطــري ومســتوى هشاشــتها وطلبهــا علــى اخلدمات.

الفئات السكانية ذات األولوية:
1. أطفال ومراهقون أصحاء

2.  نساء أصحاء من أجل حمل صحي 
3.  عاملون بصحة وأمان

4.  الصحة والعافية النفسية
5.  حتسن صحة املصابن بأمراض مزمنة متعددة

6.  صحة وعافية ذوي االحتياجات اخلاصة
7.  شيخوخة صحية

وتعكــس مجــاالت األولويــة التــي مت حتديدهــا علــى مســتوى النظــام قضايــا مشــتركة ستحســن نظامنــا الصحــي ككل. 
ويجــب أن تتــم إدارة النظــام علــى نحــو فعــال مــن خــال قيــادة وسياســة قويــة. وســيركز النظــام علــى تعزيــز الصحــة، 
والوقايــة مــن األمــراض واالعتــاالت الصحيــة واحلمايــة مــن املخاطــر علــى الصحــة العامــة باســتخدام نهــج الصحــة يف 
جميــع السياســات، وتقــدمي خدمــات صحيــة آمنــة وعاليــة اجلــودة ملــن يحتاجهــا مــن خــال منــوذج متكامــل يركــز علــى 

االســتمرارية والتنســيق بــن جميــع مســتويات الرعايــة.

األولويات على مستوى النظام:
1. نظام متكامل لتقدمي رعاية وخدمات صحية ذات جودة عالية 

2. تعزيز الصحة والوقاية من األمراض 
3. تعزيز احلماية الصحية

4. دمج الصحة يف جميع السياسات
5. نظام فعال للحوكمة والقيادة
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الشكل)3.1.4(:   اولويات القطاع الصحي ومحاور التركيز 

السياق
االستراتيجي

صحة أفضلرعاية أفضلقيمة أفضل
األهداف

الثالثة

األولويات

صحتنا مستقبلنا: " حتسني صحة املجتمع القطري وتلبية احتياجات اجليل احلالي واألجيال القادمة"

رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠

استراتيجية التنمية الوطنية الثانية ٢٠١٨-٢٠٢٢

االستراتيجية الوطنية للصحة ٢٠١٧-٢٠٢٢

نظام متكامل لتقدمي رعاية وخدمات ذات جودة عالية
تعزيز الصحة والوقاية من األمراض

تعزيز احلماية الصحية
دمج الصحة يف جميع السياسات

نظام فعال للقيادة واحلوكمة

شيخوخة
صحية

صحة وعافية
ذوي االحتياجات

اخلاصة

حتسني صحة
املصابني بأمراض

مزمنة متعددة

الصحة والعافية
النفسية

عاملون
بصحة وأمان

نساء أصحاء من
أجل حمل صحي 

أطفال
ومراهقون

أصحاء

خدمات فعالة ابحاث عالية اجلودة
بتكاليف معقولة 

تقوم على الشراكة 
يف حتمل التكاليف

سياسة صحية 
وطنية

قوة عمل وطنية 
ماهرة

نظام رعاية صحية رعاية صحية وقائية
متكامل

نظام صحة شامل 
عالي املستوى

املصدر: وزارة الصحة العامة، احلسابات الصحية الوطنية 2016؛ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، إحصاءات الصحة لعام 2016.

أواًل: الفئات السكانية السبع ذات االولوية
النتيجة الوسيطة األولى: أطفال ومراهقون أصحاء  

توفيــر حيــاة صحيــة  لألشــخاص مــن الفئــة العمريــة 0-18 ســنة تتضمــن تعزيــز البيئــات الصحيــة املائمــة للعيــش، والتعلــم، 
والنمــو، واللعــب، والتــي توفــر اختيــارات أســاليب العيــش الصحــي، وتقــدم رعايــة طبيــة عاليــة اجلــودة عنــد احلاجــة إليهــا. 
ومتاشــياً مــع األهــداف الوطنيــة للمجتمــع القطــري واألهــداف العامليــة كمــا جــاء يف تقريــر منظمــة الصحــة العامليــة، يُعــّد 
هــدف تنميــة أطفــال أصحــاء أحــد ركائــز املســتقبل للمجتمــع القطــري. إذ ميثــل األطفــال نســبة مهمــة مــن املجتمــع. كمــا 
أن أهــم املشــكات الصحيــة عنــد األطفــال هــي الســمنة وزيــادة الــوزن بحســب اســتبيان وزارة الصحــة العامــة يف املــدارس 
االبتدائيــة )6.6% مــن األطفــال يعانــون الســمنة، و9.6% يعانــون الــوزن الزائــد(، واملــدارس املتوســطة )7.3% مــن األطفــال 
يعانــون الســمنة، و12.5% يعانــون الــوزن الزائــد(، واملــدارس الثانويــة )8.7% مــن األطفــال يعانــون الســمنة، و15.3% يعانــون 
الــوزن الزائــد(. ويعانــي األطفــال مشــكات أخــرى أيضــاً مثــل انخفــاض النشــاط البدنــي، واســتهاك التبــغ بــن الشــباب، 
ــة  ــة أخــرى، تشــكو الرعاي ــدم. ومــن ناحي ــر ال ــل تســوس األســنان ونقــص فيتامــن )د( وفق ــة أخــرى مث ومشــكات صحي

الصحيــة لألطفــال أيضــاً مــن مشــكات يف اإلدارة؛ مثــل قلــة جــودة البيانــات، وقلــة الوعــي يف العائلــة واحمليــط.

ــى اإلدارة  ــر القــدرة عل ــات لتطوي ــى حتســن البيان ــال عل ــد األطف ــة عن ــة الصحي تعتمــد االســتراتيجية لتحســن الرعاي
ــع القطــري،  ــال يف املجتم ــادة الوعــي بصحــة األطف ــى زي ــوزارة العمــل عل ــى ال ــا سيســهل عل ــرار؛ م ــة وأخــذ الق واملتابع
وبخاصــة عنــد األســر واآلبــاء واألمهــات، عــن طريــق تعزيــز املشــاركة يف مختلــف النشــاطات، وإطــاق حمــات التوعيــة  
ــة،  ــب العاجــي مــن ناحي ــى حتســن اجلان ــوزن. كمــا تعتمــد أيضــاً عل ــل ال ــي وتقلي ــادة النشــاط البدن واملســاعدة يف زي
وتطويــر اجلانــب الوقائــي مــن ناحيــة أخــرى. ويعتمــد اجلانــب العاجــي علــى حتســن صحــة الفــم لــدى األطفــال، 
وتطويــر خدمــات طــب األطفــال، وال ســيما املدرســية منهــا، وتوفيرهــا بجــودة عاليــة، وبخاصــة لــذوي االحتياجــات 
اخلاصــة. بينمــا يهتــم اجلانــب الوقائــي  بالعمــل علــى زيــادة معــدل الرضاعــة منــذ الــوالدة، وتعزيــز الصحــة الغذائيــة 
وحتســن النشــاط البدنــي ملختلــف الفئــات العمريــة، فضــًا عــن العمــل علــى احلــد مــن اإلصابــات واالعتــداء علــى 
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األطفــال. وألهميــة فئــة املراهقــن مــن الشــباب القطــري، مت التركيــز علــى احلــد مــن الســلوكيات العاليــة املخاطــر لــدى 
املراهقــن، والوقايــة مــن التدخــن عــن طريــق التقليــل مــن اســتهاك التبــغ لــدى هــذه الفئــة، وفهــم التحديــات املســتقبلية 

ــة. لهــذه الفئــة عــن طريــق تشــجيع األبحــاث ذات صل

الهدف )1(: تخفيض معدل تسوس األسنان بنسبة 25% لدى األطفال بعمر أقل من 5 سنوات. 	 

الهدف )2(: زيادة  يف مستوى الرضاعة الطبيعية احلصرية لألطفال  15% طوال الشهور الستة األولى.	 

الهدف )3(: زيادة نسبة املراهقن الذين يحققون املستويات املوصى بها من النشاط البدني بنسبة %25.	 

النتيجة الوسيطة الثانية: نساء أصحاء من أجل حمل صحي 
متكــن النســاء مــن معرفــة وفهــم أهميــة العيــش الصحــي الــذي يقــود إلــى حمــل صحــي، وتوفيــر رعايــة إجنابيــة عاليــة 
اجلــودة يف جميــع مراحــل احلمــل ومــا بعــد الــوالدة. متثــل األم الركيــزة األولــى واملنطلــق لبنــاء مجتمــع متــوازن، ومــن دون 
التفكيــر يف رعايتهــا وســامتها منــذ احلمــل ال ميكــن الوصــول إلــى حتقيــق نتيجــة لتربيــة أطفــال أصحــاء، ولهــذا يعتمــد 
أحــد أهــداف األلفيــة للتنميــة بحســب منظمــة الصحــة العامليــة علــى تخفيــض حــاالت الوفــاة عنــد الــوالدة إلــى حــدود 

70 لــكل 100000 مولــود. 

حتتــل قطــر مرتبــة متوســطة يف حتقيــق هــذه النتيجــة الوســيطة )صحــة املــرأة مــن أجــل حمــل صحــي(، إذا اعتمدنــا علــى 
مســتوى اإلنفــاق يف القطــاع الصحــي، وينخفــض هــذا الترتيــب إلــى حتــت املتوســط إذا اعتمدنــا علــى مؤشــر مســتوى 
الدخــل، مــا يجعــل حتقيــق هــذه النتيجــة إحــدى األولويــات لتحســن احلالــة القائمــة لإلجنــاب. وأحــد أهــم األســباب التــي 
يجــب أن تعالــج؛ ســوء التغذيــة والســمنة )43.2 % مــن القطريــات( مــا يــؤدي إلــى بعــض األمــراض املزمنــة كالســكري )39 
%( وعــدم النشــاط )أكثــر مــن 80% بحســب اســتطاع وزارة الصحــة العامــة(، وكذلــك أعــراض فقــر الــدم عنــد احلمــل 
ــة، ســواء يف  ــة املتابع ــرأة احلامــل يف قطــر قل ــا امل ــي أيًض ــا تعان ــات. كم ــة بعكــس التوقع ــي تبقــى يف مســتويات عالي الت
مرحلــة مــا قبــل الــوالدة أو بعــد الــوالدة؛ إذ ال يتلقــى 60% مــن النســاء رعايــة مــا بعــد الــوالدة، بحســب اســتطاع الــوزارة.

تعتمــد اخلطــة الوطنيــة للصحــة علــى رفــع مســتوى املعرفــة باألســباب احلقيقيــة التــي تعيــق حتســن الرعايــة قبــل 
احلمــل وبعــده، عــن طريــق حتســن البيانــات، ووضــع مؤشــرات وطنيــة مــن جهــة، وزيــادة املعرفــة الصحيــة لــألم ولــدى 
مراكــز الرعايــة مــن جهــة أخــرى. وحتــرص اخلطــة أيضــاً علــى االرتقــاء بجــودة املعرفــة املتاحــة، إذ ســيتم اعتمــاد مبــادئ 
توجيهيــة وبروتوكــوالت موحــدة، مــع مراقبــة تطبيقهــا مــن طــرف املرافــق الصحيــة املختلفــة. ويف بــاب الرعايــة ســتحرص 
اخلطــة علــى ضمــان اجلــودة العاليــة لرعايــة األم يف املــّدة احمليطــة بالــوالدة، مــا ســيخفض مــن حــاالت الوفــاة، وذلــك عــن 
طريــق تشــخيص األمــراض األكثــر شــيوًعا ومعاجلتهــا، ومتابعــة االمتثــال للمبــادئ التوجيهيــة. ســيتم أيًضــا تطبيــق مبــدأ 
التكامــل بــن املرافــق مــع حتديــد مســتويات الرعايــة ونطاقــات اخلدمــة لــكل مرفــق. أمــا يف جانــب الوقايــة؛ ســيتم حمايــة 
املــرأة املبلغــة عــن قضايــا ســرية، واملتعلقــة باإلنــاث احلوامــل والفتيــات، وســيتم توفيــر خدمــات التلقيــح االصطناعــي ذي 
اجلــودة العاليــة وتوســيعها، مــع تشــجيع النشــاطات البحثيــة املتعلقــة بصحــة املــرأة والصحــة اإلجنابيــة وتطويــر األبحــاث 

حــول تخصيــب البويضــة. 

الهــدف )4(: حتســن بنســبة 10% يف نقــاط املؤشــر املركــب53 الــذي يســتخدم  لتقييــم صحــة املــرأة واحلمــل الســليم )مبــا 	 
يشــمل تقييــم الرعايــة الســابقة للــوالدة وقــرب الــوالدة ومــا بعــد الــوالدة(.

يقيس هذا املؤشر عددا من املتغيرات ذات العالقة بصحة األم والرضع. 	53
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النتيجة الوسيطة الثالثة: عاملون بصحة وأمان  
ــة،  ــة االقتصادي ــادة الكفــاءة، واإلنتاجي ــة والنفســية للعاملــن لتحســن صحــة الســكان وزي ــى الصحــة البدني ــز عل التركي
عــاوة علــى تقليــل العــبء امللقــى علــى خدمــات الرعايــة الصحيــة. كمــا تؤكــد جميــع الدراســات أن الســامة والصحــة 
املهنيــة تســاهم مســاهمة فعالــة يف حتســن اإلنتاجيــة والتنميــة االجتماعيــة، وبخاصــة إذا مت إدمــاج العوامــل االجتماعيــة 
ــة هــذه النتيجــة يف املجتمــع  ــة العــاج. وتكمــن أهمي ــة مــن األمــراض، وتخفيــض كلف ــي متكــن مــن الوقاي ــة الت والفردي
القطــري، كــون 86% مــن العمالــة املوجــودة يتــم توظيفهــا يف العمــل، مــا يتيــح حتقيــق نســبة تغطيــة عاليــة للمجتمــع 
ــة مــن أهــم  ــن وبرامــج الســامة املهني ــن وعــدد املصاب ــة للعامل ــة الصحي ــات حــول احلال ــرة البيان ــّد وف القطــري. وتُع
األولويــات؛ إذ ال توجــد منظومــة متخصصــة يف متابعــة املؤشــرات وجمــع البيانــات، ويعــّد مستشــفى حمــد اجلهــة 
الوحيــدة التــي حتصــي حالًيــا عــدد  املصابــن مــن حــوادث يف العمــل )584 حالــة يف 2016( والتــي يبقــى جهدهــا غيــر 

كاف إلضفــاء محيــط ســليم يف العمــل. 

لتحقيــق نتائــج جيــدة؛ ســتهتم الــوزارة بتحســن البيانــات األساســية عــن طريــق إنشــاء إدارة البيانــات الصحيــة املهنيــة 
ونظــام املعلومــات، مصحوبــة بزيــادة يف عــدد العمــال يف مجــال الصحــة والســامة املهنيــة. وباالعتمــاد علــى حتليــل 
املؤشــرات؛ كمــا ســتهدف اخلطــة إلــى زيــادة الوعــي الصحــي عنــد أربــاب العمــل والعمــال، عــن طريــق اســتهدافهم 
بحســب جديــة املخاطــر املرتبطــة بعملهــم. وســيكون التقييــم أيضــاً إحــدى الركائــز املهمــة لتطويــر الســامة املهنيــة عــن 
طريــق تأســيس نظــام مســتمر لتقييــم الصحــة املهنيــة كل ســنتن، وتطويــر منظومــة موحــدة ســتمكن مــن تقييــم األخطــار 
املهنيــة بحســب كل وضــع وكل مهنــة. وســيتوج هــذا اجلهــد بوضــع برامــج محفــزة للســامة املهنيــة ضمــن سياســة وطنيــة 
متكاملــة، تعتمــد علــى مراجعــة قوانــن العمــل علــى مســتوى الشــركات والدولــة، ومنظومــة التحفيــز وتشــجيع البحــوث 

حــول الصحــة والســامة املهنيــة.

الهــدف )5(: تخويــل 80% مــن موظفــي القطاعــن العــام وشــبه العــام الســتخدام خدمــات الصحــة املهنيــة وبرامــج 	 
ــل. ــكان العم ــة يف م العافي

النتيجة الوسيطة الرابعة: الصحة والعافية النفسية  
إن ماءمــة التحديــات االقتصاديــة واالجتماعيــة للدولــة يف املســتقبل ال ميكــن أن تتحقــق مــن دون االعتمــاد علــى مجتمــع 
يتمتــع أفــراده بصحــة نفســية وعقليــة ســليمة متكنهــم مــن املشــاركة يف املجتمــع ويف انتاجيــة العمــل. وال تتوفــر البيانــات 
ــم  ــة يف هــذا املجــال، ث ــات الوبائي ــذا ســتعمد اخلطــة إلــى حتســن البيان األساســية حــول الصحــة النفســية والرفــاه ول
ســتعمل علــى حتســن جــودة اخلدمــات يف مجــاالت الصحــة النفســية املتكاملــة بتوحيــد املبــادئ الســريرية ذات الصلــة، 
ــون الصحــة النفســية لتدريــب املهنيــن، وتشــجيع البحــوث حــول الصحــة النفســية، ورفــع مســتوى الوعــي  ــر قان وتطوي

العــام حــول الصحــة النفســية والعقليــة.

الهــدف )6(: حتســن احلصــول علــى  خدمــات الصحــة النفســية، مــع تقــدمي  20% منهــا يف قطــاع الرعايــة 	 
األوليــة واملجتمعيــة.

النتيجة الوسيطة اخلامسة: صحة محّسنة لألشخاص الذين يعانون من األمراض املزمنة   
حتســن تنســيق الرعايــة ومشــاركة املرضــى، وإدارة املــرض لــدى هــذه املجموعــة الســكانية املرتفعــة املخاطــر والتكلفــة من 
أجــل حتســن النتائــج الصحيــة اخلاصــة بهــم. ارتفــع احتمــال اإلصابــة باألمــراض املزمنــة علــى نطــاق عاملــي، نظــراً إلــى 
التغييــر الــذي طــرأ علــى طريقــة العيــش احلديثــة والتدخــن وعــدم النشــاط البدنــي. وال يخفــى أن اإلصابــة بأمــراض 
ــر مرتبطــة بالســن بقــدر مــا هــي مرتبطــة بالعوامــل  ــة غي ــأن اإلصاب ــاة، علمــاً ب ــل مــن فــرص احلي ــة متعــددة يقل مزمن
احمليطــة، وبخاصــة محيــط العمــل. ويف قطــر، متثــل اإلصابــة باألمــراض املزمنــة املتعــددة أحــد أهــم أســباب الوفــاة وقــد 

شــملت 69 %مــن حــاالت الوفــاة يف ســنة 2014.
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حتــى يتــم حتســن مســتوى الصحــة العامــة عنــد الســكان؛ ســتعتمد اخلطــة علــى تكويــن منظومــة بيانــات ملختلــف 
األمــراض املزمنــة وتقييــم اخلطــر؛ عــن طريــق تطويــر األبحــاث يف هــذا املجــال. وســتعتمد مبــادئ توجيهيــة ســريرية، 
ــض مــن  ــق إنشــاء نقطــة وصــول واحــدة للمري ــر اجلــودة عــن طري ــع تطوي ــة احلرجــة، م وبخاصــة يف احلــاالت املزمن
ــة. تهــدف  ــة األولي ــة يف مراكــز الرعاي ــق الرئيــس إلدارة األمــراض املزمن ــد الفري ضمــن شــبكة مــن اخلدمــات، وحتدي
اخلطــة أيضــاً إلــى احلــد مــن تكاليــف اإلصابــة، عــن طريــق احلــد مــن الدخــول اخلطــأ أو إعــادة الدخــول اخلطــأ إلــى 
املستشــفيات، وحتليــل وتقييــم للعوامــل املؤثــرة التــي ينتــج منهــا تكاليــف كبيــرة، قصــد رفــع اجلــودة يف تقــدمي اخلدمــة 

وذلــك عــن طريــق تشــجيع األبحــاث.

الهــدف )7(: خفــض معــدل إعــادة دخــول املستشــفى بنســبة 25%  ألصحــاب احلــاالت املزمنــة خــال 30 يومــا 	 
مــن خروجهــم.

النتيجة الوسيطة السادسة: صحة معززة ورفاه لألشخاص من ذوي اإلعاقة واالحتياجات اخلاصة   
توفيــر اخلدمــات الصحيــة املناســبة والبرامــج اخلاصــة واخلدمــات االجتماعيــة الضروريــة حليــاة عاليــة اجلــودة، مــع عــدم 
االكتفــاء بالتركيــز علــى احتياجــات األفــراد بــل أيضــا دعــم أســرهم ومقدمــي الرعايــة لهــم. إن االحتياجــات اخلاصــة 
واإلعاقــات قــد تصيــب النــاس يف أي مرحلــة مــن مراحــل حياتهــم، بــدءا بالــوالدة. فقــد يولــد بعــض األطفــال بإعاقــات 
مختلفــة بدنيــة أو عقليــة أو حســية كالعمــى والصمــم، إضافــة إلــى صعوبــات التعلــم والنمــو. وإن معاجلــة هــذه احلالــة تتطلــب 
تقــدمي خدمــات علــى مــدى احليــاة تختلــف باختــاف املراحــل العمريــة، وتتطلــب تدخــات متواصلــة مبنيــة علــى التقييمــات 

تشــمل الدمــج املجتمعــي والتوظيــف والســكن والرعايــة النهاريــة. 

الهــدف )8(: توفيــر نظــام فعــال لتلبيــة احتياجــات األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة واالحتياجــات اخلاصــة يف كل 	 
ــة. منشــأة صحي

النتيجة الوسيطة السابعة: شيخوخة صحية   
دعــم الشــيخوخة اخلاليــة مــن األمــراض مــن خــال التثقيــف الصحــي، وتعزيــز قــدرات العنايــة بالنفــس، وتقويــة الدعــم 
والتنســيق  الــذي ميكــن مــن تقليــل املــرض واإلعاقــة لــدى الســكان الذيــن جتــاوزوا 60 ســنة مــن أعمارهــم.  إن أعــداد 
كبــار الســن آخــذة يف االزديــاد بفضــل زيــادة متوســط العمــر املتوقــع. ومــع التقــدم يف الســن، تكــون معــدالت األمــراض 
املزمنــة يف ارتفــاع. وحملدوديــة قدرتهــم احلركيــة، إضافــة إلــى قضايــا الصحــة النفســية والعقليــة، تتزايــد احتياجاتهــم 
االجتماعيــة. وهــم يتعرضــون ملخاطــر مرتفعــة الســتعمال أدويــة متعــددة وملراجعــة مقدمــي خدمــة متعدديــن، واحلصــول 
علــى معلومــات متعــددة األمــر الــذي يعرضهــم للضيــاع وســط النظــام الصحــي. لــذا مــن الضــروري التركيــز علــى هــذه 
املجموعــة الســكانية لزيــادة معرفتهــم الصحيــة، وتعزيــز قدرتهــم علــى العنايــة بأنفســهم، وتقويــة الدعــم والتنســيق للعنايــة 
ــم  ــي تواجهه ــة الت ــد املخاطــر الصحي ــا إن حتدي ــة أو العجــز يف أوســاطهم. كم ــرض واإلعاق ــف امل ــن أجــل تخفي ــم م به
واالكتشــاف املبكــر ألمراضهــم يســهل التدخــات يف الوقــت املناســب ومينــع املضاعفــات ممــا يدعــم الشــيخوخة الصحيــة 

اخلاليــة مــن األمــراض.

وميكــن حتديــد املخاطــر الصحيــة والكشــف عــن األمــراض للتدخــل يف الوقــت املائــم والوقايــة مــن املضاعفــات مــن أجــل 
تعزيــز شــيخوخة صحيــة. وزيــادة معــدالت تطعيــم كبــار الســن مــا فــوق 60 ســنة، بنســبة 10% علــى املســتويات احلاليــة 
ــغ تقييــم الشــيخوخة الشــامل )املعــريف، االجتماعــي والنفســي(  ــا. بل ــزا والدفتيري ألمــراض االلتهــاب الرئــوي، واألنفلون
جلميــع املرضــى املســنن اجلــدد نســبة  25 %. يعــزز هــذا التدخــل حتســن النتائــج الصحيــة، وخفــض تكاليــف الرعايــة 
الصحيــة. ومــن املهــم دعــم مفهــوم الشــيخوخة الصحيــة، والــذي يعــرف باســم "عمليــة تطويــر القــدرة الوظيفيــة التــي 
متكــن مــن الرفاهيــة يف ســن الشــيخوخة واحلفــاظ عليهــا" )منظمــة الصحــة العامليــة 2016(. كمــا أن اســتهداف حتســن 
محــو األميــة والصحــة وتطويــر أنظمــة الرعايــة الصحيــة علــى املــدى الطويــل ميكــن أن توفــر خدمــات عاليــة اجلــودة 
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ومتكاملــة لتعزيــز شــيخوخة صحيــة، إلــى جانــب التأكــد مــن أن لــدى القــوة العاملــة مزيــَج املهــارات الــازم لتلبيــة حاجــات 
الســكان املتقدمــن يف الســن.

 الهدف )9(: زيادة يف سنوات العمر الصحية للسكان فوق 65 سنة مبقدار سنة واحدة.

ثانيًا: التركيز على مستوى النظام 
النتيجة الوسيطة الثامنة: نظام متكامل لتقدمي رعاية وخدمات صحية ذات جودة عالية

ــوذج  ــة. ســيركز النم ــة الصحي ــدمي منــوذج يف نظــام الرعاي ــن شــأنها تق ــي م ــادرات الت حــددت هــذه االســتراتيجية املب
املســتقبلي للرعايــة علــى تقــدمي  خدمــات رعايــة صحيــة عاليــة اجلــودة  يف الوقــت الصحيــح واملــكان الصحيــح مــن خــال  
تكامــل خدمــات  الرعايــة الوقائيــة والعاجيــة، وتعزيــز دور الرعايــة األوليــة واملجتمعيــة، وتنســيق اخلدمــات مــن خــال 
شــبكات الفــرق العاملــة يف مختلــف املؤسســات و علــى إشــراك املرضــى ومتكينهــم. كمــا ســيعتني النمــوذج بحاجــات الفــرد 
واألســرة واملجتمــع. وســيتم متكــن املرضــى مــن املشــاركة يف املســؤولية عــن صحتهــم، وســيتم دعــم اخلدمــات الصحيــة 
الذاتيــة والرعايــة الذاتيــة. كمــا ســيركز علــى جعــل خدمــات الرعايــة تصــل إلــى محتاجيهــا يف الوقــت املائــم، وســيتم 

تكامــل النظــم لضمــان اتبــاع نهــج راســخ لتوفيــر اخلدمــات  ألفــراد املجتمــع.

ســتتواصل عمليــة تعزيــز الصحــة والوقايــة. وســتقّدم الرعايــة الصحيــة األوليــة خدماتهــا لألفــراد واألســر بشــكل منتظــم 
لاعتنــاء بهــم، ولكــي يــدرك املواطنــون أن الرعايــة الصحيــة األوليــة هــي نقطــة االنطــاق الدائمــة للحــاالت غيــر 
الطارئــة، وللحصــول علــى الرعايــة مــن عــدة فــرق طبيــة متخصصــة يف طــب األســرة، والتغذيــة، والتثقيــف الصحــي. ممــا 

يســاعدهم علــى جتنــب خطــر اإلصابــة بأمــراض مزمنــة الحقــا.

وال بــّد مــن تنميــة متكاملــة مــن النظــم اجلديــدة لدعــم املرضــى. وخفــض فتــرات االنتظــار للمعاينــة يف الرعايــة الصحيــة 
الثانويــة. وخفــض معاينــة احلــاالت غيــر املائمــة يف قســم الطــوارئ، وتخصيــص وقــت مائــم للرعايــة الصحيــة األوليــة.

الهدف )10(: خفض إجمالي الوفيات الناجمة عن اسباب ميكن جتنبها بنسبة %5.	 

الهــدف )11(: خفــض يف حــاالت دخــول املستشــفى غيــر الضروريــة جــراء حــاالت صحيــة ميكــن عاجهــا يف الرعايــة 	 
الصحيــة األوليــة بنســبة %15.

الهــدف )12(: معاينــة 85% مــن مراجعــي أقســام الطوارئ/االســعاف، ومعاجلتهــم وتخريجهــم مــن القســم يف 	 
غضــون 4 ســاعات.

الهــدف )13(: خفــض ســنوي  بنســبة 5% يف حــاالت العــدوى املكتســبة أثنــاء تلقــي الرعايــة الصحيــة وفقــا ألفضــل 	 
املمارســات العامليــة.

النتيجة الوسيطة التاسعة: صحة ووقاية معززة من األمراض 
تقــدمي خدمــات صحيــة وبرامــج وتدخــات للســكان تركــز علــى حتســن الصحــة والكشــف املبكــر والوقايــة مــن 
األمــراض مــن أجــل جتنــب األمــراض والوفيــات التــي ميكــن الوقايــة منهــا، مــع التركيــز علــى ســلوكيات أســاليب  وطــرق 

العيــش الصحــي.

الهدف )14(: خفض بنسبة 5% يف معدل السمنة لدى األطفال واملراهقن والبالغن. 	 

الهدف )15(: خفض انتشار التدخن بنسبة %30.	 
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الهــدف )16(: خفــض الوفيــات املبكــرة بســبب أمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة والســرطان والســكري وأمــراض 	 
اجلهــاز التنفســي املزمنــة بنســبة %15. 

النتيجة الوسيطة العاشرة: حماية صحية معززة  
حمايــة الســكان مــن األخطــار التــي تؤثــر علــى الصحــة العامــة واملرتبطــة باألمــراض وتفشــي األوبئــة، والعــدوى، والبيئــة، 
ــك بتحمــل قطــاع الصحــة  ــة. وذل ــاه، وحــاالت الطــوارئ والكــوارث الوطني ــة، واإلشــعاع، والغــذاء، واملي واملــواد الكيميائي
املســؤولية عــن عيــش النــاس يف بيئــة آمنــة، وعــن حمايتهــم مــن املخاطــر التــي تهــدد صحتهــم، وحمايــة معلوماتهــم 
وبياناتهــم الصحيــة. وملجــال حمايــة الصحــة أهميــة خاصــة إذا كان األمــر يتعلــق بالتحضيــر ألحــداث كبــرى وجتمعــات 
بشــرية كبيــرة مثــل تنظيــم بطولــة كاس العالــم لكــرة القــدم 2022 يف قطــر. كمــا إن االســتثمار يف حمايــة الصحــة 
والتخطيــط لتلــك احلمايــة يؤثــران إيجابيــا علــى الســكان ككل ويســاعدان علــى الســيطرة علــى أي عواقــب ســلبية محتملــة 
لوقــوع أي أحــداث صحيــة ويقلــل مــن تكلفــة عاجهــا والتغلــب عليهــا، ويســاهم يف حمايــة أولئــك الذيــن يحضــرون مثــل 
ــة. وتنطــوي حمايــة الصحــة أيضــاً علــى  ــن املخاطــر احملتمل هــذه التجمعــات الكبيــرة لألحــداث الرياضيــة العامليــة م
ضمــان ســامة الغــذاء واملــاء والهــواء والبيئــة العامــة وجودتهــا، ومنــع انتقــال األمــراض املعديــة، وإدارة تفشــي األوبئــة، 

وغيرهــا مــن احلــوادث التــي تهــدد الصحــة العامــة.

كمــا ســيتم، حتــت إشــراف وزارة الصحــة العامــة، تطويــر أنظمــة املراقبــة وإدارة بيانــات قويــة ودقيقــة وتعزيــز  اإلخطــار 
الفــوري، أي خــال 24 ســاعة إلدارة املخاطــر بشــكل اســتباقي، واالســتجابة بدرجــة عاليــة مــن التنســيق يف  املجــاالت 
التاليــة: مكافحــة األمــراض املعديــة، مبــا يف ذلــك الناشــئة، والعــدوى التــي عــاودت الظهــور، والعــدوى املرتبطــة بالرعايــة 
الصحيــة. ومقاومــة امليكروبــات للمضــادات احليويــة بنهايــة 2020، خفــض اســتخدام املضــادات احليويــة غيــر املائــم يف 

جميــع مســتويات الرعايــة الصحيــة، اخلاصــة والعامــة، وإنشــاء هيئــة ســامة الغــذاء. 

الهــدف )17(: تطبيــق دولــة قطــر أنظمــة عاليــة الســرعة لتعزيــز االمتثــال للوائح الصحية الدولية للمراقبة واالســتجابة 	 
)حتضيــراً لكأس العالم 2022(.

النتيجة الوسيطة احلادية عشر: الصحة مدمجة يف جميع السياسات
ضمــان اعتمــاد منهــج عبــر - قطاعــي علــى صعيــد السياســات العامــة يأخــذ بانتظــام يف اعتبــاره أثــر  ومضامــن 
القــرارات علــى الصحــة وعلــى النظــم الصحيــة، والتركيــز الرئيســي يف إدراج الصحــة يف جميــع السياســات هــو لتحديــد 
تدابيــر السياســة العامــة التــي ال تســاهم فقــط يف حتســن النتائــج الصحيــة، ولكــن أيًضــا يف النتائــج املرجــوة مــن 
القطاعــات األخــرى، مثــل التعليــم واحلمايــة والرعايــة االجتماعيــة والبيئــة، والزراعــة، والنقــل. وعلــى هــذا النحــو، تقتــرح 
الصحــة يف جميــع السياســات نهجــاً ملعاجلــة مشــكات السياســات التــي توصــف بأنهــا معقــدة أو مســتعصية، وقــد 
تتطلــب حلــوالً بجهــد متصــل. وإدراج الصحــة يف جميــع السياســات بصفتهــا نهجــاً ملعاجلــة القضايــا تتــراوح مــن حتســن 
النظــام الغذائــي الصحــي، وخفــض اســتهاك التبــغ إلــى تقليــل حــوادث الســيارات. وهنالــك العديــد مــن املجــاالت التــي 
مــن املرجــح أن تتطلــب إدراج الصحــة يف جميــع السياســات حلصــد النتائــج املرجــوة، وهــي الصحــة والبيئــة اآلمنــة، مبــا 
يف ذلــك املنــزل واملــدارس واألماكــن العامــة، وبيئــات العمــل، املــدن الصحيــة يف قطــر، الوقايــة مــن اإلصابــات، التغذيــة 
الصحيــة، الوصــول إلــى ذوي احلاجــات للتنقــل وتوفيــر حاجــات الصحــة البدنيــة والعقليــة واالجتماعيــة لــذوي احلاجــات 

اخلاصــة، مبــا يف ذلــك االندمــاج يف املجتمــع.

إن بعــض القوانــن واللوائــح املتعلقــة بالصحــة بحاجــة إلــى دراســة ومراجعــة، عــاوة علــى أن إجــراء إصاحــات تنظيميــة 
وقانونيــة حرجــة يســير ببــطء، وهنــاك حاجــة إلــى التشــدد يف تطبيــق القوانــن القائمة. وحتتــاج حوكمــة الرعاية الصحية 
إلــى املزيــد مــن الوضــوح واالســتقرار. فهنالــك حاجــة إلــى تقويــة القيــادة الصحيــة، إضافــة إلــى تقويــة السياســات 
والتخطيــط والتنظيــم، لضمــان اتخــاذ قــرارات مدروســة واســتراتيجية. وثمــة حاجــة كذلــك إلــى تقويــة التنســيق داخــل 
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ــاً مــا يكــون مجــّزأ ومتداخــًا أو  ــة غالب ــادرات الصحي ــذ املب ــن القطاعــات األخــرى، ألن تنفي ــه وب قطــاع الصحــة، وبين
متشــابكاً. ومبــا أن نتائــج الصحــة تتأثــر كثيــراً بالعوامــل االجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة اخلارجــة عــن نطــاق قطــاع 
ــة للصحــة )انظــر الشــكل 4.1.4(.  ــق األهــداف الوطني ــر القطاعــات أمــراً رئيســاً لتحقي ــح التكامــل عب الصحــة، يصب

وهنالــك حاجــة إلــى أن يكــون االتصــال باجلهــات املعنيــة، ومــن ضمنهــا اجلمهــور العــام، أشــّد وضوحــاً وشــفافيًة.

تأثير التدخالت متعددة القطاعات يف النتائج الصحية الشكل)4.1.4(:  

التعليم القطاعات
األخرى

الزراعة
احلماية

االجتماعية

املياهالصرف الصحيالبيئة

املياهالبنية التحتيةالنقل

العوامل االجتماعية

العوامل
االقتصادية

العوامل
السياسية

العوامل الثقافية

احلوكمة واالدارة (القيادة، التحكم، التشريع،اهداف القطاع الصحي
التخطيط، ذكاء االنظمة)

األهداف اإلمنائية
االلفية واالمراض

الغير سارية

استراتيجية وإجراءات
الصحة العامة

(املستندة الى ادلة)

•  الوضع الصحي
•  احلماية املالية
•  الرضى والثقة

املصدر: استراتيجية القطاع الصحي الستراتيجية التنمية الوطنية 2022-2017

ســيتم التأكــد مــن أن اآلثــار الصحيــة جلميــع القوانــن واللوائــح والسياســات مفهومــة متامــاً للــكل. ولتحقيــق ذلــك 
البــد مــن وضــع سياســات تشــترط علــى الكيانــات احلكوميــة اســتخدام "تقييــم األثــر للصحــة" يف كل القوانــن الوطنيــة 
ــان  ــق لضم ــدرات التدقي ــاء ق ــة، بن ــال املطلوب ــى شــهادة االمتث ــادرات؛ واحلصــول عل ــة واملب ــدة والبرامــج واألنظم اجلدي
التمســك باملبــادئ التوجيهيــة لــكل منظمــة ذات عضويــة، وتطويــر القــدرات التقنيــة يف وزارة الصحــة العامــة ألداء 
مهماتهــا، ومعاجلــة الســمنة، وتشــمل فــرض الضريبــة علــى املشــروبات احملــاة بالســكر، إضافــة إلــى رفــع كل أشــكال 

ــر الصحــي. ــي غي دعــم احلكومــة للنظــام الغذائ

الهــدف )18(: وضــع اســتراتيجية وخطــة عمــل وطنيــة لدمــج الصحــة يف جميــع السياســات يف نهايــة عــام 2018، ثــم 	 
البــدء بتنفيذهــا بهــدف تبنــي نهــج املــدن الصحيــة، اســتعداداً لــكأس العالــم 2022.

النتيجة الوسيطة الثانية عشر: نظام فعال للحوكمة والقيادة
االلتــزام بتصميــم نظــام يلبــي حاجــات األفــراد، والعمــل معــاً لتحقيــق صحــة أفضــل، ورعايــة أفضــل، وقيمــة أفضــل لقطــر 
واملجتمــع احمللــي والســكان. وضمــان التغطيــة الصحيــة الشــاملة، مبــا يف ذلــك احلمايــة مــن املخاطــر املاليــة، والوصــول 
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إلــى اجلــودة يف خدمــات الرعايــة الصحيــة، واحلصــول علــى األدويــة واللقاحــات األساســية بأســعار ميســورة للجميــع. 
وتطويــر قــوى عاملــة كافيــة يف القــدرات واخلبــرات مــن أجــل تنفيــذ رؤيــة القطــاع الصحــي واســتراتيجيته.

مــن املهــم أن يضمــن النظــام اننــا نحقــق صحــة أفضــل ورعايــة أفضــل وقيمــة أفضــل لشــعبنا، ولــذا علــى النظــام أن يعمــل 
بشــكل فعــال لضمــان معاجلــة املجــاالت الثاثــة يف آن واحــد، وأن يتــم تلمــس نتائجــه احملســنة علــى مســتوى املجتمــع 
وعلــى مســتوى األفــراد. ويعمــل النظــام علــى دمــج وتكامــل عناصــر النظــام الصحــي بكفــاءة وفاعليــة مــن حيــث التكلفــة. 
ويشــمل ذلــك اللوائــح التــي تضمــن جــودة اخلدمــات وســامة املرضــى، واســتخدام البيانــات الدقيقــة واألبحــاث واألدلــة 
ــل  ــز. والتوظيــف األمث ــع بالقــدرات والتحفي ــة تتمت ــر قــوة عامل ألغــراض التخطيــط وإعــداد السياســات. وضمــان توفي
للمــوارد والتمويــل. ومراقبــة املخرجــات علــى مســتوى األفــراد واملجتمــع. وقــد متــت إضافــة مكونــات مهمــة للنظــم 
ــادة كبيــرة يف  ــة املســتدامة، والتــي يجــب أن نســعى جميعــا لتحقيقهــا وهــي )1( زي ــة مــن ضمــن أهــداف التنمي الصحي
متويــل الصحــة، واســتقطاب وتطويــر وتدريــب واالحتفــاظ بقــوة عمــل قطــاع الصحــة )2( حتقيــق تغطيــة صحيــة شــاملة، 
مبــا يف ذلــك احلمايــة مــن املخاطــر املاليــة، والوصــول إلــى خدمــات الرعايــة الصحيــة األساســية العاليــة اجلــودة، وتأمــن 
الوصــول إلــى األدويــة واللقاحــات األساســية اآلمنــة والفعالــة العاليــة اجلــودة جلميــع النــاس بتكلفــة ميكنهــم حتملهــا. 
وحتــدد منظمــة الصحــة العامليــة املكونــات أو اللبنــات الســت للنظــام الصحــي الفعــال، وكل مكــون منهــا حاســم، وينبغــي 

أن تعمــل هــذه املكونــات معــا بانســجام.

إن القوانــن واللوائــح املتعلقــة بالصحــة العامــة املعتمــدة حاليــا بحاجــة إلــى املراجعــة والتحديــث مــن قبــل اجلهــات املعنيــة 
للتوافــق مــع املنظومــة الصحيــة اجلديــدة ولتحقيــق النمــوذج املتكامــل للرعايــة الصحيــة.

إن مشــروع التأمــن الصحــي االجتماعــي ســيلعب دورا هامــا يف الوصــول إلــى النتائــج الرئيســية والوســيطة واألهــداف 
احملــددة يف االســتراتيجية الوطنيــة للصحــة وهــي تهــدف إلــى حتســن صحــة الســكان وتلبيــة احتياجــات اجليــل 
احلالــي واألجيــال القادمــة مــن خــال نظــام صحــي متكامــل يهــدف إلــى حتقيــق صحــة ورعايــة وقيمــة أفضــل للجميــع. 
وســوف يســهم مشــروع التأمــن الصحــي االجتماعــي يف تخفيــف التحديــات التــي تواجــه تنويــع القطــاع االقتصــادي 
وتنميــة القطــاع اخلــاص. كمــا ســيكون لــه دور يف تخفيــف بعــض العــبء عــن خدمــات الرعايــة الصحيــة مــن القطــاع 
العــام إلــى القطــاع اخلــاص، وذلــك عــن طريــق توفيــر خيــارات للمرضــى لانتفــاع مــن خدمــات الرعايــة الصحيــة يف 

القطــاع اخلــاص.

وسيســعى النظــام لتقــدمي رعايــة أفضــل بتكلفــة أقــل، مــن خــال حتســن الكفــاءة والفاعليــة. ووضــع املســارات اإلكلينيكية 
لألمــراض ذات التأثيــر الكبيــر علــى النظــام الصحــي والتكلفــة، وتنفيــذ مــا يتعلــق بذلــك. وتبســيط اإلجــراءات وتنفيذهــا 
لدعــم أصحــاب املصلحــة ومقدمــي اخلدمــات، وأيضــاً حملاســبتهم. ومواصلــة تعزيــز الترخيــص جلميــع مقدمــي الرعايــة 
الصحيــة الســريرية. واالســتمرار يف مراجعــة متطلبــات الترخيــص اســتناداً إلــى منــوذج الرعايــة، واملهــن اجلديــدة 

املطلوبــة، وتوفيــر اخلدمــات علــى أســاس الترخيــص ونطــاق اخلدمــة.

كمــا ســيتم إنشــاء قاعــدة بيانــات ونظــم دقيقــة ومتاحــة، توفــر الوصــول يف الوقــت املائــم إلــى البيانــات ذات الصلــة، 
والتخطيــط والبحــوث وحتســن اجلــودة. وتطويــر القــدرات التحليليــة املعــززة إلنتــاج األدلــة واملعلومــات علــى مســتوى 
النظــم ســعياً لصنــع القــرار األمثــل. وإنشــاء منصــة آمنــة لتحســن الوصــول إلــى البيانــات املرتبطــة بالتخطيــط 

والبحــوث واجلــودة.

إلــى جانــب تعزيــز القيــادة واحلوكمــة والتوجيــه داخــل املنظومــة الصحيــة. ووضــع آليــة لضمــان أن األفــراد يف املناصــب 
القياديــة فعالــون، وإنشــاء آليــة مائمــة لرصــد القــدرات القياديــة. ورســم األدوار واملســؤوليات بصــورة واضحــة، وتوزيعهــا 
علــى جميــع املســتويات القياديــة الوطنيــة. والعمــل علــى جتنيــد قــوى عاملــة ذات مهــارات عاليــة واحملافظــة عليهــا، مــن 
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خــال االعتمــاد علــى أفضــل املــوارد احملليــة، واملنافســة بنجــاح يف الســوق العامليــة حملتــريف الرعايــة الصحيــة. وتقــدمي 
حزمــة رواتــب جذابــة الســتقطاب القــوى العاملــة يف الصحــة مــن ذوي املهــارات العاليــة واخلبــرة.

الهدف )19(: تعزيز حوكمة النظام الصحي من خال:	 
زيــادة ســنوية بنســبة 0.2% يف موازنــة القطــاع الصحــي احلكوميــة  قياســا إلــى النــاجت احمللــي اإلجمالــي مبــا يعكــس  زيــادة  •

االســتثمار يف  أداء النظــام وخدمــات الوقايــة والرعايــة الصحيــة األوليــة، بهــدف حتقيــق منــوذج متكامــل للرعايــة الصحيــة.
ــط  • ــة يف القطــاع الصحــي لتخطي ــم القــدرات املتوفــرة واملطلوب ــة يف وزارة الصحــة العامــة لتقيي ــة ديناميكي إنشــاء آلي

ــة.  ــق األهــداف املعلن وحتقي
زيادة حصة القطاع اخلاص يف سوق الرعاية الصحية بنسبة %25. •
تعزيز التغطية الصحية الشاملة متاشيا مع املمارسة الدولية. •
 

خامتة. 5

تتطلــب عمليــة تنفيــذ البرامــج واملشــروعات املختلفــة بــوزارة الصحــة العامــة التعــاون الوثيــق بينهــا وبــن شــركاء عمليــة 
التنفيــذ؛ مــن مالكــي البرامــج واملشــروعات أو الشــركاء يف عمليــة التنفيــذ. وممــا ال شــك فيــه أن االلتــزام بعمليــة التنفيــذ 
ال بــد لــه مــن العوامــل التــي ينبغــي أن يتفاعــل بعضهــا مــع بعــض؛ للنجــاح يف حتقيــق االلتزامــات والنشــاطات املختلفــة 
التــي تناولتهــا اســتراتيجية قطــاع الرعايــة الصحيــة. ومــن جملــة العوامــل الرئيســة لنجــاح أي برنامــج أو مشــروع؛ هــو 
الفهــم احلقيقــي لطبيعــة البرنامــج ومــا يتطلّبــه مــن مصــادر ومعلومــات، وكذلــك حتديــد آليــات التنفيــذ، واســتعداد اجلهــة 
املنفــذة مــن جميــع النواحــي، وصــوالً إلــى عمليــة املتابعــة والتقييــم أثنــاء دورة حيــاة املشــروع، مــن أجــل االســتفادة مــن 

اإليجابيــات بتعزيزهــا، وتََعــرُّف  علــى التحّديــات الرئيســة، وكيفيــة مواجهتهــا والتغلـّـب عليهــا.

ولضمــان تنفيــذ ناجــح ومســتمر للبرامــج واملشــروعات، مــن املهــم جــدا االســتفادة مــن دروس تنفيــذ االســتراتيجية 
ــات الناشــئة وكيــف متــت مواجهتهــا نظــرا لتوقــع  ــق منهــا بالتحدي ــة للصحــة )2011-2016(، وبخاصــة مــا يتعل الوطني
ظهــور بعضهــا مــرة أخــرى مــع بــدء تنفيــذ االســتراتيجية الوطنيــة الثانيــة لقطــاع الصحــة، كمــا نؤكــد علــى أهميــة التنســيق 
والتعــاون مــع كافــة األطــراف الفاعلــة أثنــاء عمليــة تنفيــذ خطــة قطــاع الصحــة. وســوف نبــذل كل جهــد إلجنــاح خطتنــا 
الهادفــة إلــى حتقيــق رعايــة صحيــة متقدمــة تســتجيب للتحديــات املســتقبلية وتســاعد املجتمــع علــى الوصــول إلــى صحــة 

عامــة ســليمة وفقــا لرؤيــة قطــر الوطنيــة 2030. 
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6 .
 امللحق

صحــة محّســنة لســكان قطــر، وتلبيــة احتياجــات 
صــول إلــى النتيجــة الرئيســية “

جلهــات املنفــذة التــي تســاهم يف الو
ف و البرامــج / املشــاريع  وا

النتائــج الوســيطة واألهــدا
ضــل للجميــع”.  

صحــة ورعايــة وقيمــة أف
حتقيــق  

ف إلــى 
صحــي متكامــل يهــد

حلالــي واألجيــال القادمــة مــن خــالل نظــام 
جليــل ا

  ا
مشاريع يف أطار األولويات على مستوى الفئات السكانية ذات األولوية:

رمز املشروع
النتائج الوسيطة*

اسم املشروع
جلهات املنفذة

ا
جلهات الداعمة

ا
صلة 

ف  ذات ال
األهدا

باملشاريع

H
C

A1

الـــنـــتـــيـــجـــة الــــوســــيــــطــــة )1(: أطــــفــــال 
صحاء 

ومراهقون أ

صد املؤشرات 
حتسن جمع البيانات الوبائية ور

صحية
ال

صحة العامة
وزارة ال

صــاء، 
وزارة التخطيط التنموي واإلحــ

جميع 
وزارة التعليم والتعليم العالي، 

صحية، جامعة 
جهات تقدمي الرعاية ال
قطر، املؤسسات البحثية

ف )1،2،3(
األهدا

H
C

A2

ص الوطني واملراقبة للفئة 
تنفيذ برامج الفح

ضة 
مبا يشمل الفئات املعر

العمرية 0-18 سنة 
حلــيــاة، والسلوكيات 

ملخاطر مرتفعة، ومنــط ا
عالية املخاطر، والسامة

صحة العامة
وزارة ال

صحية
جميع جهات تقدمي الرعاية ال

ف )1،3،14(
األهدا

H
C

A3
صــحــي لــلــوالــديــن واألســــرة، 

تــعــزيــز الــوعــي الــ
شديدة األهمية كنمط 

يف املجاالت 
صاً 

صو
وخ

صحي وسامة األطفال
حلياة ال

ا
صحة العامة

وزارة ال
صحية  

جهات تقدمي الرعاية ال
جميع 

جلامعات 
وزارة التعليم والتعليم العالي، ا

الطبية، جامعة قطر
ف )1،3،14،15(

األهدا

H
C

A4
ضاعة الطبيعية 

ضع برامج لزيادة معدل الر
و

صرية
حل

ا
صحة العامة

وزارة ال
صحية

جميع جهات تقدمي الرعاية ال
ف )2(

الهد

H
C

A5
حلـــد مــن حــاالت 

صحة الــغــذائــيــة، وا
تعزيز ال

ص الفيتامينات
ض بسبب نق

املر
صحة العامة

وزارة ال

وزارة التعليم والتعليم العالي، وزارة 
صاء، جميع 

التخطيط التنموي واإلح
صحية، املؤسسات 

جهات تقدمي الرعاية ال
جلامعات الطبية، جامعة قطر

البحثية، ا

ف )14( 
الهد

H
C

A6
والعاجية 

وتوسيع البرامج الوقائية 
تعزيز 

صحة الفم واألسنان لدى األطفال
لتحسن 

صحة العامة، 
وزارة ال

مـــؤســـســـة الـــرعـــايـــة 
صحية االولية

ال

صحية، 
جهات تقدمي الرعاية ال

جميع 
املؤسسة العامة القطرية للكهرباء واملاء 
س 

حلكومية، املدار
س ا

)كهرماء(، املدار
جلــامــعــات، وزارة التعليم 

صــة، ا
خلــا

ا
والتعليم العالي.

ف )1(
الهد
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رمز املشروع
النتائج الوسيطة*

اسم املشروع
جلهات املنفذة

ا
جلهات الداعمة

ا
صلة 

ف  ذات ال
األهدا

باملشاريع

H
C

A7
صــحــة النفسية والــســلــوكــيــة لــدى 

حتــســن الــ
األطفال واملراهقن

صحة العامة
وزارة ال

وزارة التعليم والتعليم العالي، مؤسسة 
سدرة للطب 

صحية االولية، 
الرعاية ال
والبحوث

ف )6(
الهد

H
C

A8
صحة 

شامل متكامل لل
إطــاق برنامج وطني 

ضع 
صحة العامة مع و

املدرسية بقيادة وزارة ال
صحة

منهج دراسي يف مجال ال
صحة العامة

وزارة ال
صحية األولية، سدرة 

مؤسسة الرعاية ال
حلكومية 

س ا
للطب والــبــحــوث، املـــدار

صة، وزارة التعليم والتعليم العالي
خلا

وا
ف )1،3،4،16(

األهدا

H
C

A9
حلــيــاة 

حلـــد مــن ا
حتــســن الــنــشــاط الــبــدنــي وا

خلاملة ومن السمنة
ا

صحة العامة
وزارة ال

جميع جــهــات تــقــدمي الــرعــايــة، وزارة 
س 

التعليم والــتــعــلــيــم الــعــالــي، املــــدار
صــة، وزارة الثقافة 

خلــا
حلكومية وا

ا
وزارة 

ضة املؤسسات البحثية، 
والريا

صاالت
صات واالت

املوا

ف )3،14(
األهدا

H
C

A10
تقليل استهاك منتجات التبغ بن املراهقن

صحة العامة
وزارة ال

جميع جــهــات تــقــدمي الــرعــايــة، وزارة 
س 

التعليم والــتــعــلــيــم الــعــالــي، املــــدار
صــة، وزارة الثقافة 

خلــا
حلكومية وا

ا
ضة، املؤسسات البحثية، وزارة 

والريا
صاالت

صات واالت
املوا

ف )15( 
الهد

H
C

A11
منــوذج وطني متكامل للرعاية وتقدمي 

ضــع 
و

طب األطــفــال، مع التركيز على 
يف 

خلدمات 
ا

استمرارية الرعاية
سدرة للطب والبحوث

جهات 
جميع 

صحة الــعــامــة، 
وزارة ال

تقدمي الرعاية
ف )19( 

الهد

H
C

A12
خلدمات 

خدمات تنمية/مناء الطفل وا
توسيع 

صة
خلا

املقدمة لألطفال ذوي االحتياجات ا
مؤسسة حمد الطبية، 

صحة العامة
وزارة ال

جميع جــهــات تــقــدمي الــرعــايــة، وزارة 
التعليم والتعليم العالي 

ف )8(
الهد

H
C

A13
ضمان 

صد التغطية باللقاحات ل
حتسن نظام ر

توفير بيانات دقيقة يف التوقيت املناسب
صحة العامة

وزارة ال
جميع جهات تقدمي الرعاية

ف )17( 
الهد
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رمز املشروع
النتائج الوسيطة*

اسم املشروع
جلهات املنفذة

ا
جلهات الداعمة

ا
صلة 

ف  ذات ال
األهدا

باملشاريع

H
W

1

صحاء 
النتيجة الوسيطة )2(: نــســاء أ

صحي
من أجل حمل 

صد املؤشرات 
حتسن جمع البيانات الوبائية ور

ض 
صحية مبا يف ذلك وفيات األمهات واألمرا

ال
الرئيسية

صحة العامة
وزارة ال

جميع جــهــات تــقــدمي الــرعــايــة، وزارة 
جامعة وايل 

التعليم والتعليم العالي، 
كورنيل للطب

ف )4(
الهد

H
W

2
حتسن منط 

حلمل و
صحي قبل ا

تعزيز الوعي ال
جناب

صحية للنساء يف سن اإل
حلياة ال

ا
صحة العامة

وزارة ال

ســـدرة للطب 
حمد الطبية، 

مؤسسة 
صحية 

مؤسسة الرعاية ال
والبحوث، 

جهات تقدمي الرعاية، 
جميع 

األولية، 
وزارة التعليم والتعليم العالي، وزارة 

صاء
التخطيط التنموي واإلح

ف )4(
الهد

H
W

3
تطبيق مــبــادئ إرشــاديــة وطنية للرعاية قبل 

صد االلتزام بتطبيقها
الوالدة وبعدها ور

صحة العامة، 
وزارة ال

مؤسسة حمد الطبية، 
سدرة للطب والبحوث، 
مـــؤســـســـة الـــرعـــايـــة 

صحية األولية
ال

جميع جهات تقدمي الرعاية
ف )4(

الهد

H
W

4
حمليطة بالوالدة 

تعزيز فاعلية الرعاية يف الفترة ا
حتسن النتائج

و
سدرة للطب والبحوث، 

مؤسسة حمد الطبية
جميع جــهــات تــقــدمي الــرعــايــة، وزارة 

صحة العامة
ال

ف )4(
الهد

H
W

5
صــد وفــيــات األمــهــات 

ضــع نــظــام مــراقــبــة لــر
و

حلوادث الكبيرة
وا

صحة العامة
وزارة ال

جميع جهات تقدمي الرعاية
ف )4،10(

األهدا

H
W

6

خلدمات رعاية األمومة، 
منوذج 

صميم وتنفيذ 
ت

خلدمة لكل 
يحدد مستويات الرعاية ونطاق ا

ضح مــســارات الرعاية واملبادئ 
مؤسسة، ويو

صحية )مبا 
اإلرشادية لإلحالة بن املؤسسات ال

ص(
خلا

يف ذلك القطاع ا

سدرة للطب والبحوث، 
مؤسسة حمد الطبية

صحية األولية، جميع 
مؤسسة الرعاية ال

جهات تقدمي الرعاية، شركات التأمن 
صحي

ال
ف )4(

الهد

H
W

7
صاب 

حوكمة فعالة لإلخ
صميم وتنفيذ آلية 

ت
ض 

حتــريــ
صــطــنــاعــي )أطـــفـــال األنــابــيــب( و

اال
ضة

اإلبا
صحة العامة

وزارة ال
شركات 

جهات تقدمي الرعاية، 
جميع 

صحي
التأمن ال

ف )4(
الهد
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رمز املشروع
النتائج الوسيطة*

اسم املشروع
جلهات املنفذة

ا
جلهات الداعمة

ا
صلة 

ف  ذات ال
األهدا

باملشاريع

H
W

8
تنفيذ خدمة رعاية القبالة

مـــؤســـســـة الـــرعـــايـــة 
صحية األولية

ال

جميع جــهــات تــقــدمي الــرعــايــة، وزارة 
صحة 

التعليم والتعليم العالي، وزارة ال
العامة

ف )4،9(
األهدا

H
W

9
صياغة التشريعات املتعلقة بــإجــازة 

إعـــادة 
ضية وساعات العمل أثناء 

األمومة واإلجازة املر
حلمل

ا
صحة العامة

وزارة ال
وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون 
صاد والتجارة، 

االجتماعية، وزارة االقت
مركز قطر للمال

ف )4(
الهد

H
W

10
ضع سياسات ملنع إساءة معاملة النساء

و
صحة العامة

وزارة ال
جــهــات تقدمي 

جميع 
وزارة الــداخــلــيــة، 

الرعاية، مؤسسة قطر للتربية والعلوم 
حلكومية

وتنمية املجتمع، املنظمات غير ا
ف )4(

الهد

H
E1

صحة 
النتيجة الوسيطة )3(: عاملون ب

وأمان

صحة 
إنشاء نظام معلومات وإدارة بيانات ال

صحية 
حلالة ال

صد وتقييم ا
صابات املهنية لر

واإل
صحة املهنية

جلميع العاملون، وأداء خدمات ال
صحة العامة

وزارة ال

صحية، 
جهات تقدمي الرعاية ال

جميع 
وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون 
االجتماعية، العاملون بالقطاعن العام 
صاد والتجارة، 

ص، وزارة االقت
خلـــا

وا
قطر للبترول

ف )5(
الهد

H
E2

ضــع وتطبيق مــبــادئ إرشــاديــة وطنية بشأن 
و

صحة املهنية
تقييمات ال

صحة العامة
وزارة ال

صحية، 
جهات تقدمي الرعاية ال

جميع 
وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون 

االجتماعية، قطر للبترول
ف )5(

الهد

H
E3

صحة املهنية 
سياسة وطنية لل

ضــع وتطبيق 
و

وسامة القوى العاملة وحماية العاملن يف مكان 
العمل يف جميع القطاعات

صحة العامة
وزارة ال

صحية، 
جهات تقدمي الرعاية ال

جميع 
وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون 
صاد والتجارة، 

االجتماعية، وزارة االقت
مركز قطر للمال، قطر للبترول

ف )5(
الهد

H
E4

سياسة وطنية لسامة القوى 
ضــع وتطبيق 

و
يف بــيــئــات تقدمي 

الــعــامــلــة وحــمــايــة الــعــامــلــن 
صحية

الرعاية ال
صحة العامة

وزارة ال
صحية، 

جهات تقدمي الرعاية ال
جميع 

وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون 
االجتماعية

ف )19(
الهد

H
E5

يف مكان العمل 
إنــشــاء بــرامــج فعالة للعافية 

حلــد من 
صحة البدنية والنفسية وا

لتعزيز ال
املخاطر املهنية وأخطار مكان العمل

صحة العامة
وزارة ال

وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون 
االجتماعية، الشركات بالقطاعن العام 

ص
خلا

وا
ف )5(

الهد
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رمز املشروع
النتائج الوسيطة*

اسم املشروع
جلهات املنفذة

ا
جلهات الداعمة

ا
صلة 

ف  ذات ال
األهدا

باملشاريع

H
E6

صحاب العمل بالسياسات الوطنية 
صد التزام أ

ر
وبرامج العافية يف مكان العمل

صحة العامة
وزارة ال

وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون 
االجتماعية، الشركات بالقطاعن العام 

ص
خلا

وا
ف )6(

الهد

H
E7

ضل 
حتسن منهجية إدارة املعرفة واتــبــاع أف

صحة املهنية للقوى 
يف مــجــال ال

املــمــارســات 
العاملة السريرية

صحة العامة
وزارة ال

وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون 
صاد والتجارة، 

االجتماعية، وزارة االقت
مركز قطر للمال

ف )19(
الهد

H
E8

صحية 
خدمات الرعاية ال

خطة لتقدمي 
ضع 

و
صة للعمال العادين

خلا
التي تلبي االحتياجات ا

الـــــــهـــــــال األحـــــمـــــر 
الـــقـــطـــري، مــؤســســة 

حمد الطبية
صحة العامة

وزارة ال
ف )19(

الهد

M
H

W
1

صحة والعافية 
النتيجة الوسيطة )4(: ال

النفسية

صحة النفسية
حتسن البيانات الوبائية عن ال

صحة العامة
وزارة ال

صحية، 
جهات تقدمي الرعاية ال

جميع 
صــاء، 

وزارة التخطيط التنموي واإلحــ
صحي، 

وزارة املالية، شركات التأمن ال
جامعة قطر، املؤسسات البحثية

ف )6(
الهد

M
H

W
2

حلد من 
صحة النفسية وا

جلمهور بال
رفع وعي ا

ض النفسية
صمة املرتبطة باألمرا

الو
صحة العامة

وزارة ال

جميع جــهــات تــقــدمي الــرعــايــة، وزارة 
التعليم والتعليم العالي، وزارة التخطيط 
صـــــاء، املــؤســســات 

الــتــنــمــوي واإلحـــــ
اإلعـــامـــيـــة الـــقـــطـــريـــة، املــؤســســات 
صــة، املنظمات غير 

خلــا
اإلعــامــيــة ا

حلكومية
ا

ف )19( 
الهد

M
H

W
3

صحة النفسية املتكاملة 
توسيع تقدمي خدمات ال

جلودة يف إطار الرعاية املجتمعية
عالية ا

مـــؤســـســـة الـــرعـــايـــة 
صـــحـــيـــة األولــــيــــة، 

الـــ
مؤسسة حمد الطبية

جميع مقدمي 
صحة العامة، 

وزارة ال
جهات 

جميع 
صحة النفسية، 

رعاية ال
صحية

تقدمي الرعاية ال
ف )6(

الهد

M
H

W
4

صحة نفسية متكاملة
إنشاء خدمات 

مؤسسة حمد الطبية،  
مـــؤســـســـة الـــرعـــايـــة 

صحية األولية
ال

جهات 
جميع 

صحة الــعــامــة، 
وزارة ال

صحية، وياك
تقدمي الرعاية ال

ف )6،19(
األهدا

M
H

W
5

صــحــة الــنــفــســيــة املــقــدمــة 
تــعــزيــز خــدمــات الــ
ضى الداخلين

للمر
مؤسسة حمد الطبية

جميع مقدمي 
صحة العامة، 

وزارة ال
صحة النفسية 

رعاية ال
ف )6(

الهد
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رمز املشروع
النتائج الوسيطة*

اسم املشروع
جلهات املنفذة

ا
جلهات الداعمة

ا
صلة 

ف  ذات ال
األهدا

باملشاريع

M
H

W
6

جديدة تلبي احتياجات نزالء 
خدمات 

تطوير 
السجون الذين يعانون حاالت نفسية

مؤسسة حمد الطبية
صحة العامة، وزارة الداخلية

وزارة ال
ف )6،19(

األهدا

M
H

W
7

خلـــدمـــات لــلــعــاج وإعـــــادة التأهيل 
تــطــويــر ا

والرعاية الاحقة للمتعاطن
صحة العامة 

وزارة ال
)نوفر(

صحة 
حمد الطبية،  وزارة ال

مؤسسة 
العامة، وزارة الداخلية

ف )6،19(
األهدا

M
H

W
8

صحة النفسية
تطبيق قانون ال

صحة العامة
وزارة ال

صحة النفسية، 
جميع مقدمي رعاية ال

س الــقــطــري 
وزارة الــداخــلــيــة، املــجــلــ

صحية
صات ال

ص
للتخ

ف )6(
الهد

M
C

C
1

صحة محّسنة 
النتيجة الوسيطة )5(: 

ض 
ص الذين يعانون من األمرا

لألشخا
املزمنة

حلــاالت املزمنة املتعددة وإنشاء 
فهم وبائية ا

سجل لها
صحة العامة

وزارة ال

صــاء، 
وزارة التخطيط التنموي واإلحــ

صــحــيــة 
جــمــيــع مــقــدمــي الـــرعـــايـــة الــ

حلكومية وشبه حكومية، جامعة قطر، 
ا

جامعة وايل كورنيل للطب،  وزارة التعليم 
والتعليم العالي، املؤسسات البحثية

ف )16(
الهد

M
C

C
2

ف 
مبعار

حلــاالت املزمنة املتعددة 
متكن ذوي ا

صحتهم 
حتــســن 

ومـــهـــارات تــســاعــدهــم عــلــى 
بأنفسهم

مـــؤســـســـة الـــرعـــايـــة 
صحية األولية

ال

جميع مقدمي 
صحة العامة، 

وزارة ال
جامعة وايل كورنيل 

صحية، 
الرعاية ال

للطب
ف )7،11،16(

األهدا

M
C

C
3

تعزيز استمرارية الرعاية وتنسيقها
مـــؤســـســـة الـــرعـــايـــة 

صحية األولية
ال

جميع مقدمي 
صحة العامة، 

وزارة ال
صحية

الرعاية ال
ف )7،10،11،16(

األهدا

M
C

C
4

يف 
ســريــريــة تساعد 

تطبيق مــبــادئ إرشــاديــة 
جلودة

صحية عالية ا
توحيد معايير الرعاية ال

صحة العامة
وزارة ال

صحية، 
صات ال

ص
س القطري للتخ

املجل
صحية

جميع مقدمي الرعاية ال
ف )7،11،16(

األهدا

M
C

C
5

جلة الــعــوامــل املــؤديــة إلــى إعــادة 
حتديد ومعا

حلــاالت 
ص ذوي ا

دخـــول املستشفى لــألشــخــا
املزمنة املتعددة

مؤسسة حمد الطبية
جميع جــهــات تــقــدمي الــرعــايــة، وزارة 

صحة العامة
ال

ف )7(
الهد
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رمز املشروع
النتائج الوسيطة*

اسم املشروع
جلهات املنفذة

ا
جلهات الداعمة

ا
صلة 

ف  ذات ال
األهدا

باملشاريع

SN
1

صــحــة مــعــززة 
النتيجة الــوســيــطــة )6(: 

ص مــــن ذوي اإلعـــاقـــة 
ورفـــــــاه لـــألشـــخـــا

صة
خلا

واالحتياجات ا

ص ذوي 
حتسن البيانات الوبائية عن األشخا

 
صة

خلا
االحتياجات ا

صحة العامة
وزارة ال

صحية، 
جهات تقدمي الرعاية ال

جميع 
صــاء، 

وزارة التخطيط التنموي واإلحــ
وزارة التعليم والتعليم العالي، مؤسسة 
قطر، وزارة التنمية اإلداريـــة والعمل 

والشؤون االجتماعية

ف )8(
الهد

SN
2

جلودة لرعاية ذوي 
تعزيز توفر خدمات عالية ا

ضمن مراكز الرعاية وبيئة 
صة 

خلا
االحتياجات ا

الرعاية املجتمعية
صحة العامة

وزارة ال
صحية، 

جهات تقدمي الرعاية ال
جميع 

وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون 
حلكومية

االجتماعية، املنظمات غير ا
ف )8(

الهد

SN
3

صفية )خـــارج املناهج 
توسيع األنــشــطــة الا

ضــيــة والثقافية 
الــدراســيــة( كاألنشطة الــريــا

لألطفال ذوي اإلعاقات الشديدة
صحة العامة

وزارة ال
وزارة التعليم والتعليم العالي، وزارة 
ضــة، املــنــظــمــات غير 

الــثــقــافــة والــريــا
حلكومية

ا
ف )8(

الهد

SN
4

ص بتدريب 
إنــشــاء مــركــز تــأهــيــل مهني مخت

املراهقن من ذوي اإلعاقة وبناء قدراتهم على 
العمل املهني

صحة العامة
وزارة ال

صــحــيــة 
جــمــيــع مــقــدمــي الـــرعـــايـــة الــ

حلكومية وشبه حكومية، وزارة التنمية 
ا

اإلداريــة والعمل والشؤون االجتماعية، 
وزارة التعليم والتعليم العالي، املنظمات 

حلكومية
غير ا

ف )8،19(
األهدا

SN
5

صــة 
خلــا

صـــول ذوي االحــتــيــاجــات ا
حتــســن و

خلدمات
والسيما األطفال إلى ا

صحة العامة
وزارة ال

جميع جهات تقدمي الرعاية
ف )8(

الهد

SN
6

خلدمات املقدمة لألطفال ذوي اإلعاقة 
تعزيز ا

صابات
جلراحة وبرامج إعادة تأهيل اإل

بعد ا
مؤسسة حمد الطبية

جميع جــهــات تــقــدمي الــرعــايــة، وزارة 
صحة العامة

ال
ف )8،19(

األهدا

SN
7

ص الذين 
حلالي ليشمل األشخا

توسيع النموذج ا
يعانون من إعاقات حسية

مؤسسة حمد الطبية
جميع جــهــات تــقــدمي الــرعــايــة، وزارة 

صحة العامة
ال

ف )8،19(
األهدا

SN
8

تــعــزيــز خــدمــات الــدعــم املــتــاحــة ألســـر ذوي 
يف هذه 

صة وملقدمي الرعاية 
خلا

االحتياجات ا
األسر

صحة العامة
وزارة ال

جميع جــهــات تــقــدمي الــرعــايــة، وزارة 
التنمية اإلداريـــــة والــعــمــل والــشــؤون 

حلكومية
االجتماعية، املنظمات غير ا

ف )8(
الهد
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رمز املشروع
النتائج الوسيطة*

اسم املشروع
جلهات املنفذة

ا
جلهات الداعمة

ا
صلة 

ف  ذات ال
األهدا

باملشاريع

SN
9

صدار شهادات تفيد بأن املرافق 
تطبيق نظام إ

صة
خلا

العامة متاحة أمام ذوي االحتياجات ا
صحة العامة

وزارة ال
وزارة البلدية والبيئة

ف )8(
الهد

SN
10

مبا فيها 
تعزيز توحيد الرعاية بن القطاعات 

ص
خلا

القطاع ا
صحة العامة

وزارة ال
جميع جهات تقدمي الرعاية

ف )8(
الهد

SN
11

ص التحاق األطفال ذوي االحتياجات 
حتسن فر

صة
خلا

س ا
صة بالتعليم والسيما يف املدار

خلا
ا

صحة العامة، 
وزارة ال

وزارة التعليم والتعليم 
العالي

حلكومية، وزارة التنمية 
املنظمات غير ا

اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية
ف )8(

الهد

H
A1

شــيــخــوخــة 
الــنــتــيــجــة الـــوســـيـــطـــة )7(: 

صحية 

ض التي 
صائية لفهم األمرا

إجراء دراسات استق
صيب السكان املسنن

ت
صحة العامة

وزارة ال

صــاء، 
وزارة التخطيط التنموي واإلحــ

صــحــيــة 
جــمــيــع مــقــدمــي الـــرعـــايـــة الــ

حلكومية و شبه حكومية، وزارة البلدية 
ا

جامعة 
والبيئة، املؤسسات البحثية، 

قطر

ف )9(
الهد

H
A2

صحية(
صحي )محو األمية ال

تعزيز الوعي ال
صحة العامة

وزارة ال

صحية، 
جهات تقدمي الرعاية ال

جميع 
وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون 
االجتماعية، وزارة التخطيط التنموي 

صاء، جامعة قطر
واإلح

ف )9،19(
األهدا

H
A3

خــدمــات تعزيز الشيخوخة 
حتسن وتنسيق 
صحية النشطة

ال
صحة العامة

وزارة ال

مؤسسة حمد الطبية، مؤسسة الرعاية 
جهات تقدمي 

جميع 
صحية األولــيــة، 

ال
الرعاية، وزارة التعليم والتعليم العالي، 

ضة
وزارة الثقافة والريا

ف )9،19(
األهدا

H
A4

اعــتــمــاد بــرامــج لتحسن قـــدرة املسنن على 
حلركة

ا
صحة العامة

وزارة ال
جميع جــهــات تــقــدمي الــرعــايــة، وزارة 
ضة

البلدية والبيئة،  وزارة الثقافة والريا
ف )9(

الهد

H
A5

صــمــيــم وإجــــــراء تــقــيــيــمــات وطــنــيــة شاملة 
تــ

ص
خلا

للشيخوخة مبا يشمل القطاع ا
مؤسسة حمد الطبية

صحة العامة، جميع جهات تقدمي 
وزارة ال
الرعاية

ف )9(
الهد
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رمز املشروع
النتائج الوسيطة*

اسم املشروع
جلهات املنفذة

ا
جلهات الداعمة

ا
صلة 

ف  ذات ال
األهدا

باملشاريع

H
A6

ضمن 
سياسات واستراتيجيات ت

ضع وتطبيق 
و

خلدمات
صول على ا

حل
سهولة ا

مؤسسة حمد الطبية
صحة العامة، مؤسسة الرعاية 

وزارة ال
جهات تقدمي 

جميع 
صحية األولــيــة، 

ال
الرعاية

ف )9(
الهد

H
A7

خدمات إعــادة تأهيل وخدمات رعاية 
تطوير 

الشيخوخة يف اإلطار املجتمعي
مؤسسة حمد الطبية

جميع جــهــات تــقــدمي الــرعــايــة، وزارة 
صحة العامة

ال
ف )9(

الهد

H
A8

يف 
تعزيز إجـــراءات دعــم استمرارية الرعاية 

خدمات رعاية الشيخوخة
مـــؤســـســـة الـــرعـــايـــة 

صحية األولية
ال

حمد 
صحة العامة، مؤسسة 

وزارة ال
الطبية، جميع جهات تقدمي الرعاية

ف )9،19(
األهدا

H
A9

تطوير خدمات رعاية منزلية منسقة ومتكاملة 
على املستوى الوطني

مؤسسة حمد الطبية، 
مـــؤســـســـة الـــرعـــايـــة 

صحية األولية
ال

جهات 
جميع 

صحة الــعــامــة، 
وزارة ال

صحية
تقدمي الرعاية ال

ف )9،19(
األهدا

H
A10

صد وتلبية احتياجات السكان من ذوي اإلعاقة 
ر

اإلدراكية
صحة العامة

وزارة ال
صــاء، 

وزارة التخطيط التنموي واإلحــ
جميع جهات تقدمي الرعاية

ف )9(
الهد

H
A11

تــوســيــع خــدمــات طــويــل املـــدى تــراعــي القيم 
ضى 

الثقافية للمر
مؤسسة حمد الطبية

مقدمو الرعاية الطبية املنزلية، جميع 
صحية، وزارة 

جهات تقدمي الرعاية ال
صحي

صحة العامة، شركات التأمن ال
ال

ف )9(
الهد

طة.
سي

طة بالنتائج الو
ف املرتب

صل ملعرفة األهدا
حتوى الف

جعة م
* يتم مرا
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صحي:
مشاريع يف أطار األولويات على مستوى النظام ال

رمز املشروع
النتائج الوسيطة*

اسم املشروع
جلهات املنفذة

ا
جلهات الداعمة

ا
صلة 

ف ذات ال
األهدا

باملشاريع

IM
1

الـــنـــتـــيـــجـــة الـــوســـيـــطـــة )8(: 
مي رعاية 

نظام متكامل لتقد
جــودة 

صحية ذات 
وخـــدمـــات 

عالية

صحية يف الوقت 
خلدمات ال

صول على ا
حل

حتسن ا
املناسب

مــؤســســة حــمــد الــطــبــيــة، 
صحية 

مؤسسة الرعاية ال
األولية

صحية
جميع جهات تقدمي الرعاية ال

ف )10،11،12(
األهدا

IM
2

خدمات الرعاية األولية باعتبارها بوابة 
ترسيخ 

صحي لتأمن 
الدخول األول واملستمر إلى النظام ال

صحية بشكل مائم 
معظم احتياجات الرعاية ال
باعتماد منوذج الطب األسري

صحية 
مؤسسة الرعاية ال

األولية
جهات تقدمي 

جميع 
صحة العامة، 

وزارة ال
صحية أولية

رعاية 
ف)11،19(

األهدا

IM
3

صحي لتحقيق استمرارية 
حتسن عمليات النظام ال

ضــى عند مستوى 
الــرعــايــة، وبالتالي عــاج املــر

الرعاية املناسب لهم

صـــحـــة الــعــامــة 
وزارة الـــ

مــؤســســة حــمــد الــطــبــيــة،  
صحية 

مؤسسة الرعاية ال
األولـــــيـــــة، ســــــدرة لــلــطــب 

والبحوث

جميع جهات تقدمي الرعاية
ف )11،12،19(

األهدا

IM
4

جميع 
يف 

إنشاء وتعزيز برامج الرعاية املتكاملة 
صحي

مستويات النظام ال
صحة العامة

وزارة ال
صحية، 

جــهــات تــقــدمي الــرعــايــة ال
جميع 

مؤسسة الرعاية 
حمد الطبية، 

مؤسسة 
صحية األولية، سدرة للطب والبحوث

ال
ف )10،11،12(

األهدا

IM
5

صية 
صية والتشخي

ص
خلدمات واملرافق التخ

توسيع ا
يف بيئة الرعاية املجتمعية

صحية 
مؤسسة الرعاية ال

األولية

جهات تقدمي 
جميع 

حمد الطبية، 
مؤسسة 

صحة العامة، سدرة للطب 
الرعاية، وزارة ال

والبحوث
ف )11،19(

األهدا

IM
6

حتديد 
إنشاء شبكات وطنية للخدمات السريرية و

هيكل حوكمتها
صحة العامة

وزارة ال
صة 

خلا
حلكومية وا

صحية ا
مقدمو الرعاية ال

ص
خلا

والشبه حكومية، مستشفيات القطاع ا
ف )11(

الهد

IM
7

خلطرة
حلاالت ا

ضى ذوي ا
حتسن تنسيق رعاية املر

صحية 
مؤسسة الرعاية ال

األولية
صحية

جميع جهات تقدمي الرعاية ال
ف )10،11،12(

األهدا

IM
8

خلدمات 
يف ادارة ا

س 
كفاءة وفاعلية موحدة القيا

عالية الطلب
صحة العامة

وزارة ال
صحية

جميع جهات تقدمي الرعاية ال
ف )11،12،19(

األهدا
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رمز املشروع
النتائج الوسيطة*

اسم املشروع
جلهات املنفذة

ا
جلهات الداعمة

ا
صلة 

ف ذات ال
األهدا

باملشاريع

IM
9

ممارسات سريرية موحدة قائمة على األدلة 
تطبيق 

صد هذا التطبيق
ور

صحة العامة
وزارة ال

صحية
جميع جهات تقدمي الرعاية ال

ف )10،11(
األهدا

IM
10

ضــى للحد من 
ســامــة املــر

تعزيز بــرامــج مــجــال 
حلاالت التي ميكن الوقاية منها

ا
صحة العامة

وزارة ال
صحية، 

جــهــات تــقــدمي الــرعــايــة ال
جميع 

صحية
صات ال

ص
س القطري للتخ

املجل
ف )10،13(

األهدا

IM
11

دمج خدمات العاج خارج الدولة يف منوذج الرعاية 
ضــل قيمة مــن هذه 

صــول على أفــ
حلــ

املتكامل وا
خلدمات

ا

مؤسسة حمد الطبية، وزارة 
صحة العامة

ال

صحية األولية، مؤسسة 
مؤسسة الرعاية ال

حــمــد الــطــبــيــة، ســــدرة لــلــطــب والــبــحــوث، 
ص

خلا
اسبيتار، مستشفيات القطاع ا

ف )10(
  الهد

IM
12

حتسن نظم املعلومات السريرية القائمة وتنفيذ 
صحية الرقمية لدعم 

حلول قائمة على الرعاية ال
صحية

حتسن النتائج ال
صحة العامة

وزارة ال
صحية

جميع جهات تقدمي الرعاية ال
ف )10،11(

األهدا

H
PD1

الـــنـــتـــيـــجـــة الـــوســـيـــطـــة )9(: 
صـــحـــة ووقـــــايـــــة مـــــعـــــززة مــن 

ض
األمرا

ض الوبائية 
جمع الــبــيــانــات عــن األمــــرا

حتسن 
خلــطــر الرئيسية 

صـــدهـــا ومــراقــبــة عــوامــل ا
ور

ض 
صابة باألمرا

املؤدية إلى األسباب الرئيسية لإل
والوفيات

صحة العامة
وزارة ال

جميع جهات تقدمي الرعاية، وزارة الداخلية، 
وزارة التعليم والتعليم العالي، وزارة البلدية 
جامعة 

صحي، 
شركات التأمن ال

والبيئة، 
وايــل كورنيل للطب، املــؤســســات البحثية، 

جامعة قطر

ف 
األهدا

)10،14،15،16(

H
PD2

صحية التي 
تــعــزيــز وتنسيق بــرامــج الــتــوعــيــة ال

صحة
خلطر الرئيسية على ال

ف عوامل ا
تستهد

صحة العامة
وزارة ال

جميع جــهــات تــقــدمي الــرعــايــة، املؤسسات 
اإلعامية القطرية، املؤسسات اإلعامية 
صــة، وزارة التعليم والتعليم العالي، 

خلــا
ا

جــامــعــة وايـــل كــورنــيــل لــلــطــب، املــؤســســات 
البحثية، جامعة قطر

ف 
األهدا

 )10،14،15،16(

H
PD3

ص الوطني للحاالت 
صلة وتوسيع برامج الفح

موا
ذات األولوية

صــحــة الــعــامــة، 
وزارة الــ

صحية 
مؤسسة الرعاية ال

األولية
صحية

جميع جهات تقدمي الرعاية ال
ف 

األهدا
)10،11،14،15،16(

H
PD4

ف لتحسن النتائج 
توسيع البرامج محددة األهدا

خلطر الرئيسية
املرتبطة بعوامل ا

صحة العامة
وزارة ال

صحية، وزارة 
جميع جهات تقدمي الرعاية ال

والتعليم العالي، 
وزارة التعليم 

الداخلية، 
املؤسسات اإلعامية القطرية، املؤسسات 

صة، وزارة البلدية والبيئة
خلا

اإلعامية ا

ف)3،14،15(
األهدا
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رمز املشروع
النتائج الوسيطة*

اسم املشروع
جلهات املنفذة

ا
جلهات الداعمة

ا
صلة 

ف ذات ال
األهدا

باملشاريع

H
PD5

صحة الفم واألسنان
زيادة الوعي حول 

صــحــة الــعــامــة، 
وزارة الــ

صحية 
مؤسسة الرعاية ال

األولية

جهات تقدمي الرعاية، وزارة التنمية 
جميع 

اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية، املؤسسة 
العامة القطرية للكهرباء واملـــاء )كهرماء(، 
س العامة 

وزارة التعليم والتعليم العالي، املدار
جلامعات، املؤسسات اإلعامية 

صة، ا
خلا

وا
صة

خلا
القطرية، املؤسسات اإلعامية ا

ف )1(
 الهد

H
PD6

صحية رقمية لتنفيذ 
تبني تقنيات جديدة وحلول 
صحة املرغوبة

برامج تعزيز ال
صحة العامة

وزارة ال
صـــاالت، مؤسسة 

صـــات واالتـــ
وزارة املـــوا

صحية األولية
الرعاية ال

ف )14(
الهد

EH
P1

الــنــتــيــجــة الـــوســـيـــطـــة )10(: 
صحية معززة

حماية 

يف 
صحة العامة 

تعزيز الــدور القيادي لـــوزارة ال
صحية

حلماية ال
ا

صحة العامة
وزارة ال

صحية، وزارة 
جميع جهات تقدمي الرعاية ال

البلدية والبيئة، وزارة التعليم والتعليم العالي، 
صاالت

صات واالت
وزارة الداخلية، وزارة املوا

ف )19(
الهد

EH
P2

حتسن وتــعــزيــز نظم املــراقــبــة وإدارة البيانات 
صحية

للحماية ال
صحة العامة

وزارة ال
صحية، 

جــهــات تــقــدمي الــرعــايــة ال
جميع 

وزارة الداخلية، وزارة التخطيط التنموي 
صاء، مطار حمد الدولي

واإلح
ف )17(

الهد

EH
P3

حماية 
ف 

ض املعدية بهد
تعزيز مكافحة األمـــرا

صحة
ال

صحة العامة
وزارة ال

صحية، 
جــهــات تــقــدمي الــرعــايــة ال

جميع 
حمد الدولي، وزارة الداخلية، وحدة 

مطار 
القومسيون الطبي

ف)13،17(
األهدا

EH
P4

عمل وطنية بــاتــبــاع نهج 
سياسة وخــطــة 

تنفيذ 
ضادات 

صحة الواحدة" للتغلب على مقاومة م
"ال

امليكروبات
صحة العامة

وزارة ال

صحية، وزارة 
جميع جهات تقدمي الرعاية ال

صحة العاملية، 
منظمة ال

والبيئة، 
البلدية 

صــاالت، املؤسسات 
صــات واالتــ

وزارة املــوا
س الــقــطــري 

اإلعــامــيــة الــقــطــريــة، املــجــلــ
صحية

صات ال
ص

للتخ

ف )17(
الهد

EH
P5

صحية البيئية
صد وتنظيم املخاطر ال

حتسن ر
صحة العامة

وزارة ال
وزارة البلدية والــبــيــئــة، املــؤســســة العامة 

القطرية للكهرباء واملاء )كهرماء(
ف )17(

الهد

EH
P6

تعزيز وتنسيق سياسات وتشريعات سامة الغذاء
صــحــة الــعــامــة، 

وزارة الــ
سامة األغذية

وزارة البلدية والبيئة
ف )17(

الهد
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اسم املشروع
جلهات املنفذة

ا
جلهات الداعمة

ا
صلة 

ف ذات ال
األهدا

باملشاريع

ES01

الــنــتــيــجــة الـــوســـيـــطـــة )12(: 
نظام فعال للحوكمة والقيادة

صحي يف قطر
تعزيز ومتكن قيادة النظام ال

صحة العامة
وزارة ال

س القطري 
جميع جهات تقدمي الرعاية، املجل

صحية، وزارة التعليم والتعليم 
صات ال

ص
للتخ

العالي
ف )19(

الهد

ES02
يف قيادة التوجه 

صحة العامة 
ترسيخ دور وزارة ال

عمل القطاع 
يف 

حتقيق التكامل 
االستراتيجي و

صحي
ال

صحة العامة
وزارة ال

س القطري 
جميع جهات تقدمي الرعاية، املجل

صحية، وزارة التعليم والتعليم 
صات ال

ص
للتخ

الــعــالــي، وزارة التنمية اإلداريـــــة والعمل 
والشؤون االجتماعية

ف )19(
الهد

ES03
ضى

صد جودة الرعاية وسامة املر
تعزيز ور

صحة العامة
وزارة ال

س القطري 
جميع جهات تقدمي الرعاية، املجل

صحية
صات ال

ص
للتخ

ف )10،13،19(
األهدا

ES04
ص

حتسن وتعزيز كفاءة إجراءات الترخي
س الـــــقـــــطـــــري 

املــــــجــــــلــــــ
صحية

صات ال
ص

للتخ
صحة العامة

وزارة ال
ف )19(

الهد

ES05
ضى وآراء 

جتارب املر
إنشاء إطار لاستفادة من 

خلدمات
صميم السياسات وا

جلمهور يف ت
ا

صحة العامة
وزارة ال

وزارة البلدية والبيئة
ف )19(

الهد

ES06
يف تلبية االحتياجات 

ص 
خلــا

تعزيز دور القطاع ا
صحية للسكان

ال
صحة العامة

وزارة ال

صحية األولــيــة، وزارة 
مؤسسة الرعاية ال

صحية 
صاد والتجارة، مقدمو الرعاية ال

االقت
ص واملستشفيات 

خلـــا
األولــيــة بــالــقــطــاع ا

صة
خلا

ا

ف )19(
الهد

ES07
ص مرافق 

إنــشــاء نــظــام فــعــال لتخطيط وتــرخــيــ
س االحتياجات من 

صحية على أســا
الــرعــايــة ال

صحية
خلدمات ال

ا
صحة العامة

وزارة ال
جهات تقدمي الرعاية، وزارة البلدية 

جميع 
والبيئة، وزارة الداخلية

ف )19(
الهد

ES08
صحية لدعم 

تعزيز وظيفة تخطيط القوى العاملة ال
تطوير القطاع

صحة العامة
وزارة ال

جهات تقدمي الرعاية، وزارة التنمية 
جميع 

اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية
ف )19(

الهد

ES09
صحين 

إنشاء برامج تعليم وتطوير للمهنين ال
لدعم التطوير املهني املستمر

صحة العامة
وزارة ال

جهات تقدمي الرعاية، وزارة التنمية 
جميع 

اإلداريـــــة والــعــمــل والـــشـــؤون االجتماعية، 
صحية

صات ال
ص

س القطري للتخ
املجل

ف )19(
الهد
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رمز املشروع
النتائج الوسيطة*

اسم املشروع
جلهات املنفذة

ا
جلهات الداعمة

ا
صلة 

ف ذات ال
األهدا

باملشاريع

ES10
صميم وتنفيذ برامج االستقدام

تسهيل ت
صحة العامة

وزارة ال

صحية بالقطاعن 
مقدمو خدمات الرعاية ال

س القطري 
حكومي، املجل

حلكومي وشبه 
ا

صحية، وزارة التعليم والتعليم 
صات ال

ص
للتخ

العالي

ف )19(
الهد

ES11
صميم وتنفيذ برامج االستبقاء مبا يف ذلك 

تسهيل ت
ف الدعم

وظائ
صحة العامة

وزارة ال

صحية بالقطاعن 
مقدمو خدمات الرعاية ال

س القطري 
حكومي، املجل

حلكومي وشبه 
ا

صحية، وزارة التعليم والتعليم 
صات ال

ص
للتخ

الــعــالــي، وزارة التنمية اإلداريـــــة والعمل 
والشؤون االجتماعية

ف )5،19(
األهدا

ES12
ص للقوى العاملة 

حتديث أنظمة الترخي
مراجعة و
صحية 

ال
صحة العامة

وزارة ال
صحية، 

صات ال
ص

س الــقــطــري للتخ
املجل

جهات تقدمي الرعاية، وزارة التعليم 
جميع 

والتعليم العالي
ف )19(

الهد

ES13
ضع خطة لتشجيع املتطوعن على تقدمي املساعدة 

و
ضى

يف مناطق رعاية املر
صحة العامة

وزارة ال

صحية بالقطاعن 
مقدمو خدمات الرعاية ال

س القطري 
حكومي، املجل

حلكومي وشبه 
ا

جهات تقدمي 
جميع 

صحية، 
صات ال

ص
للتخ

الرعاية، وزارة التعليم والتعليم العالي

ف )19(
الهد

ES14
ف وطنية تدعمها بنية وطنية 

إنشاء قاعدة معار
لتخزين البيانات )مستودع بيانات( تديرها وزارة 
ف تعزيز دقة البيانات وتبادلها.

صحة العامة بهد
ال

صحة العامة
وزارة ال

صات 
جميع جهات تقدمي الرعاية، وزارة املوا

صاالت، وزارة الداخلية
واالت

ف )19(
الهد

ES15
حول 

إلدارة البحوث 
صحة العامة 

تولي وزارة ال
املجاالت واحتياجات السكان ذات األولوية ودعم 

صحي األكادميي
منوذج النظام ال

صحة العامة
وزارة ال

املــؤســســات الــبــحــثــيــة، مــؤســســة الــرعــايــة 
صحية األولية، مؤسسة قطر، سدرة للطب 

ال
حمد الطبية، وزارة 

مؤسسة 
والــبــحــوث، 

التعليم والتعليم العالي

ف )10،16،19(
االهدا

ES16
صحة العامة

تعزيز آلية إدارة البحوث يف وزارة ال
صحة العامة

وزارة ال
ف )19(

الهد

ES17
ضمن دعم عملية تطوير السياسات 

إنشاء نظام ي
ف والفوائد

واإلجراءات بتحليل التكالي
صحة العامة

وزارة ال
صحية بالقطاعن 

مقدمو خدمات الرعاية ال
حلكومي وشبه حكومي

ا
ف )19(

الهد
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رمز املشروع
النتائج الوسيطة*

اسم املشروع
جلهات املنفذة

ا
جلهات الداعمة

ا
صلة 

ف ذات ال
األهدا

باملشاريع

ES18
ف خدمات الدعم لزيادة الكفاءة

تعزيز مركزية وظائ
صحة العامة

وزارة ال

صحية بالقطاعن 
مقدمو خدمات الرعاية ال

س القطري 
حكومي، املجل

حلكومي وشبه 
ا

صحية، وزارة التنمية اإلدارية 
صات ال

ص
للتخ

والعمل والشؤون االجتماعية

ف )19(
الهد

ES19
منوذج الرعاية 

شاملة تدعم 
مناذج تغطية 

تطوير 
خلدمات املقدمة

وتعزز جودة ا
صحة العامة

وزارة ال
صحي، وزارة املالية

شركات التأمن ال
ف )19(

الهد

ES20
صحي

البحث عن آليات متويل بديلة للنظام ال
صحة العامة

وزارة ال
صاد والتجارة، مركز 

وزارة املالية، وزارة االقت
صحي

قطر للمال، شركات التأمن ال
ف )19(

الهد

ES21
حتسن الكفاءة والقيمة

تبني إجراءات تعاقد وشراء 
صحة العامة

وزارة ال

صحية بالقطاعن 
مقدمو خدمات الرعاية ال

صــيــدلــيــات 
حلــكــومــي وشــبــه حــكــومــي، الــ

ا
صــنــعــون 

وشــــركــــات مــــــوردي األدويـــــــة )مــ
وموزعون(، وزارة املالية

ف )19(
الهد

ES22
ضرورية

ضمان توفر األدوية واملستلزمات الطبية ال
صحة العامة

وزارة ال
صــيــدلــيــات وشـــركـــات مـــــوردي األدويــــة 

الــ
صنعون وموزعون(

)م
ف )19(

الهد

ES23
صى قيمة 

صول على أق
ضع سياسات وأنظمة للح

و
صية

خلدمات التشخي
من األدوية و ا

صحة العامة
وزارة ال

صحية بالقطاعن 
مقدمو خدمات الرعاية ال

حلكومي وشبه حكومي
ا

ف )19(
الهد

ES24

ضمان 
ضع تقييمات محسنة للتقنيات الطبية ل

و
جلــديــدة )واألدويــــة 

تبني اســتــخــدام التقنيات ا
يف الوقت املناسب، وإدارة فوائد هذا 

جلديدة( 
ا

جـــدوى وتقييم 
الــتــبــنــي بشكل فــعــال - دراســــة 

صد مستمر.
صادي ور

اقت

صحة العامة
وزارة ال

جميع جهات تقدمي الرعاية، شركات التأمن 
صــيــدلــيــات وشــركــات مـــوردي 

صــحــي، الــ
الــ

األدوية
ف )19(

الهد

ES25
إنــشــاء آلــيــة استباقية لتحسن نظم املعلومات 
جديدة 

صحية رقمية 
حــلــول 

حلــالــيــة واعــتــمــاد 
ا

خلدمات
صحية وتقدمي ا

لتحسن النتائج ال
صحة العامة

وزارة ال
صاالت، جميع جهات 

صات واالت
وزارة املوا

تقدمي الرعاية
ف )19(

الهد

طة.
سي

طة بالنتائج الو
ف املرتب

صل ملعرفة األهدا
حتوى الف

جعة م
* يتم مرا
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”مــا زلنــا نواجــه حتــدي التنميــة، وأقصــد أوال وقبــل كل شــيء تنميــة اإلنســان، فهــو ثروتنــا األهــم ويرتبــط 
االســتثمار يف التعليــم  والصحــة  والبنــى التحتيــة وغرهــا  بهــذه املهمــة  وبهــا  يقــاس  جناحنــا  يف  التنميــة“.

سمو األمير املفدى الشيخ متيم بن حمد بن خليفة آل ثاني

املقدمة . 1

يحتــل قطــاع التعليــم والتدريــب أهميــة كبيــرة يف حتقيــق غايــات ركيــزة التنميــة البشــرية، إحــدى ركائــز رؤيــة قطــر الوطنيــة 
2030. هــذا وقــد مت إيــاء أهميــة كبيــرة لتجربــة إعــداد اســتراتيجية القطــاع األولــى ومــا حققــت مــن نتائــج تنمويــة. وقــد 
ســاهمت املشــاورات املكّثفــة مــع اجلهــات املعنيــة علــى مــدى أكثــر مــن عــام مســاهمة كبيــرة يف وضــع وتطويــر اســتراتيجية 
قطــاع التعليــم والتدريــب تتســم بالترابــط والشــمولية، وتعالــج التحديــات وتبنــي علــى مــا حتقــق مــن نتائــج تنمويــة. إضافــة 
إلــى دعــم ومشــورة فريقــي التعليــم يف البنــك الدولــي ووزارة التخطيــط التنمــوي واإلحصــاء. تركــز االســتراتيجية احلاليــة 
علــى أولويــات القطــاع وأن تكــون آليــة التخطيــط املتبعــة قائمــة علــى النتائــج بــدل املشــاريع. وتوصلــت االســتراتيجية إلــى 
جملــة مــن البرامــج واملشــاريع التــي مــن شــأنها أن تســاهم يف حتقيــق األهــداف احملــددة علــى ضــوء أولويــات التنميــة يف 
قطــاع التعليــم والتدريــب. كمــا  تبنــت ممارســات وإجــراءات عمــل داعمــة تضمــن حتقيــق األهــداف. وتشــمل االســتراتيجية 
القطاعيــة نتيجــة رئيســة واحــدة و15 نتيجــة وســيطة موزعــة حســب املراحــل التعليميــة الثــاث هــذا باإلضافــة إلــى حوكمــة 
ــة  ــة الطفولــة املبكرة/مرحل ــة التعليــم قبــل االبتدائــي )وتشــمل مرحل وتخطيــط القطــاع. هــذا و تتمثــل املراحــل يف: مرحل
مــا قبــل التعليــم اإللزامــي(؛ مرحلــة التعليــم مــن االبتدائــي إلــى الثانــوي )التعليــم اإللزامي/األساســي، مبــا يف ذلــك التعليــم 
الثانــوي والتعليــم والتدريــب التقنــي واملهنــي(؛ مرحلــة التعليــم بعــد الثانــوي )مبــا يف ذلــك التعليــم العالــي والتعليــم والتدريــب 
التقنــي واملهنــي مــا بعــد املرحلــة الثانويــة(، وحوكمــة القطــاع والتخطيــط. وتتنــاول املراحــل التعليميــة مواضيــع االلتحــاق، 

والتحصيــل العلمــي، والقيــم والقــوى العاملــة يف قطــاع التعليــم والتدريــب. 

التقدم احملرز يف نتائج وأهداف قطاع التعليم والتدريب )2016-2011(. 2

ــب وســعت  ــم والتدري ــي للتعلي ــي تواجــه النظــام الوطن ــات الت ــن التحدي ــد م ــب العدي ــم والتدري حــددت اســتراتيجية التعلي
ــات ضعــف األداء و بخاصــة يف  ــك التحدي ــادرات املناســبة. وشــملت تل ــر السياســات واملب ــا مــن خــال تطوي ــب عليه للتغل
الرياضيــات والعلــوم واللغــة اإلجنليزيــة كمــا يظهــر يف نتائــج الطــاب يف االختبــارات الدوليــة. باإلضافــة إلــى ارتفــاع نســب 
الغيــاب وانخفــاض معــدالت االنتقــال مــن املرحلــة الثانويــة إلــى مرحلــة التعليــم مــا بعــد الثانــوي والســيما بالنســبة للذكــور، 
واالفتقــار ملؤهــات مهنيــة غيــر الشــهادة اجلامعيــة لــدى املعلمــن، ونقــص املقاعــد الدراســية الازمــة الســتيعاب العــدد 
ــل،  ــات واحتياجــات ســوق العم ــات والكلي ــن مؤهــات خريجــي اجلامع ــة ب ــاب املواءم ــدارس، وغي ــن طــاب امل ــد م املتزاي
وضعــف الربــط بــن التعليــم حتــى الصــف الثانــي عشــر والتعليــم مــا بعــد الثانــوي، وضعــف االتســاق بــن املؤهــات التــي يتــم 
حتصيلهــا يف اخلــارج، وانخفــاض إنتاجيــة البحــث العلمــي، واالفتقــار إلــى البيانــات الضروريــة للرصــد ووضــع السياســات.

ــم تنفيذهــا خــال الســنوات 2011  وضعــت اســتراتيجية قطــاع التعليــم والتدريــب باألســاس تفاصيــل 29 مشــروعاً ليت
و2016. وقــد كانــت تلــك املشــاريع تهــدف إلــى تفعيــل األهــداف ذات الصلــة بالتعليــم يف ركيــزة التنميــة البشــرية لرؤيــة 
قطــر الوطنيــة 2030. وقــد أظهــرت مراجعــة منتصــف املــدة  الســتراتيجية التنميــة الوطنية، التي أعدتهــا وزارة التخطيط 
التنمــوي واإلحصــاء  يف نهايــة عــام 2013، عــدداً مــن التحديــات العمليــة مبــا فيهــا عــدم وجــود خطــة تنفيذيــة تركــز علــى 
حتقيــق النتائــج القطاعيــة الســتراتيجية التعليــم والتدريــب، وغيــاب التمثيــل املناســب للجهــات املعنيــة مــن خــارج املجلــس 
األعلــى للتعليــم يف اللجنــة التوجيهيــة رفيعــة املســتوى يف ذلــك الوقــت، واحلاجــة إلــى تبنــي اإلدارة التعليميــة لقطاعــي 
الطفولــة املبكــرة والتعليــم التقنــي والتدريــب املهنــي، ووضــع برنامــج مشــاريع مفــرط الطمــوح ال يرتــب املشــاريع حســب 
األولويــات وال يأخــذ تداخاتهــا باحلســبان. كمــا توجــد حاجــة ملحــة لبنــاء املزيــد مــن القــدرات واخلبــرات يف مجــال 

تنفيــذ املشــاريع ومتابعتهــا وضمــان جودتهــا، إضافــة إلــى وضــع سياســة للتعليــم والتدريــب.
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وقــد متــت مراجعــة معظــم األهــداف األصليــة الســتراتيجية قطــاع التعليــم والتدريــب )2011-2016( يف ضــوء 
الظــروف املســتجدة كمــا متــت إضافــة مبادرتــن جديدتــن تتعلــق أوالهمــا بتوفيــر املزيــد مــن فــرص تعليــم الطفولــة 
املبكــرة العالــي اجلــودة الــذي يشــّكل أساســاً متينــاً للتعليــم حتــى الصــف الثانــي عشــر. أمــا الثانيــة فتتعلــق بالتحقــق 
ــى  ــاث األول ــة واحلســاب املائمــة ألعمارهــم يف الســنوات الث ــراءة والكتاب ــارات الق ــى مه مــن حصــول الطــاب عل
مــن املدرســة ويف ســنوات االنتقــال مــن مرحلــة تعليميــة إلــى أخــرى بعــد ذلــك. إضافــة إلــى املبــادرات التــي تقودهــا 
وزارة التعليــم والتعليــم العالــي ضمــن اســتراتيجية قطــاع التعليــم والتدريــب، ويســهم العديــد مــن الشــركاء مثــل 
جامعــة قطــر، ومؤسســة قطــر للتربيــة والعلــوم وتنميــة املجتمــع، كليــة شــمال األطلنطــي، كليــة املجتمــع وغيرهــا 
ــة 2030 وأهــداف  ــة قطــر الوطني ــات رؤي ــق غاي ــر مباشــر يف حتقي مــن القطاعــات املشــتركة مباشــرة أو بشــكل غي

اســتراتيجية قطــاع التعليــم والتدريــب )2022-2017(. 

ســار القطــاع نحــو حتقيــق األهــداف املتوقعــة مــن اســتراتيجية قطــاع التعليــم والتدريــب األولــى بحلــول نهايــة عــام 2016، 
مبــا يف ذلــك، وضــع إطــار املؤهــات الوطنــي القطــري؛ ووضــع أنظمــة ضمــان جــودة التعليــم العالــي التــي تشــمل املوافقــة 
علــى إنشــاء مكتــب املؤهــات واالعتمــاد. إضافــة إلــى تطويــر إطــار وطنــي شــامل للمناهــج الدراســية للمــدارس احلكوميــة 
يســمح بوضــع مناهــج دراســية أكثــر تواؤمــاً، ويراعــي الفــروق الفرديــة بــن الطلبــة بشــكل أكبــر ضمــن عمليــات التعلــم، كمــا 
يشــمل تضمــن كفايــات القــرن الـــ 21 عبــر كافــة املناهــج الدراســية. كمــا مت حتقيــق بعــض التقــدم يف العديــد مــن النواحــي 
املتعلقــة بتحســن حتصيــل الطــاب وإجنازهــم يف املــواد األساســية. وقــد جــرى تأســيس مركــز التدريــب والتطويــر التربــوي 
وذلــك بغيــة توســيع وحتســن جــودة فــرص التطويــر املهنــي املقدمــة للمعلمــن ومديــري املــدارس؛ إضافــة إلــى افتتــاح أول 
مركــز للطفولــة املبكــرة )مركــز بدايــات( بتمويــل حكومــي. كمــا يظهــر التقــدم يف توفيــر خدمــات للطــاب ذوي االحتياجــات 
اخلاصــة مــن خــال افتتــاح مركــز رؤى يف أبريــل مــن عــام 2015، مــن أجــل إجــراء تقييمــات تعليميــة للطــاب، مــع توّفــر 
الفرصــة للحصــول علــى نهــج متكامــل، يدعمــه تقييــم طبــي مــن قبــل موظفــي مستشــفى الرميلــة؛ كمــا مت افتتــاح أول روضــة 

أطفــال مخصصــة للطــاب ذوي احتياجــات الدعــم التعليمــي اإلضــايف يف شــهر ســبتمبر مــن عــام 2015.

كمــا مت إحــراز تقــّدم محــدود يف اجلوانــب املتعلقــة برصــد التقــّدم احملــرز ودعــم التخطيــط املبنــي علــى األدلــة وتطويــر 
السياســات وصناعــة القــرار، ويف مجــال ضمــان وجــود قاعــدة بيانــات شــاملة، للوصــول إلــى كافــة بيانــات مرحلــة الطفولــة 
املبكــرة والتعليــم العالــي وبيانــات ســوق العمــل علــى ســبيل املثــال. كمــا كان التقــدم محــدوداً للغايــة فيمــا يتعلــق بتأســيس 
أنظمــة حوكمــة  للتعليــم والتدريــب التقنــي واملهنــي تكــون مســؤولة عــن التوجــه  االســتراتيجي والتنســيق وخفــض ســن بدايــة 
التعليــم اإللزامــي مــن ســن ســت ســنوات املعتمــد حاليــاً بنهايــة عــام 2016 إال أن هــذا لــم يتحقــق حتــى اآلن. حيــث مت 
أيضــاً ترحيــل املشــاريع التــي كان التقــدم فيهــا محــدوداً إلــى اســتراتيجية قطــاع التعليــم والتدريــب )2017-2022(، مثــل 

إنشــاء نظــام بيانــات شــامل.

 أمــا يف مجــال احلوكمــة فقــد أدت إعــادة هيكلــة وزارة التعليــم والتعليــم العالــي إلــى تعزيــز وتطويــر عمليــة تقــدمي 
اخلدمــات التعليميــة املتخصصــة ملرحلــة الطفولــة املبكــرة والتربيــة اخلاصــة، مــن خــال إنشــاء إدارة الطفولــة املبكــرة 

وإدارة التربيــة اخلاصــة ورعايــة املوهوبــن. 

التحديات التي تواجه قطاع التعليم والتدريب )2022-2018( . 3

مــن الواضــح أن هنــاك الكثيــر ممــا ينبغــي القيــام بــه، لكــي تتمكــن دولــة قطــر مــن حتقيــق املعاييــر الدوليــة والوصــول 
إلــى مســتويات التحصيــل الازمــة لتحقــق بشــكل كامــل رؤيتهــا يف وجــود ســكان متعلمــن تعليمــاً جيــداً وقادريــن علــى 
دعــم تنويــع االقتصــاد وتطويــر اقتصــاد املعرفــة، بالتالــي ســيكون مــن الضــروري يف اســتراتيجية قطــاع التعليــم والتدريــب 
)2017-2022( بــذل جهــود إضافيــة لرفــع مســتويات إجنــاز الطــاب وحتصيلهــم. وميكــن تلخيــص التحديــات القائمــة 

والناشــئة وفــق املعطيــات االقتصاديــة والدميوغرافيــة كالتالــي: 
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تنمية رأس املال البشري يف ظل املناخ االقتصادي القائم
إن جنــاح اجلهــود التــي ســتبذلها دولــة قطــر يف تنويــع اقتصادهــا وفــق رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030 ســيعتمد  إلــى حــد 
كبيــر علــى مــا حتققــه مــن جنــاح يف تنميــة رأس مالهــا البشــري، وبالتالــي ســيبقى هــذا الهــدف أولويــة وطنيــة مــن أجــل 
االرتقــاء بجــودة التعليــم ومشــاركة املتعلمــن واســتمرارية عمليــة التعليــم. فالتنويــع االقتصــادي يف دولــة قطــر لــن يُكتــب 
لــه النجــاح مــا لــم ينجــح قطــاع التعليــم والتدريــب يف جهــوده الراميــة إلــى تنميــة رأس املــال البشــري. قــد ال يكــون قطــاع 
التشــغيل احلكومــي قــادراً علــى االســتمرار يف اســتيعاب نفــس األعــداد كمــا كان يف املاضــي، الســيما أن هنــاك منــواً يف 
أعــداد املواطنــن ممــن هــم يف ســن العمــل، وهــذا يعنــي أننــا قــد نشــهد عــودة أعــداد كبيــرة مــن هــؤالء األفــراد للتعليــم 
ــى مجــاراة  ــى املــدى القصيــر فــإن التحــدي يكمــن يف عــدم قــدرة تنميــة رأس املــال البشــري عل مبــرور الزمــن. أمــا عل
متطلبــات ســوق العمــل وأولويــات التنميــة الوطنيــة. كمــا أن اخليــارات املتعلقــة بالتدريــب التقنــي واملهنــي لــم تثبــت قدرتهــا 
علــى اســتقطاب القطريــن واالحتفــاظ بهــم، ناهيــك عــن عــدم وجــود أعــداد كافيــة مــن خريجــي التخصصــات القائمــة 
علــى اقتصــاد املعرفــة مبــا فيهــا برامــج التعليــم التكنولوجــي والعلــوم والهندســة، إلــى جانــب ضعــف مســتوياتهم مقارنــة 
باملعاييــر الدوليــة. وهكــذا جنــد أن العديــد مــن اخلريجــن أصبحــوا غيــر معديــن إعــداداً كافيــاً لتلبيــة متطلبــات القطــاع 
اخلــاص مــن ممارســات وقيــم، وهــو الــذي قــد يتعــن عليــه اســتيعاب املزيــد مــن القطريــن بهــدف تســهيل عمليــة انتقــال 

البــاد إلــى اقتصــاد قائــم علــى املعرفــة. 

التوقعات الدميوغرافية وعملية التخطيط 
تتســم التوقعــات اخلاصــة بالوضــع الدميوغــرايف بعــدم الوضــوح والســيما فيمــا يتعلــق مبســتوى الزيــادة يف أعــداد 
األطفــال املقيمــن مســتقبًا ممــن هــم يف ســن املدرســة حتــى عــام 2022، باعتبــاره العــام الــذي ســوف تســتضيف فيــه 
ــر  ــة. يعــود املســتوى املرتفــع وغي ــة التخطيــط صعب ــم لكــرة القــدم، ممــا قــد يجعــل عملي ــة كأس العال ــة قطــر بطول دول
املســتدام للنمــو الســكاني بالدرجــة األولــى الســتمرار التدفــق الكبيــر للوافديــن والنــاجت عــن االســتجابة غيــر املنضبطــة 
ملتطلبــات ســوق العمــل ومشــاريع البنيــة التحتيــة ، فقــد حصــل تزايــد ملحــوظ أيضــاً يف تدفــق العائــات الوافــدة التــي 
تضــم أطفــاالً يف عمــر املدرســة. وقــد أدى هــذا النمــو يف عــدد الســكان يف ســن املدرســة إلــى رفــع مســتوى الطلــب بشــكل 
ــة،  ــى جــودة ممكن ــة وبأعل ــم املطلوب ــر فــرص التعلي ــة توفي ــا مواجه ــي يتعــن عليه ــم الت ــى منظومــة التعلي ــر جــداً عل كبي
وســيترتب علــى ذلــك احلاجــة  لتوفيــر التمويــل الــازم واملــوارد البشــرية والبنيــة التحتيــة، مــع االســتخدام الفعــال للمــوارد 

للحفــاظ علــى جــودة التعليــم.

حوكمة و إدارة استراتيجية قطاع التعليم والتدريب
تعمــل مؤسســات قطــاع التعليــم والتدريــب بشــكل منفصــل وتفتقــر إلــى آليــات احلوكمــة التــي تعــزز التنســيق فيمــا بينها، 
علــى ســبيل املثــال ال توجــد اســتراتيجية مترابطــة أو آليــة لتحســن اجلــودة والتوســع يف التعليــم مــا قبــل االبتدائــي، 
بينمــا تعمــل املــدارس احلكوميــة واخلاصــة بشــكل مســتقل تقريبــاً، وباملثــل تعمــل القطاعــات الفرعيــة يف التعليــم العالــي 
)جامعــة قطــر ومؤسســة قطــر للتربيــة والعلــوم وتنميــة املجتمــع وغيرهــا مــن الكليــات علــى ســبيل املثــال( بشــكل يــكاد 
يكــون مســتقًا متامــاً عــن بعضهــا البعــض يف التخطيــط وتقــدمي البرامــج التعليميــة واجلهــود البحثيــة. كمــا يواجــه 
القطــاع صعوبــة يف احلصــول علــى بيانــات قطــاع التعليــم والتدريــب ودقتهــا، ومــا ينجــم عــن ذلــك التحــدي مــن عــدم 
ــة للتخطيــط واتخــاذ القــرارات، باإلضافــة إلــى املشــاريع والبرامــج  التمكــن مــن متابعــة مؤشــرات األداء ذات األهمي
القطاعيــة التــي يتــم التخطيــط لهــا وتنفيذهــا دون تنســيق ومــا قــد ينجــم عنــه مــن إزدواجيــة يف اجلهــود وقلــة كفــاءة 

اإلنفــاق يف التعليــم.
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النتائــج الرئيســية والوســيطة واألهــداف احملــددة يف قطــاع التعليــم والتدريــب . 4
)2022-2018(

النتيجة الرئيسية:
ستســاهم برامــج ومشــاريع تطويــر قطــاع التعليــم والتدريــب يف حتقيــق نتيجــة رئيســية واحــدة هــي" نظــام تعليمــي علــى 
مســتوى عاملــي يقــدم فرصــا منصفــة لاللتحــاق بالتعليــم والتدريــب عالــي اجلــودة، ويكســب جميــع املتعلمــني املهــارات 
والكفايــات الالزمــة لتحقيــق إمكاناتهــم مبــا يتماشــى مــع طموحاتهــم وقدراتهــم للمســاهمة يف املجتمــع؛ كمــا يعــزز قيــم 
املجتمــع القطــري وتراثــه، ويدعــو إلــى التســامح واحتــرام الثقافــات األخــرى" ولتحقيــق هــذه النتيجــة ســيتم االســتناد إلــى 
15نتيجــة وســيطة وقــد مت حتديــد النتائــج الوســيطة مقســمًة وفــق ثــاث مراحــل تعليميــة إضافــة إلــى تخطيــط القطــاع 

واجلــودة. وعلــى أربعــة محــاور رئيســية.

االلتحــاق: يبــن هــذا احملــور قــدرة النظــام التعليمــي علــى توفيــر فــرص تعلــم جلميــع املتعلمــن يف مختلــف املراحــل  •
التعليميــة بغــض النظــر عــن الســن واجلنــس والقــدرات.

التحصيــل واإلجنــاز: يبــن هــذا احملــور معــدالت التحصيــل واإلجنــاز األكادميــي جلميــع املتعلمــن يف مختلــف املراحــل  •
التعليمية.

املواطنــة والقيــم: يبــن هــذا احملــور مــدى تقديــر املتعلمــن لقيــم وثقافــة وتــراث املجتمــع القطــري مــع فهــم واحتــرام  •
الثقافــات األخــرى.

ــم والتدريــب يف  • ــة يف قطــاع التعلي ــة وكفــاءة القــوى العامل ــى مهــارات وفاعلي القــوى العاملــة: يركــز هــذا احملــور عل
ــة. ــف املراحــل التعليمي مختل

مرحلة التعليم قبل االبتدائي
 النتيجــة الوســيطة األولــى: تقــدمي فــرص منصفــة مقدمــة لكافــة األطفــال لاللتحــاق ببرامــج للتعليــم 

املبكــر عاليــة اجلــودة بغــض النظــر عــن جنســهم وأعمارهــم وقدراتهــم.
يُعــرف تعليــم الطفولــة املبكــرة بأنــه التعليــم الــذي يســتهدف األطفــال مــن عمــر الــوالدة إلــى ســن الثامنــة، وينقســم 
إلــى ثــاث مراحــل: 0-4 ســنوات )احلضانــة( وتقــع حتــت مظلــة وزارة التنميــة والعمــل والشــؤون االجتماعيــة، 6-4 
ســنوات )ريــاض األطفــال والتمهيــدي( باإلضافــة إلــى 6- 8 ســنوات )الصــف األول - الثالــث ابتدائــي( وتقعــان حتــت 
ــة  ــى مــدى ســنوات أن برامــج الطفول ــد مــن األبحــاث املوســعة عل ــت العدي ــي. تثب ــم العال ــم والتعلي ــة وزارة التعلي مظل
املبكــرة ذات اجلــودة العاليــة التــي تناســب مراحــل منــو الطفــل تُعــزز قدراتــه الذهنيــة واالجتماعيــة وتزيــد اســتعداده 
ــراد أو  ــاة ســواء بالنســبة لألف ــد مــدى احلي ــد متت ــق فوائ ــب حتقي ــى جان ــم إل ــع مــن مخرجــات التعلي للمــدارس وترف
املجتمــع. فاالســتثمار يف مرحلــة الطفولــة املبكــرة يُعــد فعــاال مــن ناحيــة كلفتــه كمــا يعكــس بعــد النظــر لــدى الدولــة 

يف اســتخدامها ملواردهــا.

ــة التعليــم املبكــر الــذي بلــغ 62% يف عــام  وبالرغــم مــن أن دولــة قطــر شــهدت زيــادة يف معــدل القيــد اإلجمالــي مبرحل
2015، إال أن هنــاك أعــداداً كبيــرًة مــن األطفــال الصغــار الذيــن تبلــغ نســبتهم حوالــي40 % مــن عمــر 3 إلــى 5 ســنوات لــم 
يلتحقــوا ببرامــج تعليــم الطفولــة املبكــرة. وقــد أظهــرت املقارنــات الدوليــة )انظــر الشــكل )1.2.4 أن النســبة اإلجماليــة 
لألطفــال امللتحقــن بالتعليــم املبكــر يف دولــة قطــر  بقيــت أقــل منهــا يف دول مــن أوروبــا وآســيا وكذلــك مــن نظيراتهــا يف 
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املنطقــة، مثــل اإلمــارات والكويــت54 ولتحقيــق هــذه النتيجــة ســتركز االســتراتيجية علــى رفــع جــودة التعليــم يف مرحلــة 
التعليــم املبكــر مبــا يعــزز مكانــة التعليــم يف هــذه املرحلــة، وذلــك مــن خــال تقنــن وتوحيــد نهــج شــامل فيمــا يتــم تقدميــه 
مــن خدمــات يف مرحلــة الطفولــة املبكــرة؛ رفــع نســب االلتحــاق بهــذه املرحلــة لتصبــح أكثــر توافقــاً مــع املعاييــر الدوليــة؛ 
ــر  ــات شــاملة للرصــد واملتابعــة؛ وتطوي ــر قاعــدة بيان ــة املبكــرة؛ وتطوي ــة الطفول ــر سياســات واســتراتيجية مرحل وتطوي

وتنفيــذ حمــات توعويــة لتشــجيع التحــاق األطفــال يف مراكــز التعليــم املبكــر )حضانــات أو ريــاض أطفــال(. 

معدالت القيد اإلجمالية يف مرحلة التعليم قبل االبتدائي حسب الدولة، 2015  الشكل )1.2.4(: 
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املصدر: وزارة التعليم والتعليم العالي ومعهد اليونيسكو لإلحصاءات 2015. 

الهــدف: رفــع نســبة التحــاق األطفــال بعمــر 3 ســنوات بــدور احلضانــة الرســمية، واألطفــال بعمــر 4 و5 ســنوات ببرامــج 	 
تعليــم الطفولــة املبكــرة )روضــة ومتهيــدي( قبــل التعليــم اإللزامــي مبعــدل 10% لتصبــح 72.5 % عــام 2022، بواقــع 

2% زيــادة كل عــام.

ــة يف  ــة والبدني ــة والعاطفي ــة واالجتماعي ــال املعرفي ــدرات األطف ــة ق ــة: تنمي ــيطة الثاني ــة الوس النتيج
ــي. ــي املدرس ــم اإللزام ــى التعلي ــزل إل ــن املن ــال م ــم لالنتق ــني جاهزيته ــدف حتس ــى به ــنواتهم األول س

بذلــت دولــة قطــر جهــوداً جبــارة يف مجــال تقييــم العمليــة التربويــة داخليــاً وخارجيــاً مــن حيــث أهدافهــا التربويــة 
ومناهجهــا التعليميــة وفاعليــة معلميهـــا وأســـاليب تدريـــسها وحتـــصيل تاميـــذها، وفاعليــة أدواتهـــا التعليميـــة وكفـــاءة 
أبنيتهـــا املدرســـية، للوقــوف علــى فاعليــة البـــرامج املدرســية ودورهــا يف ترجمــة األهــداف التربويــة إلــى أنشــطة ســلوكية 
مــن أجـــل خلـــق موهبـــة تربويــة وتعليميــة قــادرة علــى التعامــل مــع احليــاة بصــورة منتجــة ومــن أجــل القــدرة علــى اكتـــساب 
خبــرات بنــاءة مثمــرة. إال أن عمليــة تقييــم مرحلــة التعليــم قبــل االبتدائــي لــم حتــظ باالهتمــام ذاتــه بحكــم حداثــة اجلهــة 
املســؤولة عنهــا وهــى إدارة التعليــم املبكــر. وبالتالــي ســيتم إعــداد دراســة مســحية لقيـــاس وتقيـــيم شــخصية الطفــل مــن 

جميــع جوانــب منــوه؛ وتطويــر سياســات واســتراتيجية مرحلــة الطفولــة املبكــرة.

البنك الدولي، تقرير قطاع التعليم والتدريب الستراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022، غير منشور. 	54
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ــة ريــاض 	  ــة مرحل ــل االبتدائــي )نهاي ــة تعليمهــم قب ــة مرحل ــم ومنــو األطفــال يف نهاي ــم تعل ــر أدوات تقيي الهــدف: تطوي
ــام األكادميــي 2019-2018.  ــارا مــن الع ــدء تنفيذهــا اعتب ــال(، وب األطف

النتيجــة الوســيطة الثالثــة: منــو الوعــي واالعتــزاز لــدى كافــة األطفــال بقيــم وتــراث املجتمــع القطــري، 
مــع تعزيــز التســامح والتفاهــم واحتــرام الثقافــات والشــعوب األخــرى.

تعــّرض املجتمــع القطــري لتأثيــرات جديــدة كثيــرة يف العقديــن املاضيــن، وذلــك عائــد إلــى األعــداد املتزايــدة للوافديــن 
الذيــن يعملــون يف دولــة قطــر ويعيشــون فيهــا. ورغــم فوائــد وجــود جاليــات عديــدة مــن الوافديــن يف توفيــر منظــور واســع 
مــن الثقافــات وأســاليب احليــاة املختلفــة، إال أنــه يشــكل حتديــاً للقيــم القطريــة التقليديــة الراســخة يف الثقافــة العربيــة 
واإلســامية، ولهــذا الســبب، نصــت رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030 علــى أن التعليــم يجــب أن يســاهم يف "ترســيخ قيــم وتقاليــد 
املجتمــع القطــري واحملافظــة علــى تراثــه 55"، خاصــة مــع التطــورات املتاحقــة يف التكنولوجيــا والعوملــة. يف هــذا الســياق 
مت فــرض تعليــم اللغــة العربيــة والتاريــخ اإلســامي والقطــري يف كل مراحــل نظــام التعليــم حتــى الصــف الثانــي عشــر. 
ورغــم أن هــذا املبــدأ جوهــري وهــدف رئيــس يف املناهــج احلاليــة ويف رســائل املؤسســات التعليميــة، ويف إطــار التربيــة 
القيميــة والثقافــة األســرية املتوفــر بنظــام التعليــم األساســي، إال أنــه ال يــزال بحاجــة إلــى إجــراءات إضافيــة ومتكاملــة 
لترســيخ القيــم التــي تقــع يف صميــم املجتمــع القطــري ويف نفــوس املواطنــن القطريــن. ولتحقيــق هــذه النتيجــة ســيتم 
ــه ونشــر التســامح وتقبــل ثقافــات الشــعوب األخــرى  تطويــر اســتراتيجية وطنيــة لتعزيــز قيــم املجتمــع القطــري وثقافت
يف مراكــز تعليــم الطفولــة املبكــرة احلكوميــة واخلاصــة مــن خــال مراجعــة املناهــج الدراســية وبرامــج تدريــب املعلمــن 

وخطــط األنشــطة املدرســية.

الهــدف: تطويــر أدوات بهــدف قيــاس مــدى فهــم األطفــال للمواطنــة القطريــة والعامليــة وتقييــم مــدى تطبيقهــم للقيــم 	 
اإليجابيــة وبــدء تنفيذهــا بحلــول عــام 2019.

النتيجة الوسيطة الرابعة: حتسني جودة أداء العاملني يف مرحلة تعليم الطفولة املبكرة.
بلــغ عــدد الطلبــة يف مرحلــة التعليــم قبــل االبتدائــي 42615 طالبــا خــال الســنة الدراســية 2014-2015، يدرّســهم 3008 
مدرســاً منهــم 718 قطريــا وبنســبة 23.8%. ويــكاد يقتصــر التدريــس يف هــذا املســتوى علــى النســاء بغــض النظــر عــن 
اجلنســية 56. ومــع أن هنــاك جهــوداً تقــوم بهــا عــدة جهــات يف الدولــة مبــا فيهــا جامعــة قطــر، وكليــة املجتمــع ومؤسســة 
قطــر للتربيــة والعلــوم وتنميــة املجتمــع لتدريــب معلمــي مرحلــة التعليــم املبكــر فــا زالــت األســاليب التقليديــة يف التدريــس 
هــي املســتخدمة حيــث يكــون املعلــم محــور عمليــة التعلــم بــدالً مــن الطفــل. كمــا يحتــاج مديــرو املــدارس واملعلمــون 
والعاملــون يف احلضانــات وريــاض األطفــال اخلاصــة - والذيــن غالبــاً مــا يكونــون مــن غيــر املتخصصــن - لفــرص 
التدريــب املهنــي الكتســاب املعرفــة واملهــارات التربويــة الازمــة للتعليــم يف مرحلــة التعليــم املبكــر. ولتحقيــق هــذه النتيجــة 
ســتقوم احلكومــة بتكثيــف البرامــج التعليمية/التأهيليــة وفــرص التطويــر املهنــي للعاملــن يف مرحلــة التعليــم املبكــر مــن 

معلمــن ومديريــن لتطويــر املمارســات ورفــع اجلــودة. 

الهــدف: زيــادة نســبة املعلمــات يف مجــال الطفولــة املبكــرة يف ريــاض األطفــال احلكوميــة احلاصــات علــى مؤهــات 	 
ــات( مبعــدل 12% لتصبــح 20% عــام 2022،  ــات وغيــر قطري ــم املبكــر. )مصنفــة إلــى قطري رســمية خاصــة بالتعلي

بواقــع 3% كل عــام.

األمانة العامة للتخطيط التنموي، رؤية قطر الوطنية 2030، 2013، ص 13. 	55
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مرحلة التعليم االبتدائي إلى الثانوي
النتيجــة الوســيطة اخلامســة: تقــدمي فــرص منصفــة لكافــة املتعلمــني لاللتحــاق بتعليــم ابتدائــي وثانوي 

عالــي اجلــودة بغــض النظــر عــن جنســهم وأعمارهــم وقدراتهم.
كان النمــو يف عــدد الطــاب معتــدالً نســبياً يف مرحلتــي التعليــم االبتدائــي والثانــوي يف املــدارس املســتقلة. يف حــن 
ــون أغلبيــة الطــاب يف املــدارس املســتقلة فــإن حصــة غيــر القطريــن آخــذة يف التنامــي. أمــا  ال يــزال القطريــون ميثل
ــا،  ــة منه ــاً مطــرداً يف عــدد الطــاب يف نفــس املســتويات ولكــن ألســباب مختلف ــدارس اخلاصــة فقــد ســجلت تنامي امل
توســيع برنامــج القســائم التعليميــة الــذي انطلــق عــام 2008 وتوســع ليشــمل كل القطريــن عــام 2012. وبينمــا كان هنــاك 
ميــل لالتحــاق باملــدارس اخلاصــة ُوجــد قبــل نظــام القســائم. أمــا النمــو الهائــل يف عــدد غيــر القطريــن يف املــدارس 
اخلاصــة فيعكــس العــدد املتزايــد مــن أطفــال الوافديــن العاملــن يف البــاد. وقــد بلغــت نســب االلتحــاق الصافيــة مــن 
االبتدائــي إلــى الثانــوي 89.4% للمجمــوع و86.6% للذكــور 90.3% لإلنــاث خــال الســنة الدراســية 572015-2014. 
ويعتبــر معــدل االلتحــاق اإلجمالــي بالتعليــم التقنــي والتدريــب املهنــي بالنســبة للمرحلــة الثانويــة يف قطــر منخفًضــا 
مقارًنــة مــع مثيلــه يف بلــدان منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة، ومــع واقــع دول مجلــس التعــاون اخلليجــي باســتثناء 
البحريــن58. ففــي الســنة الدراســية 2016-2017 لــم يتجــاوز عــدد املســجلن يف املــدراس  الثانويــة التخصصيــة يف قطــر 

1148 طالبــا يشــكل الطــاب الذكــور أغلبيتهــم العظمــى بنســبة 95.4% )انظــر اجلــدول رقــم 1.2.4(.

 جدول )1.2.4(: توزيع الطلبة املسجلني يف املدارس التخصصية الثانوية حسب املؤسسة واجلنسية واجلنس  )2016-2015(

املدارس التخصصية
غير قطريقطري

املجموع
مجموعإناثذكورمجموعإناثذكور

310314420442473املعهد الديني

425042534034459التقنية الثانوية

1494919814418216العلوم املصرفية وإدارة األعمال

6054965449044941148املجموع الكلي

املصدر: وزارة التعليم والتعليم العالي، 2017.

لتحقيــق هــذه النتيجــة ســتقوم احلكومــة بتوفيــر البنيــة التحتيــة الازمــة واملجهــزة بالشــكل الــازم الســتيفاء جميــع 
ــة أو اخلاصــة( بغــض النظــر عــن جنســهم وقدراتهــم وجنســياتهم، مــع األخــذ  الطــاب لالتحــاق باملــدارس )احلكومي
بعــن االعتبــار تأســيس مــدارس تخصصيــة ومهنيــة تســهم يف حتقيــق التنــوع يف اخليــارات املقدمــة للمتعلمــن وذلــك وفــق 

االحتياجــات وتوجهــات الدولــة.

الهــدف: زيــادة نســبة الطلبــة املقيمــن يف دولــة قطــر  بعمــر )6-18عــام( امللتحقــن يف التعليــم مبراحلــه الثــاث 	 
)االبتدائــي، اإلعــدادي والثانــوي( بنســبة 5% حتــى عــام 2022.

النتيجــة الوســيطة السادســة: حتســني مســتوى حتصيــل الطلبــة مبــا يتناســب مــع كل مرحلــة مــن مراحــل 
التعليــم األساســي، لضمــان االنتقــال إلــى التعليــم يف مرحلــة مــا بعــد الثانويــة بنجــاح.

علــى الرغــم مــن اجلهــود التــي تبذلهــا الدولــة يف ســبيل رفــع مســتوى مكتســبات الطلبــة ال تــزال مرتبــة دولــة قطــر أقــل مــن 
املؤمــل يف االختبــارات الدوليــة، األمــر الــذي يشــكل مصــدر اهتمــام يف ضــوء مــا مت اســتثماره  مــن مــوارد يف هــذا املجــال.

وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء، املصدر نفسه. 	57
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فوفــق  اختبــارات االجتاهــات الدوليــة لدراســة الرياضيــات والعلــوم )TIMSS( لعــام 2015 اخلاصــة مبــادة الرياضيــات 
للصــف الرابــع، بلغــت نســبة الطــاب القطريــن الذيــن حققــوا أعلــى الدرجــات 3 % فقــط مقارنــة بنســبة 6% دوليــاً، يف 
حــن لــم يتمكــن 35% منهــم مــن حتقيــق احلــد األدنــى يف مــادة الرياضيــات، مقارنــة بـــ 7 % فقــط دوليــا59ً. وعليــه فمــن 
الواضــح أن أهــداف التعليــم االبتدائــي إلــى الثانــوي يجــب أن تركــز يف املقــام األول علــى حتقيــق حتســن وتطــور جوهــري 

يف نتائــج الطــاب وحتصيلهــم، وخصوصــاً لــدى الطــاب القطريــن الذيــن يقــل أدائهــم عــن املعاييــر الدوليــة.

TIMSS االجتاهات وفق متوسط درجات الطلبة يف اختبار التيمس )الشكل2.2.4( : 

اختيار متيس الصف الرابع: الرياضياتاختيار متيس الصف الرابع: العلوم

اختيار متيس الصف الثامن: الرياضياتاختيار متيس الصف الثامن: العلوم

٥٠٠
٤٠٠
٣٠٠
٢٠٠
١٠٠

٠

٥٠٠

٢٩٦

٣٠٧

٢٠٠٧ ٢٠١١ ٢٠١٥

٢٠٠٧ ٢٠١١ ٢٠١٥

٢٠٠٧ ٢٠١١ ٢٠١٥

٢٠٠٧ ٢٠١١ ٢٠١٥

٤١٠ ٤٣٧

٤١٣ ٤٣٩

٢٩٤

٣١٩
٤١٩ ٤٥٧

٣٩٤ ٤٣٦
٤٠٠
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٢٠٠
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٥٠٠
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٣٠٠
٢٠٠
١٠٠

٠

٥٠٠
٤٠٠
٣٠٠
٢٠٠
١٠٠

٠

املصدر: البنك الدولي، تقرير استراتيجية قطاع التعليم والتدريب 2017-2022، تقرير غير منشور.

ولتحقيــق هــذه النتيجــة ســتقوم احلكومــة بإيجــاد مســارات ومجــاالت تعــاون بــن املــدارس املتميــزة واملــدارس ذات األداء 
املتدنــي؛ وقيــاس وتعزيــز التحســن النوعــي الناجــم عــن إجــراءات تطويــر املعلمــن وتنميــة قدراتهــم، وتشــجيع وتعزيــز 
ــة  ــا يف األدل ــن خــال تضمينه ــة م ــروق الفردي ــم تراعــي الف ــم وتعل ــق تعلي ــب واإلرشــاد للمعلمــن؛ وتيســير طرائ التدري
ــدار الوقــت  ــة مق ــب املعلمــن؛ مراجع ــح يف املناهــج ويف برامــج تدري ــا بشــكل صري ــس، وإدراجه ــواد التدري ــة وم التعلمي
الــذي يشــارك خالــه الطــاب؛ وإيــاء األهميــة واألولويــة ملســألة امتــاك جميــع الطــاب املهــارات األساســية يف القــراءة 
والكتابــة واحلســاب خــال الســنوات األولــى مــن دراســتهم؛ وتطبيــق اســتراتيجيات تواصــل حتقــق التغييــر االجتماعــي 

والســلوكي ومراجعــة دور التعليــم التخصصــي وحتديــد الغايــة منــه يف املــدارس الثانويــة والتوجــه مبســتقبلها. 

ــة الذيــن 	  ــوم واللغــة العربيــة واللغــة االجنليزي الهــدف: رفــع معــدل أداء الطلبــة يف املــواد األساســية الرياضيــات والعل
يحققــون 70 % أو أعلــى يف الصــف الثالــث والســادس بنســبة 3% وبنســبة 6% للصــف التاســع والثانــي عشــر بحلــول 

عــام 2022.
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الفصل الثاني: جودة التعليم والتدريب
اجلزء

٤
الفصل

2

اجلزء الرابع: تعزيز التنمية البشرية

استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر 2022-2018 180

النتيجــة الوســيطة الســابعة: حتســني كفايــات القــرن احلــادي والعشــرين لــدى املتعلمــني الضروريــة 
للحيــاة ولقابليــة التوظيــف بنجــاح.

يُشــير مصطلــح كفايــات القــرن الواحــد والعشــرين إلــى مجموعــة مــن املعــارف، واملهــارات، االجتاهــات، والصفــات الشــخصية 
التــي يُعتقــد أنهــا تلعــب دورا حاســماً يف النجــاح يف عالــم اليــوم، وخاصــة يف برامــج التعليــم العالــي واملهــن احلديثــة وأماكــن 
العمــل. وبصفــة عامــة، فإنــه باإلمــكان تطبيــق كفايــات القــرن الواحــد والعشــرين علــى كافة فــروع املعرفة األكادمييــة والتعليمية 
والوظائــف واألطــر املدنيــة طــوال حيــاة الطالــب. ويف هــذا الســياق فقــد مت تطويــر وتنفيــذ اإلطــار العــام للمنهــج التعليمــي 
لدولــة قطــر و"هــو منهــج يســعى لترســيخ مجموعــة مــن القيــم واملبــادي والغايــات التــي تتفــق مــع رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030 مــن 
خــال مجموعــة مــن املــواد الدراســية والقضايــا املشــتركة والكفايــات واألنشــطة املنهجيــة اإلضافيــة، ويعتبــر مرجعيــة جلميــع 
اإلجــراءات التــي تتخــذ يف املجــال التعليمــي، كمــا يبــن اإلطــار مســاهمة كافــة شــركاء العمليــة التعليميــة، وهــو قابــل للتطويــر 
والتحديــث وفــق املتغيــرات يف النظــام التعليمــي"60. ولتحقيــق هــذه النتيجــة ســتتم مراجعــة املناهــج بنــاء علــى اإلطــار، وتدريــب 

املعلمــن عليــه، وتوعيــة كافــة الشــركاء يف العمليــة التعليميــة، ومراجعــة آليــة التقييــم القائمــة.

الهــدف األول: رفــع متوســط درجــات الطلبــة مــن دولــة قطــر يف اختبــارات الدراســات الدوليــة يف البيرلــز، والتيمــز 	 
والبيــزا مبعــدل30 نقطــة كحــد أدنــى يف كل دورة.

الهدف الثاني: خفض متوسط معدالت الغياب من الصف األول حتى الثاني عشر بنسبة 5% بواقع 1% سنوياً.	 

النتيجــة الوســيطة الثامنــة: منــو الوعــي واالعتــزاز لــدى كافــة املتعلمــني بالتعليــم االبتدائــي إلــى الثانوي 
بقيــم وتــراث املجتمــع القطــري، مــع تعزيــز التســامح والتفاهــم واحتــرام الثقافــات والشــعوب األخرى.

لقــد تعــرض املجتمــع القطــري لتأثيــرات جديــدة كثيــرة يف العقديــن املاضيــن، ناجتــة عــن األعــداد املتزايــدة للوافديــن الذيــن 
يعملــون يف دولــة قطــر ويعيشــون فيهــا مــع مــا يحملــون مــن ثقافــات متنوعــة ميكــن أن تؤثــر علــى الهويــة الوطنيــة للمواطنــن 
القطريــن. يف هــذا اإلطــار فقــد مت فــرض تعليــم اللغــة العربيــة والتاريــخ اإلســامي والقطــري يف كل مراحــل نظــام التعليــم 
العــام حتــى الصــف الثانــي عشــر. ورغــم أن هــذا املبــدأ جوهــري وهــدف رئيــس يف املناهــج احلاليــة ويف رســائل املؤسســات 
التعليميــة، يف إطــار التربيــة القيميــة والثقافــة األســرية املتوفــر بنظــام التعليــم األساســي، إال أنــه ال يــزال بحاجــة إلــى 
إجــراءات إضافيــة ومتكاملــة مــن كافــة القطاعــات التعليميــة والتدريبيــة. ولتحقيــق هــذه النتيجــة ســتقوم احلكومــة بتفعيــل 

امليثــاق األخاقــي التربــوي ومشــروع تطويــر املناهــج الدراســية وأطــر مناهــج املــدارس اخلاصــة، وبرامــج إعــداد املعلمــن.

الهــدف: تطويــر أدوات بهــدف قيــاس مــدى فهــم الطلبــة للمواطنــة القطريــة والعامليــة وتقييــم مــدى تطبيقهــم للقيــم 	 
اإليجابيــة وبــدء تنفيذهــا بحلــول عــام 2019.

النتيجة الوسيطة التاسعة: حتسني جودة أداء العاملني يف مرحلة التعليم االبتدائي إلى الثانوي.
يــزاول مهنــة التدريــس يف مــدارس التعليــم االبتدائــي إلــى الثانــوي 20116 مدرســا منهــم 16.6% مــن القطريــن خــال الســنة 
ــة( أنشــطة  ــة والثانوي ــة، اإلعدادي ــف مســتوياتها )االبتدائي ــة مبختل ــدارس القطري ــرت امل ــد وف الدراســية 2014-2015. وق
مختلفــة لتطويــر مهــارات معلميهــا كتقــدمي حلقــات دراســية عــن الطــرق التدريســية، وتقــدمي تدريــب مــع معلمــن مــن مــدارس 
أخــرى، وتعيــن معلمــن متخصصــن، وتنظيــم مشــاهدات صفيــة ملعلمــن ذوي خبــرة. وقــد ســجلت املــدارس توفيــر هــذه 
اخلدمــات بنســب 97% 74% 61% و97% علــى التوالــي61. وتشــير األدلــة املتاحــة إلــى أن احملــرك الرئيســي للتغيــر يف تعلــم 
الطلبــة يف املدرســة هــو جــودة املعلمــن. كمــا تشــير الدراســات املتوفــرة عــن فاعليــة املعلــم إلــى أن الطــاب الذيــن يدرســهم 
معلمــون مــن ذوي األداء املرتفــع يتقدمــون ثــاث مــرات علــى نظرائهــم الذيــن يدرســهم معلمــون مــن ذوي األداء الضعيــف، 

http://www.edu.gov.qa/Ar/Media/News/Pages/NewsDetails.aspx?NewsID=9258 	60

http://www.edu.gov.qa/Statistical%20Report%20AR/2014-2015.pdf. 	61
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كمــا أن األثــر الســلبي للمدرســن منخفضــي األداء يكــون بالــغ اخلطــورة خاصــة يف املراحــل األولــى مــن التعليــم62. فالتعليــم 
يف النهايــة يعتمــد علــى جــودة املدرســن فيــه. لــذا فــإن أنظمــة التعليــم املتميــزة جتــذب باســتمرار األشــخاص األكثــر قــدرة 
يف مهنــة التدريــس، ممــا يــؤدي إلــى حتصيــل الطــاب لنتائــج أفضــل. وذلــك مــن خــال االنتقــاء الصــارم للداخلــن إلــى مهنــة 

التدريــس، وتزويدهــم باملهــارات الازمــة، ومنحهــم رواتــب مجزيــة، إضافــة إلــى توفيــر فــرص التطويــر املهنــي الضروريــة.

لتحقيــق هــذه النتيجــة ســتقوم احلكومــة بتوســيع برنامــج "الرعايــة الطابيــة" بالتعــاون مــع كليــة التربيــة يف جامعــة قطــر؛ 
وتكثيــف البرامــج التدريبيــة لصالــح املعلمــن ومديــري املــدارس مــن التعليــم االبتدائــي إلــى الثانــوي مــن خــال تعزيــز دور 
مركــز التدريــب والتطويــر التربــوي الــذي أنشــئ حديثــاً ويعمــل حتــت مظلــة وزارة التعليــم والتعليــم العالــي؛ واســتقطاب 
املدرســن واملديريــن ذوي الكفــاءة العاليــة واالحتفــاظ بهــم، وزيــادة عــدد املعلمــن العامــن أو معلمــي الصفــوف يف مرحلــة 
التعليــم االبتدائــي، وتخفيــض عــدد املعلمــن املتخصصــن أو مدرســي املــواد؛ وتخفيــف العــبء غيــر الدراســي علــى املعلــم.

الهــدف األول: زيــادة نســبة املعلمــن يف املــدارس احلكوميــة احلاصلــن علــى مؤهــات تدريســية مائمــة ومعتــرف بهــا 	 
)دبلــوم أو بكالوريــوس يف التربيــة ( بنســبة 10% وبواقــع 2% ســنوياً. 

الهدف الثاني: زيادة عدد املعلمن يف املدارس احلكومية ممن لديهم رخص مهنية بنسبة30%بواقع 6% سنوياً.	 

مرحلة التعليم بعد الثانوي 
النتيجــة الوســيطة العاشــرة: تقــدمي فــرص منصفــة لكافــة املتعلمــني لاللتحــاق ببرامــج عاليــة اجلــودة 

للتعليــم والتدريــب يف مرحلــة مــا بعــد الثانويــة بغــض النظــر عــن جنســهم وأعمارهــم وقدراتهــم.
ــى  ــح األنســب الــذي يجــب إطاقــه عل ــى أن املصطل ــم والتدريــب عل ــة والشــركاء يف قطــاع التعلي اتفقــت اجلهــات املعني
هــذه املرحلــة مــن التعليــم هــو "التعليــم بعــد الثانــوي"، الســيما وأنــه يســمح باســتيعاب التعليــم املهنــي والتقنــي وأهــداف 
التعلــم مــدى احليــاة إلــى جانــب التعليــم اجلامعــي، أو مــا يطلــق عليــه "التعليــم العالــي". يعانــي التعليــم بعــد الثانــوي مــن 
عــدة حتديــات منهــا أن مؤسســات التعليــم والتدريــب املهنــي والتقنــي العالــي احلاليــة ال تتــم حوكمتهــا وتنظيــم أنشــطتها 
ــاون محــدودي  ــة يف قطــر بشــكل مســتقل، وبتنســيق وتع ــة قطاعــات فرعي ــل أربع ــث تعم بأســلوب موحــد ومنســق، حي
النطــاق، إذ تعمــل جامعــة قطــر بطريقــة شــبه مســتقلة، وتعمــل ثــاث مؤسســات )كليــة املجتمــع يف قطــر، كليــة شــمال 
األطلنطــي، جامعــة كاجلــاري للتمريــض، معهــد الدوحــة للدراســات العليــا( حتــت مســؤولية وزارة التعليــم والتعليــم العالــي، 
كمــا تعمــل العديــد مــن اجلامعــات املرموقــة حتــت مؤسســة قطــر للتربيــة والعلــوم وتنميــة املجتمــع، هــذا باإلضافــة إلــى 

الكليــات حتــت مظلــة األجهــزة احلكوميــة والــوزارات. 

ولتحقيــق هــذه النتيجــة ســتقوم احلكومــة بتنســيق أكبــر بــن مؤسســات التعليــم العالــي يف القطــاع وتطبيــق معاييــر جــودة 
موحــدة لتقييــم جــودة هــذه املؤسســات، وتوفيــر أســاليب ووســائل متنوعــة، مبــا يف ذلــك التعلــم اإللكترونــي، لتعزيــز 
إمكانيــة الوصــول إلــى برامــج التعليــم العالــي النوعيــة، والتعلــم مــدى احليــاة، والتطويــر املهنــي املســتمر، وزيــادة نســبة 
أعضــاء هيئــات التدريــس والباحثــن مــن القطريــن يف مؤسســات التعليــم بعــد الثانــوي، وكذلــك توفيــر قــدوات ومنــاذج 
يُحتــذى بهــا ملزيــد مــن التطويــر والتحســن، فضــًا عــن االرتقــاء بجــودة برامــج وتخصصــات التعليــم بعــد الثانــوي عــن 

طريــق تطبيــق أنظمــة جــودة معتمــدة. 

الهــدف: زيــادة معــدل التحــاق القطريــن ببرامــج التعليــم مــا بعــد الثانــوي بنســبة 5% لــدى اإلنــاث و 10% لــدى الذكــور 	 
بحلول 632022.

http://www.smhc-cpre.org/wp-content/uploads/2008/07/how-the-worlds-best-performing-school-systems-come-out-on-top-sept-072.pdf, p.13. 	62

63	 وفق إحصائيات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء.
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ــم  ــج التعلي ــرج يف برام ــدالت التخ ــل ومع ــتوى التحصي ــني مس ــرة: حتس ــة عش ــيطة احلادي ــة الوس النتيج
ــة مــا بعــد الثانويــة. اجلامعــي والدراســات العليــا وبرامــج التدريــب التقنــي واملهنــي يف مرحل

إن موضوعــات الرياضيــات وعلــوم احليــاة والعلــوم الفيزيائيــة تعتبــر املدخــل الرئيســي لنمــو اقتصــاد املعرفــة. وقــد 
وصلــت نســبة امللتحقــن بهــذه التخصصــات يف جامعــة قطــر إلــى 15%  فقــط و18% مــن اجلامعيــن القطريــن وطــاب 
املاجســتير احلاصلــن علــى شــهادة البكالوريــوس يف برامــج العلــوم والرياضيــات والهندســة والتكنولوجيــا يف العــام 
ــى اآلن  ــا إل ــرة قــد شــهدت ارتفاعــاً طفيفــاً يف هــذه النســب فإنه ــت الســنوات األخي الدراســي 2013-642014. وإن كان
ــى رفــع نســبة امللتحقــن بالتخصصــات املرتبطــة باقتصــاد  ــة قطــر بحاجــة إل ــزال دول ــر أقــل مــن الطمــوح. فــا ت تعتب

ــارة. )انظــر الشــكل 3.2.4(  ــدول املتقدمــة املخت ــة مــع بعــض ال املعرفــة باملقارن

نسبة القطريني يف اختصاصات  الهندسة والرياضيات واحلاسب والعلوم )%( الشكل )3.2.4(: 

قطر
(٢٠١٥/٢٠١٤)

تخصصات أخرى

العلوم االجتماعية،
 األعمال،القانون واخلدمات

الصحة والرفاه

الهندسة

اجلمهوريةالنرويجاململكة املتحدة
الكورية

فنلندا

٪١٠٠

٪٨٠

٪٦٠

٪٤٠

٪٢٠

٪٠ الرياضيات واحلاسب والعلوم

١٩

٣٠

٢٣

٢١

٧

٢٥

٢٨

١٦

٢٤

٧

٢٥

٣٣

٢٢

١٣
٧

٢٦

٣٢

١٦

٩

١٧

٢١

٤٩

٦

١٥

٩

املصدر البيانات: وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء )2017(، جامعة قطر )2016( ومعهد اليونسكو لإلحصاء )2017(.

ولتحقيــق هــذه النتيجــة ســيتم زيــادة معــدالت االلتحــاق بالتعليــم بعــد الثانــوي، خصوصــاً بــن الطــاب الذكــور، وحتســن 
معــدالت تخــرج الطلبــة، وزيــادة عــدد الطــاب املتخرجــن ضمــن املــدة املقــررة، وزيــادة أعــداد خريجــي تخصصــات العلــوم 
ــوراه(  ــا )ماجســتير ودكت ــى شــهادات علي ــن عل ــادة عــدد القطريــن احلاصل ــات، وزي ــا والهندســة والرياضي والتكنولوجي

بشــكل عــام، ويف التخصصــات العلميــة بشــكل خــاص.

ــوي بنســبة%10 	  ــم بعــد الثان ــاث( مــن برامــج التعلي ــة القطريــن )ذكــور وإن ــادة نســبة تخــرج الطلب الهــدف األول: زي
بحلــول 2022.

الهــدف الثانــي: رفــع معــدالت تخــرج الطلبــة القطريــن )ذكــور وإنــاث( مــن تخصصــات اقتصــاد املعرفــة )الرياضيــات 	 
- العلــوم - تكنولوجيــا املعلومــات - الهندســة( بنســبة 10% بحلــول 2022.

وزارة التعليم والتعليم العالي، تقرير قطاع التعليم والتدريب الستراتيجية التنمية الوطنية الثانية )2018-2022(، وثيقة غير منشورة. 	64
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النتيجــة الوســيطة الثانيــة عشــرة: تنميــة الوعــي واالعتــزاز  لــدى كل املتعلمــني مبرحلــة مــا بعــد الثانوية 
بقيــم وتــراث املجتمــع القطــري، مــع تعزيــز التســامح والتفاهــم واحتــرام الثقافــات والشــعوب األخرى. 

لقــد تعــّرض املجتمــع القطــري لتأثيــرات جديــدة كثيــرة يف العقديــن املاضيــن، وذلــك عائــد إلــى األعــداد املتزايــدة مــن 
الوافديــن الذيــن يعملــون يف دولــة قطــر ويعيشــون فيهــا مــع مــا يحملــون مــن ثقافــات متعــددة املشــارب. تلعــب اجلامعــات 
ومؤسســات التعليــم العالــي دورا رياديــاً يف تعزيــز متســك املجتمــع بقيمــه. وهكــذا فرَضــت جامعــة قطــر اللغــة العربيــة 
كمقــرر إجبــاري علــى كل طالــٍب يــدرس فيهــا أيــاً كان تـخــــصصه وحذفــت برنامــج اجلســر االكادميــي، ومت التحــول إلــى 
تدريــس معظــم التخصصــات باللغــة العربيــة65. واعتمــدت اللغــة العربيــة لغة رســمية يف مراســات اجلامعــة واجتماعاتها. 
ورغــم أن التمســك بالقيــم الوطنيــة مبــدأ جوهــري، إال أنــه ال يــزال بحاجــة إلــى إجــراءات إضافيــة ومتكاملــة مــن كافــة 
القطاعــات التعليميــة والتدريبيــة، لترســيخ القيــم التــي تقــع يف صميــم املجتمــع القطــري ويف نفــوس املواطنــن القطريــن. 
ــه ونشــر  ــم املجتمــع القطــري وثقافت ــز قي ــة لتعزي ــر اســتراتيجية وطني ــق هــذه النتيجــة ســتقوم احلكومــة بتطوي ولتحقي
التســامح وتقبــل ثقافــات الشــعوب األخــرى يف اجلامعــات ومؤسســات التعليــم العالــي والتعليــم التقنــي والتدريــب املهنــي 
احلكوميــة واخلاصــة، وإثــراء العمليــة التعليميــة يف اجلامعــات والكليــات بإدمــاج الفنــون والتــراث القطريــن ضمــن 

مناهجهــا وبرامجهــا التعليميــة، وخطــط أنشــطتها الطابيــة وروابــط اخلريجــن منهــا.

الهــدف: تطويــر أدوات بهــدف قيــاس مــدى فهــم الطلبــة للمواطنــة القطريــة والعامليــة وتقييــم مــدى تطبيقهــم للقيــم 	 
اإليجابيــة وبــدء تنفيذهــا بحلــول عــام 2019. 

النتيجــة الوســيطة الثالثــة عشــرة: تحســين جــودة وأداء العامليــن فــي مؤسســات التعليــم والتدريــب مــا 
بعــد الثانــوي.

ــة  ــغ عــدد املدرســن يف مؤسســات التعليــم العالــي 2184 مدرســا ميثــل القطريــون منهــم 11% خــال الســنة اجلامعي بل
2014-662015. وميثــل نصيــب هيئــة التدريــس بالكليــات واجلامعــات احلكوميــة 56%. ويتركــز القطريــون يف اجلامعــات 
والكليــات احلكوميــة بينمــا يغلــب وجــود املدرســن الوافديــن يف اجلامعــات والكليــات اخلاصــة67. ومــن أهــم التحديــات 
التــي تواجــه القــوة العاملــة يف هــذا القطــاع مــن التعليــم هــو اســتقطاب املدرســن القطريــن واالحتفــاظ بهــم وخاصــة يف 
مجــاالت الرياضيــات والعلــوم والهندســة والتكنولوجيــا. ولتحقيــق هــذه النتيجــة ســيتم تطويــر قــدرات وإمكانــات العاملــن 
يف قطــاع التعليــم بعــد الثانــوي مــن خــال تطويــر سياســات وإجــراءات التعيــن والتطويــر املهنــي واالســتبقاء وإدارة األداء؛ 
وتشــجيع القطريــن للمســاهمة بشــكل جلــي يف هــذا القطــاع؛ وإنشــاء هيــكل حوكمــة ملختلــف مســارات التعليــم والتدريــب 

املهنــي لتســهيل وضــع التوجــه االســتراتيجي والتنســيق بــن األنشــطة ورفــع مســتوى اجلــودة.

ــم بعــد الثانــوي إلــى 13% مبعــدل %2.2 	  ــة التدريــس القطريــن يف مؤسســات التعلي الهــدف: رفــع نســبة أعضــاء هيئ
ــول عــام 2022. بحل

احلوكمة
النتيجــة الوســيطة الرابعــة عشــرة: حتســني احلوكمــة والتخطيــط وتطويــر السياســات وآليــة صنــع 

واتخــاذ القــرارات واإلجــراءات احملاســبية يف قطــاع التعليــم والتدريــب.
أدت عمليــات التطويــر التــي شــهدها قطــاع التعليــم والتدريــب يف العقــد األخيــر إلــى حــدوث حتســن كبيــر يف مــدى 
توفــر بيانــات موثوقــة عــن التعليــم والتدريــب مــن خــال برامــج ومشــاريع خاصــة بإنتــاج البيانــات وجمعهــا مثــل بيانــات 
التقــومي التربــوي الشــامل، النشــرة اإلحصائيــة عــن التعليــم يف قطــر، والشــبكة الوطنيــة للمعلومــات التربويــة، وبيانــات 

وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء، 2017. 	65

البيانات ال تشمل املدرسين في الكليات العسكرية والشرطية وال معهد الدوحة للدراسات العليا. 	66

www.mdps.gov.qa/en/statistics/Statistical%20Releases/Social/Education/2015/Soc_Education_Chapter_AnAb_AE_2015.pdf 	67
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نتائــج اختبــارات الدراســات الدوليــة ومــا توفــره البرامــج التقييميــة للنظــام التعليمــي مــن أدلــة ومؤشــرات للمتابعــة 
ــم مــدى  ــم. ومــع ذلــك توجــد ثغــرات يف املعلومــات حــول املــدارس اخلاصــة، ومراكــز التدريــب وبرامــج التعلي والتقيي
احليــاة، والبيانــات التفصيليــة حــول نتائــج التعلــم، وحــول العوامــل املؤثــرة يف عمليتــي التعليــم والتعلــم. كمــا ال توفــر 
املعلومــات املتاحــة بســهولة عــن أفضــل ممارســات التعليــم وبرامــج التدريــب والسياســات يف دول مجلــس التعــاون 
اخلليجــي القــادرة علــى املســاعدة يف إرشــاد مشــروعات اســتراتيجية قطــاع التعليــم والتدريــب68. كمــا أن قواعــد 
بيانــات التعليــم والتدريــب القائمــة ال تعتبــر كافيــة لرصــد التقــدم احملــرز بالنســبة للقيــم املســتهدفة ضمــن اســتراتيجية 
قطــاع التعليــم والتدريــب، عــاوًة علــى أنهــا ليســت دائمــا مضمونــة اجلــودة.  كمــا أن مؤشــرات األداء ليســت كافيــة 
كميــا وال نوعيــا لتدعــم رســم السياســات املبنيــة علــى األدلــة التــي تعــزز تنميــة القطاعــات املعنيــة. كمــا حتتــاج ثقافــة 

مشــاركة البيانــات إلــى تطويــر يف القطــاع. 

لتحقيــق هــذه النتيجــة، ســيتم تفعيــل التخطيــط املبنــي علــى النتائــج وصناعــة السياســات؛ وتطويــر قاعــدة بيانــات شــاملة 
ملرحلــة التعليــم املبكــر تســهم يف متابعــة مســتجدات املرحلــة؛ تطويــر إجــراءات للمراجعــة الدوريــة لفاعليــة وكفــاءة نظــام 
املعلومــات لضمــان تلبيتــه لاحتياجــات املعلوماتيــة؛ وتطويــر روابــط رســمية مــع كافــة مــزودي املعلومــات. التنســيق بــن 
مكونــات نظــام التعليــم والتدريــب العموديــة واألفقيــة. وكذلــك وضــع آليــة ملتابعــة وتقييــم التقــدم احملــرز نحــو حتقيــق 
الغايــات واألهــداف االســتراتيجية، وتفعيــل إجــراءات احملاســبية بالشــكل املناســب لضمــان حتقيــق النتائــج؛ والتخطيــط 
والتنفيــذ الســليم للمشــاريع والتكامــل مــا بــن جميــع مؤسســات القطــاع؛ والتطبيــق الكامــل لإلطــار الوطنــي للمؤهــات 

يف دولــة قطــر؛ وإنشــاء هيــكل إداري خــاص مبســارات التعليــم املهنــي والتقنــي املختلفــة. 

الهدف: وضع نظام وآلية شاملة حلوكمة استراتيجية قطاع التعليم والتدريب وبدء تفعيلها بحلول عام 2018.	 

النتيجــة الوســيطة اخلامســة عشــرة: آليــة واضحــة لإلنفــاق وتخصيص املــوارد تتســم مبزيد مــن الفاعلية 
والكفــاءة يف قطــاع التعليــم والتدريب.

ــة  ــة قطــر الوطني ــة قطــر تولــي قطــاع التعليــم األولويــة يف ســبيل حتقيــق غايــات رؤي ظلــت الســلطات العليــا يف دول
2030 املتعلقــة بالتنميــة البشــرية. وقــد جتلــت تلــك األوليــة يف توجيهــات ســمو أميــر البــاد املفــدى الشــيخ متيــم بــن 
حمــد بــن خليفــة آل ثانــي: "لقــد روعــَي يف إعــداد املوازنــة الســنوية لعــام 2015/2014 رفــع كفــاءة اإلنفــاق احلكومــي 
ــم،  ــذ املشــاريع الرئيســية يف قطاعــات الصحــة والتعلي ــى تنفي ــادة يف املصروفــات إل ــر مــن الزي ــه جــزء كبي مــع توجي
والبنيــة التحتيــة، والنقــل، إذ أن إجمالــي اإلنفــاق علــى هــذه املشــاريع ســيزيد عــن 50% مــن إجمالــي املصروفــات يف 
املوازنــة العامــة لهــذا العــام"69. وبلــغ اإلنفــاق احلكومــي علــى التعليــم نحــو 25 مليــار ريــال قطــري يف الســنة الدراســية 
2015/2014 وهــو مــا ميثــل 11% مــن موازنــة الدولــة للســنة نفســها، وهــي نســبة ظلــت مســتقرة تقريبــاً خــال 
ــة  ــى أن دول ــاز مؤخــراً يشــير إل ــذي شــهدته أســعار النفــط والغ ــر أن االنخفــاض ال ــة. غي الســنوات اخلمــس املاضي
قطــر أصبحــت بحاجــة إلــى زيــادة مســتوى كفــاءة إنفاقهــا احلكومــي وفاعليتــه، وتخفيــض الدعــم احلكومــي والبــدالت 
املمنوحــة، ويف ضــوء هــذه الضغوطــات املاليــة يتعــن علــى القطــاع التعليمــي إيــاء اهتمــام أكبــر لفاعليــة اخلدمــات 
التــي يقدمهــا مــن حيــث كلفتهــا. ولتحقيــق هــذه النتيجــة ســتقوم احلكومــة بوضــع خطــة لرفــع كفــاءة اإلنفــاق يف إدارة 
املــدارس احلكوميــة مــع مراجعــة وتنقيــح نظــام القســائم التعليميــة يف املــدارس اخلاصــة دون التأثيــر ســلباً علــى جــودة 

التعليــم املقــدم يف املــدارس.

الهــدف: وضــع إطــار لرفــع كفــاءة اإلنفــاق يف قطــاع التعليــم مــن خــال دراســة اآلليــات املتبعــة حاليــاً يف تخصيــص 	 
ــول عــام 2019. ــدء تطبيقهــا بحل ــول املقترحــة وب ــات واملــوارد وتقــدمي احلل املوازن

68	 وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء واملجلس األعلى للتعليم، تقرير مراجعة منتصف املدة استراتيجية التنمية الوطنية األولى )2011-2016(، ص 54. 
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خامتة. 5

إن جنــاح مبــادرات التعليــم والتدريــب يف اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة الثانيــة )2018-2022( يرتكــز علــى رؤيــة قطــر 
الوطنيــة 2030 وتوجيهــات القيــادة العليــا. وهــذا مــا ظهــر جليــاً منــذ بــدء اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة األولــى )2011-
2016(. كمــا ســيتوقف النجــاح أيضــا علــى تنفيــذ منهــج شــامل ومتكامــل رأســياً داخــل قطــاع التعليــم والتدريــب، وأفقيــاً 
عبــر قطاعــات التعليــم والتدريــب، وســوق العمــل، واألســرة واحلمايــة االجتماعيــة، والصحــة، ومــا شــابه ذلــك، وكذلــك 
ــات  ــرة مــن جه ــت هــذه االســتراتيجية مســاهمات كبي ــة والتقــومي. لقــد تضمن ــات الازمــة للرصــد واملتابع ــر البيان توف
عديــدة  معنيــة بقطــاع التعليــم والتدريــب مــن اجتماعــات الفريــق القطاعــي والفــرق الفرعيــة املنبثقــة عنــه. و هــو مــا  
جســد التنســيق بــن هــذه اجلهــات. وهــو مــا يتســق مــع توجيهــات ســمو أميــر البــاد املفــدى الشــيخ متيــم بــن حمــد بــن 
خليفــة آل ثانــي عندمــا أشــار ســموه إلــى "وهنــا أود أن أشــير عبركــم للســادة الــوزراء وجميــع العاملــن علــى اســتراتيجية 
التنميــة الوطنيــة يف جهــاز الدولــة وخارجــه، أن العناويــن التــي ذكرتهــا هــي أهــداف، ميكــن الوصــول إليهــا بخطــة عمــل 
واضحــة مــع مؤشــرات ومعاييــر واضحــة تقيــس جنــاح التنفيــذ.  ولذلــك فإننــي أؤكــد علــى ضــرورة ســد الثغــرات يف إطــار 
التخطيــط، وحتســن التنســيق علــى مســتوى القطــاع، وبــن القطاعــات املختلفــة، والتركيــز علــى املخرجــات والنتائــج"70.
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6 .
امللحق 

صــا 
صــول إلــى النتيجــة الرئيســية “نظــام تعليمــي علــى مســتوى عاملــي  يقــدم فر

جلهــات املنفــذة التــي تســاهم يف الو
ف و البرامــج / املشــاريع  وا

النتائــج الوســيطة واألهــدا
مبــا يتماشــى مــع طموحاتهــم وقدراتهــم 

ني املهــارات والكفايــات الالزمــة لتحقيــق إمكاناتهــم 
جلــودة، ويكســب جميــع املتعلمــ

صفــة لاللتحــاق بالتعليــم والتدريــب عالــي ا
من

للمســاهمة يف املجتمــع؛ كمــا يعــزز قيــم املجتمــع القطــري وتراثــه، ويدعــو إلــى التســامح واحتــرام الثقافــات األخــرى”.

النتائج الوسيطة
حملددة

ف ا
األهدا

البرامج/املشاريع
جلهات املنفذة

ا
جلهات الداعمة

ا

ص 
مي فــر

الــتــعــلــيــم قــبــل االبـــتـــدائـــي )1(: تـــقـــد
صــفــة مــقــدمــة لــكــافــة األطــــفــــال لــاللــتــحــاق 

مــنــ
ض 

جلـــــودة بغ
بــبــرامــج للتعليم املــبــكــر عــالــيــة ا

النظر عن جنسهم وأعمارهم وقدراتهم.

سنوات بدور 
1.1 رفع نسبة التحاق األطفال بعمر 3 

سنوات 
ضانة الرسمية، واألطــفــال بعمر 4 و5 

حل
ا

ضة ومتهيدي( قبل 
ببرامج تعليم الطفولة املبكرة)رو

صبح 72.5 % عام 
مبعدل 10% لت

التعليم اإللــزامــي 
2022، بواقع 2% زيادة كل عام.

يف برامج التعليم 
زيــادة عــدد األطــفــال املسجلن 

ض النظر عن 
جلميع األطفال بغ

جلودة 
املبكر ذات ا

س أوالسن أوالقدرة.
جلن

ا

وزارة التعليم 
والتعليم العالي

وزارة التنمية اإلدارية 
والعمل والشؤون 

االجتماعية

مؤسسة قطر للتربية 
والعلوم وتنمية املجتمع

الــتــعــلــيــم قــبــل االبـــتـــدائـــي )2(: تــنــمــيــة  قــــدرات 
األطـــفـــال املــعــرفــيــة واالجــتــمــاعــيــة والــعــاطــفــيــة 
ني 

حتس
ف 

يف ســنــواتــهــم األولـــــى بــهــد
والــبــدنــيــة 

جــاهــزيــتــهــم لــالنــتــقــال مــن املــنــزل إلـــى التعليم 
اإللزامي املدرسي.

يف نهاية 
1.2 تطوير أدوات تقييم تعلم ومنو األطفال 

ض 
مرحلة تعليمهم قبل االبتدائي )نهاية مرحلة ريا

األطفال(، وبدء تنفيذها اعتبارا من العام األكادميي 
.2019-2018

تنمية قـــدرات األطــفــال املعرفية، واالجتماعية، 
جاهزيتهم 

حتسن 
جلسدية والعاطفية و

وبنيتهم ا
للمدرسة يف سنواتهم األولى.

وزارة التعليم 
والتعليم العالي

مؤسسة قطر للتربية 
والعلوم وتنمية املجتمع

جامعة قطر

منو الوعي واالعتزاز 
التعليم قبل االبتدائي )3(: 

لـــــدى كـــافـــة األطـــــفـــــال بــقــيــم وتــــــــراث املــجــتــمــع 
الـــقـــطـــري، مــــع تـــعـــزيـــز الـــتـــســـامـــح  و الــتــفــاهــم 

واحترام الثقافات والشعوب األخرى.

س مــدى فهم األطفال 
ف قيا

1.3 تطوير أدوات بهد
للمواطنة القطرية والعاملية وتقييم مدى تطبيقهم للقيم 

اإليجابية وبدء تنفيذها بحلول عام 2019.

تنمية قـــدرات األطــفــال املعرفية، واالجتماعية، 
جاهزيتهم 

حتسن 
جلسدية والعاطفية و

وبنيتهم ا
للمدرسة يف سنواتهم األولى.

وزارة التعليم 
والتعليم العالي

مؤسسة قطر للتربية 
والعلوم وتنمية املجتمع

جامعة قطر

ضة
وزارة الثقافة والريا

كتارا

ني جودة وأداء 
حتس

التعليم قبل االبتدائي )4(: 
ني يف مرحلة تعليم الطفولة املبكرة

العامل

يف 
يف مجال الطفولة املبكرة 

1.4 زيادة نسبة املعلمات 
صات على مؤهات 

حلا
حلكومية ا

ض األطفال ا
ريا

صنفة إلى قطريات 
صة بالتعليم املبكر. )م

رسمية خا
صبح 20% عام 2022، 

مبعدل 12% لت
وغير قطريات( 

بواقع 3% كل عام.

يف مــجــال تعليم 
حتــســن جـــودة وأداء الــعــامــلــن 

الطفولة املبكرة.
وزارة التعليم 

والتعليم العالي

جامعة قطر 

كلية املجتمع

مؤسسة قطر للتربية 
والعلوم وتنمية املجتمع
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النتائج الوسيطة
حملددة

ف ا
األهدا

البرامج/املشاريع
جلهات املنفذة

ا
جلهات الداعمة

ا

مي 
الــتــعــلــيــم االبــتــدائــي إلـــى الــثــانــوي )5(: تقد

ني لــاللــتــحــاق 
صــفــة لـــكـــافـــة املــتــعــلــمــ

ص مــنــ
فـــــر

ض 
جلــــودة بغ

بتعليم ابــتــدائــي وثـــانـــوي عــالــي ا
النظر عن جنسهم وأعمارهم وقدراتهم.

يف دولة قطر بعمر 
1.5 زيــادة نسبة الطلبة املقيمن 

مبراحله الثاث 
يف التعليم 

)6-18عــام(املــلــتــحــقــن 
)االبتدائي، اإلعــدادي والثانوي( بنسبة 5% حتى عام 

.2022

جلميع الطاب لالتحاق 
ص متكافئة 

حتقيق فر
ض النظر عن 

جلـــودة بغ
بتعليم إلــزامــي عــالــي ا

جنسهم وأعمارهم وقدراتهم.

وزارة التعليم 
والتعليم العالي

مؤسسة قطر للتربية 
والعلوم وتنمية املجتمع

ني 
حتس

 الــتــعــلــيــم االبـــتـــدائـــي إلــــى الـــثـــانـــوي )6(: 
صيل الطلبة مبا يتناسب مع كل مرحلة 

حت
مستوى 

ضمان االنتقال إلى 
من مراحل التعليم األساسي، ل

التعليم يف مرحلة ما بعد الثانوية بنجاح.

ضيات 
1.6 رفع معدل أداء الطلبة يف املواد األساسية الريا

جنليزية الذين يحققون 
والعلوم واللغة العربية واللغة اال

س بنسبة %3 
صف الثالث والــســاد

يف ال
70% أو أعلى 

صف التاسع والثاني عشر بحلول عام 2022.
وبنسبة 6% لل

يف املواد الدراسية 
صيل الطاب 

حت
حتسن مستوى 

حلسابية واللغوية يف اللغة العربية 
األساسية )املهارات ا

جنليزية( واملعرفة العملية وتنمية كفايات 
واللغة اال

حلادي والعشرين يف جميع املراحل الدراسية
القرن ا

وزارة التعليم 
والتعليم العالي

مــؤســســة قــطــر للتربية 
والعلوم وتنمية املجتمع

جامعة قطر

ني 
حتس

التعليم االبــتــدائــي إلـــى الــثــانــوي )7(: 
ني 

حلادي والعشرين لدى املتعلم
كفايات القرن ا

ف بنجاح.
ضرورية للحياة ولقابلية التوظي

ال

يف 
1.7 رفــع متوسط درجــات الطلبة من دولــة قطر 

يف البيرلز، والتيمز 
اخــتــبــارات الــدراســات الدولية 

والبيزا مبعدل30 نقطة كحد أدنى يف كل دورة.

ف األول 
ص

ض متوسط معدالت الغياب من ال
2.7 خف

حتى الثاني عشر بنسبة 5% بواقع 1% سنوياً.

صيل الطاب يف املواد الدراسية 
حت

حتسن مستوى 
يف اللغة 

حلسابية واللغوية 
األساسية )املــهــارات ا

جنليزية( واملعرفة العملية وتنمية 
العربية واللغة اال

يف جميع املراحل 
حلادي والعشرين 

كفايات القرن ا
الدراسية

وزارة التعليم 
والتعليم العالي

مــؤســســة قــطــر للتربية 
والعلوم وتنمية املجتمع

جامعة قطر

منــو 
الــتــعــلــيــم االبــــتــــدائــــي إلـــــى الـــثـــانـــوي )8(: 

ني بالتعليم 
الوعي واالعــتــزاز لدى كافة املتعلم

االبــتــدائــي إلـــى الــثــانــوي بقيم وتــــراث املجتمع 
القطري، مع تعزيز التسامح والتفاهم واحترام 

الثقافات والشعوب األخرى.

س مــدى فهم الطلبة 
ف قيا

1.8 تطوير أدوات بهد
للمواطنة القطرية والعاملية وتقييم مدى تطبيقهم للقيم 

اإليجابية وبدء تنفيذها بحلول عام 2019

تطوير مفهوم املواطنة القطرية والعاملية وتعزيز 
املشاركة الفعالة اإليجابية يف املجتمع.

وزارة التعليم 
والتعليم العالي

ضة
وزارة الثقافة والريا

ني 
حتس

التعليم االبــتــدائــي إلـــى الــثــانــوي )9(: 
ني يف مرحلة التعليم االبتدائي 

جودة أداء العامل
إلى الثانوي.

صلن 
حلا

حلكومية ا
س ا

1.9 زيادة نسبة املعلمن يف املدار
على مؤهات تدريسية مائمة ومعترف بها )دبلوم 
س يف التربية ( بنسبة 10% وبواقع 2% سنوياً.

أوبكالوريو

ممن 
حلكومية 

س ا
يف املــدار

2.9 زيــادة عدد املعلمن 
ص مهنية بنسبة30%بواقع 6% سنوياً.

لديهم رخ

يف مــجــال التعليم 
جـــودة أداء العاملن 

حتسن 
حلكومية 

س ا
يف املــــدار

االبــتــدائــي إلــى الــثــانــوي 
صة.

خلا
وا

وزارة التعليم 
والتعليم العالي

مــؤســســة قــطــر للتربية 
والعلوم وتنمية املجتمع

جامعة قطر

صفة 
ص من

مي فر
التعليم بعد الثانوي )10(: تقد

جلودة 
ني لاللتحاق ببرامج عالية ا

لكافة املتعلم
يف مرحلة ما بعد الثانوية 

للتعليم والتدريب 
ض النظر عن جنسهم وأعمارهم وقدراتهم.

بغ

1.10 زيادة معدل التحاق القطرين ببرامج التعليم ما 
بعد الثانوي بنسبة 5% لدى اإلناث و10% لدى الذكور 

بحلول 2022.

يف مــجــال التعليم 
جـــودة أداء العاملن 

حتسن 
حلكومية 

س ا
يف املــــدار

االبــتــدائــي إلــى الــثــانــوي 
صة.

خلا
وا

وزارة التعليم 
والتعليم العالي

مــؤســســة قــطــر للتربية 
والعلوم وتنمية املجتمع

جامعة قطر
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النتائج الوسيطة
حملددة

ف ا
األهدا

البرامج/املشاريع
جلهات املنفذة

ا
جلهات الداعمة

ا

ني مستوى 
حتــســ

التعليم بــعــد الــثــانــوي )11(: 
يف برامج التعليم 

صيل ومعدالت التخرج 
التح

جلــامــعــي والـــدراســـات العليا وبــرامــج التدريب 
ا

التقني واملهني يف مرحلة ما بعد الثانوية.

1.11 زيادة نسبة تخرج الطلبة القطرين )ذكور وإناث(
من برامج التعليم بعد الثانوي بنسبة 10% بحلول 2022.

2.11 رفــع مــعــدالت تخرج الطلبة القطرين )ذكــور 
ضيات - 

صاد املعرفة )الريا
صات اقت

ص
وإناث( من تخ

العلوم - تكنولوجيا املعلومات - الهندسة( بنسبة %10 
بحلول 2022.

ضمان أن 
ضع إطار وطني لكفايات املتخرجن ل

و
جميع برامج التعليم بعد الثانوي قد رفع مستوى 
يف برامج التعليم العالي وبرامج 

صيل الطلبة 
حت

التعليم والتدريب التقني واملهني.

وزارة التعليم 
والتعليم العالي

مؤسسات التعليم 
جميع 
العالي

الــتــعــلــيــم بــعــد الـــثـــانـــوي )12(: تــنــمــيــة الــوعــي 
مبرحلة مــا بعد 

ني 
واالعـــتـــزاز  لــدى كــل املتعلم

الــثــانــويــة بــقــيــم وتــــراث املــجــتــمــع الــقــطــري، مع 
تــعــزيــز الــتــســامــح والــتــفــاهــم واحـــتـــرام الثقافات 

والشعوب األخرى

س مــدى فهم الطلبة 
ف قيا

1.12 تطوير أدوات بهد
للمواطنة القطرية والعاملية وتقييم مدى تطبيقهم للقيم 

اإليجابية وبدء تنفيذها بحلول عام 2019.

صيل الطلبة يف برامج التعليم العالي 
حت

رفع مستوى 
وبرامج التعليم والتدريب التقني واملهني

وزارة التعليم 
والتعليم العالي

مؤسسات التعليم 
جميع 
العالي

ني جودة وأداء 
حتس

التعليم بعد الثانوي )13(: 
ني يف مؤسسات التعليم والتدريب ما بعد 

العامل
الثانوي.

يف 
س القطرين 

ضاء هيئة التدري
1.13 رفع نسبة أع

مبعدل %2.2 
مؤسسات التعليم بعد الثانوي إلى %13 

بحلول عام 2022.

حتسن جودة  املهنين أواملوظفن خريجي التعليم 
العالي وأدائهم واستعدادهم.

وزارة التعليم 
والتعليم العالي

مؤسسات التعليم 
جميع 
العالي

ط 
حلوكمة  والتخطي

ني ا
حتس

حلوكمة )14(: 
ا

صنع واتخاذ القرارات 
وتطوير السياسات وآلية 

يف قــــطــــاع الــتــعــلــيــم 
حملـــاســـبـــيـــة 

واإلجـــــــــــــراءات ا
والتدريب.

حلوكمة استراتيجية 
شاملة 

ضع نظام وآلية 
1.14 و

قطاع التعليم والتدريب وبدء تفعيلها بحلول عام 2018.

شــامــل لقطاع التعليم 
بــنــاء نــظــام بيانات وطــنــي 

والتدريب شامل لبيانات سوق العمل من أجل دعم 
صناعة القرارات على كل املستويات

وزارة التعليم 
والتعليم العالي

جامعة قطر

مــؤســســة قــطــر للتربية 
والعلوم وتنمية املجتمع

اللجنة الوطنية القطرية 
للتربية والثقافة والعلوم

ص 
صي

ضحة لإلنفاق وتخ
حلوكمة )15(: آلية وا

ا
يف 

مبــزيــد مــن الفاعلية والــكــفــاءة 
املـــوارد تتسم 

قطاع التعليم والتدريب.

يف قطاع التعليم 
ضع إطار لرفع كفاءة اإلنفاق 

1.15 و
ص 

صي
يف تخ

من خال دراســة اآلليات املتبعة حالياً 
حلــلــول املقترحة وبــدء 

املــوازنــات واملــــوارد وتــقــدمي ا
تطبيقها بحلول عام 2019.

ضع خطة لرفع كفاءة اإلنفاق يف قطاع التعليم من 
و

خال مراجعة السياسات واألنظمة املطبقة حالياً 
ص املوارد واإلنفاق على التعليم.

صي
يف تخ

وزارة التعليم 
والتعليم العالي

جامعة قطر

مــؤســســة قــطــر للتربية 
والعلوم وتنمية املجتمع

اللجنة الوطنية القطرية 
للتربية والثقافة والعلوم
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املقدمة . 1

ــوع وتنافســي يضمــن  ــى اقتصــاد معــريف متن ــة قطــر إل ــام لانتقــال بدول ــة 2030 اإلطــار الع ــة قطــر الوطني تشــكل رؤي
ــدال مــن  ــى اســتخدام األفــكار ب ــام األول عل ــى املعرفــة يعتمــد يف املق ــم عل مشــاركة القطــاع اخلــاص. واالقتصــاد القائ
القــدرات البدنيــة وعلــى تطبيــق التكنولوجيــا بــدال مــن حتويــل املــواد اخلــام أو توظيــف اليــد العاملــة غيــر املاهــرة. 
ولتحقيــق هــذا االنتقــال يلــزم بنــاء قــوة عمــل وطنيــة كفــؤة ذات دافعيــة عاليــة للعمــل، وتشــارك بشــكل أكثــر فاعليــة يف قــوة 
العمــل.  ونظــرا إلــى صغــر حجــم الســكان القطريــن فلــن يكــون عــدد املواطنــن بالقــدر واملهــارة الازمــن  إلدارة األنظمــة 
املعقــدة والبنيــة التحتيــة ومتطلبــات العمــل األخــرى يف ظــل الثــورة الصناعيــة الرابعــة والنمــو الســريع، واالقتصــاد املتنــوع 
واملتطــور مــن الناحيــة التكنولوجيــة. إن هــدف حتويــل دولــة قطــر إلــى اقتصــاد معــريف متنــوع، وزيــادة مشــاركة القطــاع 
اخلــاص يف التنميــة الوطنيــة يتوقــف علــى االســتمرار يف بنــاء قــدرات القطريــن واالســتفادة مــن القطريــات ذوات 
املســتويات التعليميــة العاليــة وتوجيــه ســوق العمــل نحــو اســتقدام العمالــة الوافــدة املاهــرة القــادرة علــى املنافســة عامليــاً 

وتطويــر تشــريعات العمــل، وحتســن نظــام معلومــات ســوق العمــل.

التقدم احملرز يف حتقيق نتائج وأهداف قطاع سوق العمل )2016-2011(. 2

لقــد حققــت قطــر معــدالت  جيــدة مــن املشــاركة يف ســوق العمــل، بــن الذكــور واإلنــاث علــى الســواء، حيــث وصلــت معــدالت 
املشــاركة يف القــوى العاملــة عــام 2015 إلــى  69% بــن الذكــور و36% مــن اإلنــاث. وهــي وان كانــت نســب أقــل مــن متوســط    

دول الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا  البالغــة 75% للذكــور إال أنهــا أعلــى بكثيــر منهــا بالنســبة لإلنــاث والتــي بلغــت 
22%71. هــذا ويتركــز معظــم القطريــن الذكــور واإلنــاث )90%( يف القطــاع العــام )ســواء الدوائــر احلكوميــة ام الشــركات 

احلكوميــة(. كمــا تزايــدت نســبة القطريــن يف القطــاع اخلــاص مــن 7% إلــى 12%72 مــن مجمــوع قــوة العمــل القطريــة.

ــق  ــي تتعل ــك الت ــة 2030، وخاصــة تل ــة قطــر الوطني ــا رؤي ــت عنه ــي أعرب ــات الرئيســية الت ــة للتصــدي للتحدي يف محاول
بنوعيــة وحجــم الســكان املقيمــن والقطريــن العاملــن يف القطــاع اخلــاص، نفــذت احلكومــة خــال اســتراتيجية التنميــة 
الوطنيــة األولــى )2011-2016( عــددا مــن املشــاريع ضمــن اســتراتيجية قطــاع ســوق العمــل والتــي أســند تنفيذهــا  إلــى 
جهــات حكوميــة رائــدة. ففيمــا يخــص حتفيــز عمــل القطريــن يف القطــاع اخلــاص، فقــد ســعت  اســتراتيجية التنميــة 
الوطنيــة األولــى )2011-2016( إلــى زيــادة حزمــة املنافــع املمنوحــة للقطريــن العاملــن فيــه جلعلــه أكثــر جاذبيــة كمــد 
مظلــة التقاعــد لتشــمل بعــض املنشــآت العاملــة يف القطــاع اخلــاص. كمــا مت التركيــز علــى التوســع يف برامــج تدريبيــة 
عاليــة اجلــودة للقطريــن. وقدمــت أكثــر الــدورات التدريبيــة التــي أجريــت ملوظفــي القطــاع العــام يف إطــار برنامــج ربــط 
املســار الوظيفــي بالتدريــب، الــذي تنفــذه وزارة التنميــة اإلداريــة والعمــل والشــؤون االجتماعيــة،  يف حــن لــم تكــن هنــاك 
خطــة واضحــة لتنفيــذ رفــع مســتوى املهــارات التــي تســتهدف العمالــة يف القطــاع اخلــاص. كمــا كان التقــدم متواضعــا يف 
رفــع إنتاجيــة العمــل، وتعزيــز جــودة القــوى العاملــة وتكويــن املهــارات.  كمــا ظلــت إعــادة التــوازن الدميوغــرايف للســكان 
القطريــن واألجانــب تشــكل  حتديــاً ال ميكــن جتــاوزه دون بــذل جهــود متضافــرة لضمــان توظيــف أعلــى جــودة وإنتاجيــة 
ــم يف عــام 2022. يف عــام 2015،  ــذ املشــاريع املرتبطــة باســتضافة كأس العال ــن ســيحتاجهم تنفي مرتفعــة للعمــال الذي
تركــز 19.6% مــن العمالــة الوافــدة يف املهــن غيــر املاهــرة، يف حــن تركــز 51.4%  يف املهــن شــبه املاهــرة، وكان يعمــل 
ــع أن يســتمر  ــن املتوق ــة جــدا73. هــذا وم ــة  أو عالي ــارات عالي ــب مه ــي تتطل ــف الت ــة فقــط يف الوظائ نحــو 29% يف املئ
تدفــق العمالــة الوافــدة حتــى تنتهــي أعمــال مشــاريع البنيــة التحتيــة ذات العاقــة باســتضافة كأس العالــم لكــرة القــدم 
2022 وذلــك يف عــام 2018 حيــث ســيصل عــدد الســكان 2.7 مليــون ومــن ثــم يبــدأ بالتناقــص التدريجــي، وذلــك بســبب 

	 املوقع اإللكتروني للبنك الدولي، مؤشرات التنمية العاملية 2014 	71

	 وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء، مسح القوة العاملة لجهاز اإلحصاء في قطر، 2008 و2015، وقاعدة البيانات الجديدة ملنظمة العمل الدولية 2016 	72
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انخفــاض العمالــة الوافــدة واملرتبطــة بإنهــاء أغلــب مشــاريع البنيــة التحتيــة الرئيســية للدولــة. إال أن نســبة املواطنــن يف 
قــوة العمــل ســتبقى منخفضــة بواقــع 6% خــال الفتــرة ذاتهــا. )الشــكل 1.3.4(.

النسبة املتوقعة والفعلية للقطريني من قوة العمل 2022-2011 الشكل )1.3.4(:

ف)
آلال

(با
مل 

لع
ة ا

قو

فترة اإلسقاطات

أ : بيانات سبتمبر ٢٠١٦
ب : على أساس إسقاطات التوظيف، ٢٠١٥-٢٠٣٥

٢٫٥٠٠

٢٠١١

٪٦٫١ ٪٦٫٣
٪٦٫٠

٪٥٫٦
٪٥٫١ ٪٤٫٩ ٪٤٫٧ ٪٤٫٩ ٪٥٫٢ ٪٥٫٦ ٪٦٫١ ٪٦٫٦

٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦أ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠٢٠ ٢٠٢١ ٢٠٢٢ب

٢٫٠٠٠

١٫٥٠٠

١٫٠٠٠

٥٠٠

٠

قطري غير قطري

٪٩٣٫٩ ٪٩٣٫٧ ٪٩٤٫٠ ٪٩٤٫٤ ٪٩٤٫٩
٪٩٥٫١ ٪٩٥٫٣ ٪٩٥٫١ ٪٩٤٫٨ ٪٩٤٫٤ ٪٩٣٫٩ ٪٩٣٫٤

املصدر: مسوحات قوة العمل 2008-2016 واإلحصاء السكاني 2010 جلهاز اإلحصاء القطري.

التحديات التي تواجه قطاع قوة عمل كفؤة وملتزمة )2022-2018(. 3

رغــم اإلجنــازات التــي متــت يف ظــل اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة األولــى )2011-2016( فقــد شــخصت اســتراتيجية 
ســوق العمــل 2017-2022 بعــض التحديــات التــي تواجــه القطــاع  وتســعى للتغلــب عليهــا مــن خــال تطويــر السياســات 
واملبــادرات الازمــة. وتتركــز هــذه التحديــات حــول إعــادة التــوازن لهيــكل ســوق العمــل، زيــادة كفــاءة العمــل يف القطاعــات 
املختلفــة، وتطويــر قــدرات القطريــن وخاصــة القطريــات ذوات املســتويات التعليميــة العاليــة، واســتقطاب العمالــة املاهرة 
ذات الكفــاءة العاليــة واحلفــاظ علــى وتطويــر تشــريعات العمــل، وحتســن نظــام معلومــات ســوق العمــل. ونتنــاول فيمــا 

يلــي أهــم هــذه التحديــات.

إعادة التوازن لهيكل سوق العمل 
يتســم ســوق العمــل القطــري علــى نحــو قــوي بثنائيــات متعــددة األوجــه بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص، بــن 
املواطنــن والوافديــن، بــن ذوي املهــارات العاليــة وذوي املهــارات املنخفضــة وبــن الذكــور واإلنــاث القطريــن. وتتركــز 
العمالــة الوطنيــة يف الوظائــف احلكوميــة )90%(، وتتركــز العمالــة الوافــدة يف القطــاع اخلــاص )95%( مــع مرونــة محــدودة  
النتقــال العمالــة بــن القطاعــن العــام واخلــاص74. ومــا زال القطريــون يشــكلون أقــل مــن نصــف العاملــن يف القطــاع 
ــة للمواطنــن بســبب مــا توفــره مــن اســتقرار  ــر جاذبي ــزال أكث ــة ال ت ــى الرغــم مــن أن الوظيفــة احلكومي احلكومــي، عل
وظيفــي، ومــن أجــور ومزايــا عينيــة مرتفعــة نســبيًا. وتضيــف الفــوارق يف الرواتــب بــن القطاعــن العــام واخلــاص، وبــن 
القطريــن وغيــر القطريــن ثنائيــة أخــرى. وقــد ترتــب علــى وجــود هذيــن القطاعــن، ومــا يحمانــه مــن خصائــص 
مختلفــة، حــدوث آثــار حــدت مــن فاعليــة ســوق العمــل. كمــا يوجــد اختــال يف توزيــع العمالــة الوافــدة يف املهــن املختلفــة. 

	 وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء، مسح القوى العاملة، 2015		 	74
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خصائص قوة العمل وتكوينها  الشكل )2.3.4(: 

٢٠٠٨ ١٠٠ ٢٫٥٠٠

٢٫٠٠٠

١٫٥٠٠

١٫٠٠٠

٥٠٠

٠

(٪)
العمل
(ألف)

٧٥

٥٠

٢٥
٢٠

٠٨

قطري غير قطري

٢٠
١٥

٢٠
٠٨

٢٠٠٨ ٢٠١٥
٢٠

١٥

٠

٢٠١٥ حكومي

٢٠٠٨ شركة
٢٠١٥ حكومية

مختلط

خاص

قوة العمل (٪)

القطريون يشكلون أقل
من ٥٠٪ يف كل

القطاعات

يتركز غير القطريني يف
القطاع اخلاص

يشكل القطريون ٥٪
من قوة العمل

٢٠٠٨
٢٠١٥

٢٠٠٨
٢٠١٥

٠ ٢٠ ٤٠ ٦٠ ٨٠ ١٠٠

قطري مختلطحكومي خاصغير قطريقطري

املصدر: وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء، مسوح القوى العاملة، وتعداد 2010.

سياسات التوظيف 
ــغ 2.4%75 يف عــام  2016   ــث  بل ــن صفــوف الشــباب )15-24( حي ــة منخفــض جــداً ب ــدل بطال ــة قطــر مبع ــع دول تتمت
ــم وتنفيــذ سياســات التوظيــف  ــر أن تصمي ــغ فيهــا 13.1%76 يف عــام 2015. غي ــي بل ــم الت ــة دول العال ــة مــع بقي باملقارن
التــي مــن شــأنها أن ترفــع أداء العاملــن يف القطاعــن العــام واخلــاص وتشــجع املنافســة بينهمــا يبقــى حتديــاً كبيــراً يف 
ظــل العــدد احملــدود مــن القطريــن وتزايــد احلاجــة لهــم يف القطــاع العــام. كمــا أن الفــوارق الكبيــرة بــن ظــروف العمــل 
ومتطلباتــه  يف الوظائــف املتشــابهة يف القطاعــن العــام واخلــاص، مــن حيــث ســاعات العمــل،  تشــكل حتديــا إضافيــا لــه 
آثــار جديــة علــى ســلوك ســوق العمــل ويقلــل مــن جاذبيــة القطــاع اخلــاص للقطريــن العاملــن أو الباحثــن عــن العمــل. 
وميكــن أن يكــون لربــط  األجــور باإلنتاجيــة يف القطــاع العــام آثــار إيجابيــة حيــث ســيضيق الفــوارق إلــى حــد كبيــر يف 
األجــور وإنتاجيــة العمــل بــن العمالــة يف  القطاعــن العــام واخلــاص مــن جهــة، وبــن القطريــن وغيــر القطريــن مــن 

جهــة أخــرى. كمــا ســيجعل القــوى العاملــة اكثــر إنتاجيــة وكفــاءة.

تعدد اجلهات املعنية بسوق العمل والترابط بني قطاعاتها 
جتــدر اإلشــارة إلــى أن تعــدد اجلهــات املعنيــة بســوق العمــل )وزارة التنميــة اإلداريــة والعمــل والشــؤون االجتماعيــة، 
وزارة التعليــم والتعليــم العالــي، وزارة الداخليــة(. ميثــل حتديــاً يف ســبيل تنفيــذ املشــاريع والبرامــج يف إطــار اســتراتيجية  

	 وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء، مسح القوى العاملة 2016. 	75
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التنميــة الوطنيــة )2018-2022(. فعلــى الرغــم مــن إشــراف وزارة التنميــة اإلداريــة والعمــل والشــؤون االجتماعيــة علــى 
ــام  ــاك جهــات أخــرى يف القطاعــن الع ــى حــد ســواء، إال أن هن ــة والوافــدة عل ــب اخلاصــة بقــوة العمــل القطري اجلوان
واخلــاص معنيــة بسياســات ســوق العمــل ولذلــك فالتعــاون بينهــا ضــروري وممكــن. فــوزارة الداخليــة مثــا مســؤولة عــن 
إصــدار تأشــيرات الدخــول واخلــروج للوافديــن، وعــن إدارة نظــام تعاقدهــم مــع مســتقدميهم. أمــا وزارة التعليــم والتعليــم 
العالــي فهــي مســؤولة عــن وضــع اخلطــط والسياســات واالســتراتيجيات واألبحــاث التربويــة، وتدريــب وتطويــر كل مــن 

ينــدرج حتــت مظلتهــا، لتنفيــذ منظومــة تعليميــة متكاملــة مــن اخلدمــات التعليميــة لتحقيــق رؤيــة قطــر 2030.

ونظــرا ألهميــة القضايــا املرتبطــة بســوق العمــل ينبغــي أن جتــري مناقشــات مــع قــادة الــرأي العــام مــن علمــاء شــرعين 
ومدرســن وممثلــي املجتمــع املدنــي والقطــاع اخلــاص واألكادمييــن حــول اختــال التركيبــة الســكانية ومخاطــره، وأهميــة 
التعليــم والتدريــب والتعليــم املســتمر يف ســبيل الوصــول لقــوة عمــل كفــؤة وملتزمــة. كمــا يوجــد ترابــط  بــن القطاعــات 
املعنيــة بســوق العمــل حيــث أن النجــاح يف تنفيــذ اســتراتيجية قطــاع  قــوة العمــل كفــؤة ال تقتصــر فوائــده علــى تنميــة رأس 
املــال البشــري وزيــادة كفــاءة ســوق العمــل بــل تتعــداه لتحقيــق غايــات أخــرى لرؤيــة قطــر الوطنيــة 2030 بحكــم العاقــات 
العديــدة بــن القطاعــات املختلفــة. حيــث التأثيــر املباشــر ملســتويات التعليــم العالــي علــى املشــاركة يف قــوة العمــل. كمــا  
يتطلــب الترابــط بــن التعليــم والتدريــب والتوظيــف أن تكــون السياســات والقــرارات القطاعيــة أيضــا منســقة ومترابطــة 

ومتكاملــة يف ســياق ترتيبــات مؤسســية مناســبة. 

النتائــج الرئيســية والنتائــج الوســيطة واألهــداف احملــددة يف قطــاع قــوة عمــل . 4
)2022-2018( وملتزمــة  كفــؤة 

النتيجة الرئيسية 
”ســوق عمــل تنافســي ميكــن جميــع ســكان قطــر مــن املشــاركة يف التنميــة وبنــاء مجتمــع مزدهــر وتلبيــة احتياجــات اجليــل 
احلالــي دون املســاس باحتياجــات األجيــال القادمــة مــن خــالل مشــاركة فعالــة للعاملــني يف ســوق العمــل وحتقيــق إنتاجيــة 
مرتفعــة واســتقطاب واســتبقاء عمالــة عاليــة املهــارة، ونظــام معلومــات حديــث وشــفاف يوفــر البيانــات عــن جانبــي العــرض 

والطلــب للتوظيــف والتدريــب“. ولتحقيــق النتيجــة الرئيســية فقــد مت حتديــد النتائــج الوســيطة التاليــة:

النتيجة الوسيطة األولى: سوق عمل يشجع االستثمار يف تطوير رأس املال البشري.
تطمــح رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030 إلــى أن يكــون للقطريــن دور أكبــر يف دعــم االقتصــاد مــن خــال زيــادة مشــاركتهم يف 
قــوة العمــل، ال ســيما يف الوظائــف املهنيــة والفنيــة العاليــة املســتوى. كمــا أن زيــادة املهــارات التقنيــة للقطريــن باألخــص 
ــة يف قــوة العمــل. وقــد قامــت   ــر فاعلي ــر وأكث ــى مشــاركة أكب ــي تتماشــى مــع حاجــات ســوق العمــل ســتؤدي إل ــك الت تل
وزارة التنميــة اإلداريــة والعمــل والشــؤون االجتماعيــة بجهــود كبيــرة مــن خــال دورات التدريــب املســتمرة، وربــط املســار 
التدريبــي باملســار الوظيفــي وخطــة االبتعــاث احلكومــي )2015-2021( ملواجهــة التحــدي القائــم يف رفــد القطــاع العــام 
باحتياجاتــه مــن املهــارات العاليــة الوطنيــة. وتبقــى تغطيــة احتياجــات القطــاع العــام مــن الــدورات التدريبيــة يف املســار 
الفنــي ضعيفــة. كمــا أن هــذه الــدورات ال تغطــي احتياجــات القطــاع اخلــاص. ازداد  معــدل مشــاركة الذكــور القطريــن 
يف قــوة العمــل اإلجماليــة حيــث بلــغ 69% يف عــام 2015. وظلــت معــدالت مشــاركة اإلنــاث يف قــوة العمــل ثابتــة مــع 
ًــا انخفاضــا كبيــرا ومســتمرا جتــاوز 34% خــال الفتــرة )2015-2008( انخفاضهــا بــن النســاء القطريــات األكثــر تعليم

)اجلــدول-1.3.4(. وتعتبــر العوامــل االجتماعيــة والثقافيــة مهمــة للنســاء يف اتخــاذ قــرارات دخــول ســوق العمــل، 
الســيما مشــورة األســرة، وأزواجهــن خاصــة77 عــاوة علــى الرغبــة يف تربيــة األبنــاء وتكويــن األســرة.

وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء، تقرير منتصف املدة الستراتيجية قطاع سوق العمل، 2014، ص 28. 	77
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ــي  ــتوى التعليم ــس واملس ــب اجلن ــل )%( حس ــوة العم ــني يف ق ــاركة القطري ــدالت مش ــدول )1.3.4(: مع ج
ــا( ــة 20-59 عاًم )للفئ

جميع املستويات *جامعيثانويابتدائيالسنة

ذكور
200871799163
201070819066
201252858768
201460879269
201570869169

إناث
20089349136
201010397236
20128396935
20147406135
201510455736

*بيانات العمود: “جميع املستويات” تتعلق بالقوة العاملة 15 سنة فأكثر
كمــا أن أمنــاط معــدالت مشــاركة قــوة العمــل القطريــة بحســب العمــر لــم تتغيــر كثيــرا بــن عامــي 2008 و 2015.  
فالســمة البــارزة بالنســبة للقطريــات هــي الثبــات النســبي يف معــدالت املشــاركة مــع مــرور الوقــت وارتفاعهــا بعــد العمــر  
30 ومــع ذلــك تبقــى أقــل كثيــرا مــن معــدالت مشــاركة النســاء يف دول متقدمــة مختــارة78 أكثــر تقدمــا )شــكل 3.3.4(.

الشكل )3.3.4(: معدل مشاركة القطريات يف قوة العمل باملقارنة مع دول متقدمة مختارة، )2008 و 2015(

١٠٠

٨٠

٦٠

٤٠

٢٠

٠

(٪)

دول متقدمة مختارة ٢٠١٥

قطريات ٢٠١٥

قطريات ٢٠٠٨

١٩-١٥ ٢٩-٢٥ ٣٩-٣٥ ٤٩-٤٥ ٥٩-٥٥
الفئة العمرية

املصدر: وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء، مسح القوة العاملة بالعينة، )2( وقاعدة البيانات اجلديدة ملنظمة العمل الدولية 2016 
)3( دولة قطر، جهاز اإلحصاء، مسح القوى العاملة بالعينة 2008.

دانمارك، فرنسا، أملانيا، اليابان، النرويج، اململكة املتحدة، الواليات املتحدة األميركية، نيوزيالندا. 	78

روابط وحوكمة سوق العمل
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ــات إعــادة  ــام واخلــاص، ودعــم عملي ــاءة العمــل يف القطاعــن الع ــادة كف ــة بزي ــق هــذه النتيجــة ســتقوم احلكوم ولتحقي
التــوازن لهيــكل ســوق العمــل مــن خــال وضــع خطــة اســتراتيجية للمــوارد البشــرية؛ وتطويــر قــدرات قــوة العمــل الوطنيــة 
مبــا يتوافــق مــع متطلبــات اجلهــات احلكوميــة بكفــاءة وفاعليــة؛ وتطويــر البرامــج احملفــزة الســتقطاب الشــباب لابتعــاث؛ 
وتشــجيع الشــباب القطــري علــى ريــادة األعمــال، وإيجــاد الفــرص للباحثــن عــن عمــل وتوفيــر الفــرص ملشــاركة املواطــن 
بالتنميــة؛ وحتديــد األدوار اجلديــدة للعمالــة واخلبــرات األجنبيــة؛ والتوطــن واإلحــال للكفــاءات الوطنيــة لشــغل 
ــات الوظيفــة  ــز أخاقي ــة؛ وتعزي ــة كمســؤولية ودورهــا يف التنمي ــز ثقافــة املواطن ــة؛ وتعزي الوظائــف اإلشــرافية والقيادي
ــة وبشــكل خــاص  ــادات الوطني ــاء القي ــة جتــاه العمــل؛ وبن ــادرة واإلنتاجي ــة املب ــز ثقاف ــة؛ وتعزي ــر املهني ــزام باملعايي وااللت
القيــادات الوســطى. كمــا ســتقوم بتعزيــز الشــراكة مــع القطــاع اخلــاص ومتكــن الكــوادر الوطنيــة مــن تولــي املناصــب 
ــة املتطــورة  ــى التحتي ــدة والبن ــم إلدارة النظــم املعق ــة يف العال ــارات العالي ــدة للمه ــة املتزاي ــه يف ظــل األهمي ــة في القيادي

كاملــدن الذكيــة، واملطــارات، الســكك احلديديــة.  

الهدف األول: تدريب وتطوير املوارد البشرية الوطنية 2022.	 

الهــدف الثانــي:  زيــادة خريجــي برامــج العلــوم والرياضيــات والتكنولوجيــا والهندســة يف االبتعــاث احلكومــي بنســبة ال 	 
تقــل عــن 50% بحلــول عــام 2022.

الهدف الثالث:  حتسن سياسات املوارد البشرية بحلول 2022.	 

النتيجة الوسيطة الثانية : سوق عمل يوفر عمالة وافدة ماهرة وإنتاجية مرتفعة. 
إن التحــول نحــو اقتصــاد مبنــي علــى املعرفــة، ذي مهــارات عاليــة، يدفــع األجــور العاليــة علــى أســاس اإلنتاجيــة، يشــكل 
حتديــا، حيــث حتتــاج املــوارد الهيدروكربونيــة احملــدودة بطبيعتهــا والتــي تســاهم يف النمــو إلــى اســتبدالها علــى املــدى 
املتوســط والطويــل بنمــو محركــه املعرفــة واملهــارات يقــوده قطــاع خــاص مســتقل ومبتكــر. فتوزيــع العاملــن يف قــوة العمــل 
حســب اجلنســية ومســتوى املهــارة79 يظهــر أن القطريــن يتركــزون يف الوظائــف املاهــرة وذات املهــارة العاليــة )87% يف 
عــام 2015 مقابــل 81% يف عــام 2004(، بينمــا يتواجــد الوافــدون يف الوظائــف شــبه-املاهرة وغيــر املاهــرة )71% يف عــام 
2015 مقابــل 64% يف عــام 2004(. وتســعى اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة الثانيــة )2018-2022( إلــى زيــادة حصــة ذوي 

املهــارات العاليــة مــن الوافديــن مــن مجمــل الوافديــن إلــى الدولــة )الشــكل 4.3.4(. 

توزيع العمالة القطرية وغير القطرية حسب املهارات الشكل )4.3.4(: 

سية
جلن

 وا
ارة

مله
ب ا

حس
يع 

توز
ال

القطريون

مجموع قوة العمل

٢٠٠٤

١٠٠ ٥٠٫٣٠٠ ٩٨٫٥٠ ٣٨٧٫٣٠٠ ١٫٨٥٥،٢٠٠
١٤٫١
١٤٫٧

٥١٫٦

١٩٫٦

١٨٫٧
١٦٫٥

٣٨٫٧

٢٦٫٢

٥٥

٣١٫٧
٧٫٤٥٫٨

٤٩٫٦

٣١٫٥
٤٫٦
١٤٫٣

(٪)

٨٠
٦٠
٤٠
٢٠

٠
٢٠١٥ ٢٠٠٤ ٢٠١٥

غير القطريون
غير ماهرةشبه ماهرةماهرةماهرة جدًا

ــة بالعينــة، ســنوات مختلفــة. )2( دولــة قطــر، جهــاز اإلحصــاء، التعــداد العــام  املصــدر: وزارة التخطيــط التنمــوي واإلحصــاء، )1( مســوح القــوى العامل
للســكان واملســاكن واملنشــآت،2010.

مستوى عالي املهارة في الوظائف 1-3، مستوى ماهر في الوظائف 4-6، مستوى محدود املهارات في الوظائف 7-8، مستوى غير ماهر في الوظائف 9. 1 = املشرعون  	79
وكبار املوظفين واملديرون، 2= االختصاصيون، 3 = الفنيون ومساعدو االختصاصيين، 4 = الكتبة، 5 = العاملون في مهن الخدمات والبيع في األسواق واملحالت، 6 = 

العاملون في الزراعة وصيد السمك، 7 = الحرفيون واملهن املرتبطة بهم، 8 = مشغلو املصانع واآلالت وعمال التجميع، 9 = العاملون في املهن األولية.
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إن اإلنتاجيــة هــي احملــرك األساســي للنمــو يف االقتصــاد العاملــي. وتعتبــر زيادتهــا هــي التحــدي األساســي بالنســبة 
للبلــدان يف املســتقبل80. وتبــدو املســتويات احلاليــة إلنتاجيــة قــوة العمــل يف قطــر مشــابهة لبلــدان املقارنــة81 يف 
ــاب  ــة الكثيفــة. وقــد اســتغل أرب القطاعــات ذات املعــارف الكثيفــة، لكنهــا أقــل منهــا بالنســبة للقطاعــات ذات العمال
العمــل إلــى أقصــى مــا اســتطاعوا سياســة الهجــرة املفتوحــة التــي أمنــت مصــدراً ال ينضــب مــن العمالــة غيــر املاهــرة 
أو نصــف املاهــرة مبعــدل األجــور العامليــة )املنخفــض جــداً(. وقــد قــوض هــذا الوضــع احلوافــز علــى االســتثمار يف 
املعــدات الرأســمالية واســتخدام العمالــة األعلــى مهــارة التــي مــن شــأنها  أن تخفــض إجمالــي الطلــب علــى العمالــة. 
ودون تقليــل املعــروض مــن اليــد العاملــة املنخفضــة الكلفــة واملهــارة، وزيــادة جاذبيــة االســتثمارات الرأســمالية وقــوة 
العمــل ذات املهــارة العاليــة ســوف لــن يتمكــن االقتصــاد مــن حتقيــق طموحاتــه بالتنــوع االقتصــادي الســليم وتخفيــض 
نســبة العمالــة الوافــدة. ورغــم النمــو اإليجابــي للنــاجت احمللــي اإلجمالــي، والنمــو املتميــز يف مخــزون رأس املــال، فقــد 
كانــت إنتاجيــة العوامــل الكليــة ســالبة حيــث كانــت تتــراوح مــا بــن -4.9% و-4.2% بــن ســنتي 2011 و2015، وهــو 
مــا يعنــي أن املــوارد ميكــن اســتغالها بشــكل أفضــل لتحقيــق غايــات رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030 وأهــداف اســتراتيجية 

التنميــة الوطنيــة. )الشــكل 5.3.4(82.

الشكل )5.3.4(: إنتاجية العوامل الكلية و منو رأس املال
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املصدر: وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء، إدارة التخطيط التنموي البيئي واالقتصادي، 2017.

  https://www.oecd.org/eco/growth/OECD-2015-The-future-of-productivity-book.pdf, p 3. 	80

دول املقارنة: النرويج، سنغافورة، 2015. 	81

وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء ،إدارة التخطيط التنموي البيئي واالقتصادي ، 2017. 	82
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لتحقيــق هــذه النتيجــة ســتقوم احلكومــة بدراســة وضــع سياســة االســتقدام شــاملة وتتيــح الفــرص للعمالــة الوافــدة العاملــة 
يف القطــاع اخلــاص وباألخــص القطاعــات ذات الكثافــة العماليــة كقطــاع اإلنشــاءات والبنــاء والتــي انتهــت عقــود عملهــا 
ــة منهــا أو إعــادة توظيفهــا بعــد تســوية أوضاعهــا لوظائــف  ــرة العالي ــم نقــل ذوي اخلب أو مت االســتغناء عــن خدماتهــا، أن يت
أخــرى مناســبة وشــاغرة وذلــك كبديــل لاســتقدام. علــى أن يتــم وضــع اســتراتيجيات للتخفيــف مــن آثــار املخاطــر املرتبطــة 
باالعتمــاد الكبيــر علــى العمالــة الوافــدة غيــر املاهــرة. وتبــن األدبيــات أن الوافديــن الذيــن يبقــون بصــورة دائمــة يف 
ــون إلــى االســتثمار أكثــر يف رأس املــال البشــري، وهــو مــا يدعــم حتقيــق غايــات رؤيــة قطــر الوطنيــة83 ــد املضيــف مييل  البل
2030؛ مــن خــال تنفيــذ برنامــج لتوظيــف الوافديــن ذوي املهــارات العاليــة واالحتفــاظ بهــم وفقــا للحاجــة. وســوف يشــمل 
البرنامــج وضــع اســتراتيجيات للتخفيــف مــن آثــار املخاطــر املرتبطــة باالعتمــاد الكبيــر علــى العمالــة الوافــدة غيــر املاهــرة. 
وميكــن أن تتولــى هيئــة تنســيق عبــر القطاعــات االتصــال بــن الوافديــن واملؤسســات العامــة واخلاصــة؛ ودراســة الدواعــي 

التــي قــد تســبب عــدم االســتقرار  للعمالــة الوافــدة املاهــرة.

كمــا ســتعمل احلكومــة علــى تقليــل الفجــوة بــن تكلفــة رأس املــال والعمالــة املنخفضــة املهــارة، لتوجيــه أربــاب العمــل لاســتثمار 
يف تعزيــز اإلنتاجيــة الرأســمالية بــدل تفضيــل العمالــة منخفضــة التكلفــة. وكذلــك ســتعمل علــى جعــل القطــاع اخلــاص أكثــر 
جاذبيــة عــن طريــق تقليــص الفجــوة بــن الرواتــب وحــزم التعويضــات واحلوافــز بــن القطاعــن العــام  واخلــاص وســاعات 
العمــل؛ وتشــجيع زيــادة اهتمــام أربــاب العمــل باالســتثمار يف التجهيــزات الرأســمالية أو باســتخدام العمالــة املاهــرة للتحــول 
مــن األفضليــة النســبية يف مجــال النفــط والغــاز نحــو ميــزة تنافســية يف رأس املــال البشــري الــذي يشــكل عنصــرا حاســما 
لانتقــال إلــى اقتصــاد املعرفــة ودعــم مســتويات املهــارة العاليــة للقطريــن وزيــادة حضورهــم يف قــوة العمــل مــن خــال رفــع 
تكلفــة العامــل الوافــد علــى رب العمــل والتوفيــق بــن أنظمــة وسياســات التوظيــف يف القطاعــن  العــام واخلــاص؛ وحتســن 
جاذبيــة اســتخدام قــوة العمــل  ذات املهــارات العاليــة مــن قبــل أصحــاب العمــل، وســيتم هــذا بجعلهــم يتحملــون جميــع تكاليــف 
ــود  ــا؛ ودعــم جه ــة منه ــارات املتدني ــن ذوي امله ــى تعي ــا كالرســوم عل ــا فيه ــة قطــر نتيجــة إقامته ــا دول ــي تتحمله ــة الت العمال
حتســن إمكانيــات الوصــول إلــى التمويــل للمشــاريع ذات الرأســمال املرتفــع مــن خــال منــح إعانــات أو تقــدمي قــروض ميســرة. 

الهدف األول: زيادة نسبة العمالة الوافدة ذات املهارة العالية جدا يف قوة العمل إلى 20% على األقل بحلول عام 2022.	 

الهدف الثاني: رفع اإلنتاجية الكلية بأربع نقاط على األقل بحلول عام 2022.	 

النتيجــة الوســيطة الثالثــة: حوكمــة ســوق العمــل مبــا يضمــن توفيــر احتياجاتــه احلاليــة واملســتقبلية 
مــن البيانــات املوثوقــة. 

بنــاء علــى اقتــراح اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة األولــى )2011-2016( مبراجعــة وتنقيــح نظــام الكفالــة يف قطــر، قامــت احلكومــة  
بإصــدار قانــون رقــم )21( لســنة 2015 بتنظيــم دخــول وخــروج الوافديــن وإقامتهــم، والــذي يتوقــع أن يفتــح املجــال ملنافســة أكبــر 
مــن خــال مرونــة حركــة العمــال يف ســوق العمــل، وإعطــاء فرصــة لظهــور الكفــاءات العليــا ممــا يزيــد يف كفــاءة ســوق العمــل، 
ــة بــن القطاعــات. كمــا تبنــت وطبقــت احلكومــة نظــام حمايــة األجــور الــذي مــن شــأنه أن يضمــن  ويســهل عمليــة تنقــل العمال
حصــول العمــال علــى أجورهــم يف مواعيدهــا احملــددة وأن يقلــل مــن الشــكاوى العماليــة ذات العاقــة. وقــد قامــت  مؤسســة قطــر 
ــر إلزاميــة حلمايــة  ــة الوافــدة عــام 2010 مــن خــال إنشــاء إطــار معايي ــة العمال ــادرة رعاي ــة املجتمــع مبب ــوم وتنمي ــة والعل للتربي
العمــال وتشــجيع املمارســات األخاقيــة يف املشــروعات اإلنشــائية. ويف بدايــة عــام 2014 بــدأت اللجنــة العليــا للمشــاريع واإلرث-
ــال،  ــى للعم ــة املثل ــر الرعاي ــدم 2022 بإطــاق معايي ــرة الق ــم  لك ــة  قطــر الســتضافة كأس العال ــى خطــط دول ــي تشــرف عل الت
وتشــمل دفــع األجــور وســكن العمــال، والصحــة والســامة املهنيــة، والرصــد الــدوري لضمــان االلتــزام بتنفيــذ هــذه املعاييــر84. إن 
دعــم عمليــات إعــادة هيكلــة ســوق العمــل يتطلــب متابعــة ودعــم جهــود التطويــر التــي حصلــت يف مجــال تشــريعات ســوق العمــل.

.World	Bank, Thematic	Report: Population, Labour	and	Sustainable	Development, )2017( p.23 	83

وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء، تقرير التنمية البشرية الرابع لدولة قطر، )2015(، ص. 45. 	84
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إن بيانــات ســوق العمــل والبحــوث املتعلقــة بــه أساســية لرســم السياســات املســتندة لألدلــة. غيــر أن نقــص الدراســات 
والبيانــات الشــاملة عــن ســوق العمــل عامــان يحــدان مــن إمكانيــة دولــة قطــر يف رســم سياســة فعالــة لســوق العمــل. 
فــا يوجــد مصــدر وحيــد للبيانــات املتعلقــة بســوق العمــل، لذلــك يصعــب علــى اجلهــات املعنيــة الوصــول إلــى البيانــات 
ــل والشــؤون  ــة والعم ــة اإلداري ــدى وزارة التنمي ــل موجــود ل ــات عــن ســوق العم ــة. فاملصــدر الرئيســي للبيان ذات الصل
االجتماعيــة بالنســبة ملــن يخضعــون لقانــون العمــل،  بينمــا املصــدر الرئيســي للبيانــات عمــن ال يخضعــون لقانــون العمــل  
متوفــر لــدى وزارة الداخليــة، ويشــمل ذلــك خادمــات املنــازل، واملربيــات والطباخــن، والســائقن والبســتانين وهــي 
فئــات كبــرى مــن العمالــة األجنبيــة85. إن قواعــد البيانــات هــذه بحاجــة إلــى جتميــع أفضــل يف قاعــدة بيانــات تفاعليــة 
رئيســية عــن ســوق العمــل، يتــم مــن خالهــا التنســيق بــن اجلهــات الرئيســية املعنيــة كــوزارة التنميــة اإلداريــة والعمــل 
والشــؤون االجتماعيــة، وزارة الداخليــة، وزارة التخطيــط التنمــوي واإلحصــاء، وزارة الصحــة العامــة، وزارة التعليــم 
والتعليــم العالــي، قطــر للبتــرول ومؤسســة قطــر للتربيــة والعلــوم وتنميــة املجتمــع، وغرفــة قطــر، والهيئــة العامــة للتقاعــد 

والتأمينــات االجتماعيــة )الشــكل 6.3.4(.

الشكل )6.3.4(: روابط وحوكمة سوق العمل

روابط وحوكمة
سوق العمل

وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون 
االجتماعية

جهات أخرى

األمانة العامة ملجلس الوزراء

•  تصدر وتنفذ القوانني والسياسات
•  تراقب  الوزارات واالدارات احلكومية لتضمن

 تنفيذ قانون ادارة املوارد البشرية من خالل 
احلصول على التقارير ذات الصلة.

وزارة الداخلية

•  تقرر تأشيرات العمل ضمن اللجنة الدائمة
لالستقدام  

•  جتمع وحتفظ بيانت قوة العمل
•  تقرر وتنظم وتراقب احلصص (النسب) الوطنية

•  تصدر تأشيرات اخلروج

وزارة التربية والتعليم العالي

التزويد باخلريجني  •
بناء القدرات من خالل التدريب التقني واملهني  •

•  تصدر وتنفذ القوانني والسياسات
تراقب وتفحص مواقع العمل  لتطبق   •

التشريعات
تقر تأشيرات العمل ضمن اللجنة الدائمة    •

لالستقدام  
تراقب الشركات لضمان توظيف القطريني  •

جتمع وحتفظ البيانات عن قوة العمل  •

•  معهد اإلدارة العامة
- بناء قدرات القطاع العام  
وزارة التخطيط التنموي   •

- التخطيط والتنسيق الشامل  
•  وزارة الصحة العامة

- ينفذ السالمة املهنية  
الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات    •

االجتماعية
- السياسات املتعلقة باملعاشات  

•  قطر للبترول ومؤسسة قطر للتربية والعلوم 
وتنمية املجتمع

-لديها سياسات موارد بشرية ومعايير وآليات    
رقابة خاصة  

•  غرفة التجارة

وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء، برنامج األمم املتحدة اإلنمائي، تقرير التنمية البشرية الرابع لدولة قطر، )2015(، ص 46. 	85
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لتحقيــق هــذه النتيجــة ســتقوم احلكومــة بالبنــاء علــى قواعــد البيانــات املوجــودة يف جهــات الدولــة املختلفــة كــوزارة الداخليــة، 
وزارة التنميــة اإلداريــة والعمــل والشــؤون االجتماعيــة وزارة التخطيــط التنمــوي واإلحصــاء، وقطــر للبتــرول وتفعيــل ربطهــا 
جميعــا ألجــل احلصــول علــى البيانــات واملؤشــرات الضروريــة يف الوقــت واجلــودة املناســبن حــول جانبــي العــرض والطلــب 
يف ســوق العمــل احلالــي واملســتقبلي، ودعمهــا مــن خــال زيــادة مصــادر البيانــات كالدراســات التتبعيــة للخريجــن؛ واســتكمال 
نظــام معلومــات ســوق العمــل وتفعيلــه جلعلــه ســهل االســتخدام مــن طــرف صانعــي سياســات ســوق العمــل، وملبيــا الحتياجات 
ــة لضمــان أمــن  ــادئ  توجيهي ــة للمشــاركة يف املعلومــات وتقــدمي مب ــات؛ ووضــع منهجي ــة املختلفــة مــن البيان اجلهــات املعني
ــر يف ســوق العمــل. كمــا ســتقوم  ــي تؤث ــة وخصوصيتهــا وتســهيل إجــراء البحــوث يف العوامــل الت ــات الفردي ســجات البيان
احلكومة بتطوير وحتســن تشــريعات وسياســات ســوق العمل، وحتســن معلومات ســوق العمل وتعزيز عمليات اســتخدامها،  
وتطويــر آليــات ضبــط اإلنفــاق االضطــراري وحتويلــه إلــى فرصــة ملواجهــة الســلبيات وحتقيــق الكفــاءة يف اإلنفــاق احلكومــي.

الهدف: إيجاد قاعدة بيانات موثوقة لسوق العمل قابلة لتوفير البيانات املطلوبة يف الوقت املناسب بحلول عام 2022. 	 

خامتة. 5

ــل  ــق نتيجــة رئيســية هــي:  ســوق عم ــى حتقي ــة عل ــؤة  وامللتزم ــل الكف ــوة العم ــة لق ــة الوطني ســتعمل اســتراتيجية التنمي
ــة احتياجــات اجليــل احلالــي  ــاء مجتمــع مزدهــر وتلبي ــة وبن تنافســي ميكــن  جميــع ســكان قطــر مــن املشــاركة يف التنمي
دون املســاس باحتياجــات األجيــال القادمــة مــن خــال مشــاركة فعالــة للعاملــن يف ســوق العمــل، وحتقيــق إنتاجيــة عمــل 
مرتفعــة، واســتقطاب عمالــة عاليــة املهــارة قــادرة علــى املنافســة يف الســوق العامليــة، ووضــع نظــام معلومات حديث وشــفاف 
يوفــر البيانــات عــن جانبــي العــرض والطلــب للتوظيــف والتدريــب. وهــذه النتيجــة الرئيســية تخدمهــا ثــاث نتائــج وســيطة 
هــي: ســوق عمــل يشــجع االســتثمار يف تطويــر رأس املــال البشــري؛ ســوق عمــل يوفــر عمالــة وافــدة ماهــرة وإنتاجيــة عمــل 

مرتفعــة؛ وحوكمــة ســوق العمــل تضمــن توفيــر احتياجاتــه احلاليــة واملســتقبلية مــن البيانــات املوثوقــة واملتوفــرة.

 ويف الوقــت ذاتــه جتــدر اإلشــارة إلــى التحديــات التنفيذيــة املتعلقــة  بتعــدد اجلهــات املعنيــة بســوق العمــل. فــإذا كانــت وزارة 
التنميــة اإلداريــة والعمــل والشــؤون االجتماعيــة تشــرف علــى اجلوانــب اخلاصــة بقــوة العمــل القطريــة والوافــدة علــى حــد 
ســواء، فــإن هنــاك جهــات أخــرى معنيــة بسياســات ســوق العمــل ولذلــك فالتعــاون بينهــا ضــروري. كمــا ينبغــي أن جتــري 
مشــاورات مــع قــادة الــرأي العــام مــن علمــاء شــرعين ومدرســن وممثلــن مــن املجتمــع املدنــي والقطــاع اخلــاص وأكادمييــن 
حــول قضايــا ســوق العمــل كاختــال التركيبــة الســكانية ومخاطــره، وأهميــة التعليــم والتدريــب والتعلــم املســتمر يف ســبيل 

الوصــول لقــوة  عمــل كفــؤة ولضمــان مشــاركة كافــة اجلهــات املعنيــة، واالســتفادة مــن التجــارب الناجحــة يف الدولــة. 

 كمــا أن ترابــط القطاعــات املعنيــة بســوق العمــل  يؤثــر بشــدة علــى النجــاح يف تنفيــذ اســتراتيجية ســوق العمــل الــذي ال 
تقتصــر فوائــده علــى تنميــة رأس املــال البشــري بــل تتعــداه لتحقيــق غايــات أخــرى لرؤيــة قطــر الوطنيــة 2030. حيــث 
ــي  ــد الت ــى العوائ ــادة االطــاع عل ــا أن زي ــل. كم ــوة العم ــى املشــاركة يف ق ــي عل ــم العال ــر املباشــر ملســتويات التعلي التأثي
يحققهــا التعليــم والتدريــب واملعرفــة بهــا مــن شــأنها أن تشــجع القطريــن علــى البقــاء فتــرة أطــول يف املدرســة وحتســن 
أدائهــم التعليمــي. ويتطلــب الترابــط بــن التعليــم والتدريــب والتوظيــف أن تكــون السياســات والقــرارات القطاعيــة أيضــا 

منســقة ومترابطــة ومتكاملــة يف ســياق ترتيبــات مؤسســية مناســبة. 

ولتحقيــق األهــداف الوطنيــة لســوق العمــل ستســتمر احلكومــة يف إجــراء عمليــة تطويــر جوهريــة للفتــرة مــا بــن 2018 
و2022، وذلــك لتعزيــز تنميــة رأس املــال البشــري الــذي يخــدم النمــو االقتصــادي املســتدام، وميكــن مــن االنتقــال إلــى 
االقتصــاد املبنــي علــى املعرفــة. كمــا تســعى احلكومــة أيضــا إلــى زيــادة كفــاءة ســوق العمــل مــن خــال إقامــة تكافــؤ بــن 

العــرض والطلــب علــى اليــد العاملــة يف القطاعــن العــام واخلــاص.
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6 .
امللحق

ميكــن  جميــع ســكان قطــر مــن 
صــول إلــى النتيجــة الرئيســية  “ســوق عمــل تنافســي 

جلهــات املنفــذة التــي تســاهم يف الو
ف و البرامــج / املشــاريع  وا

النتائــج الوســيطة واألهــدا
ني يف ســوق العمــل 

س باحتياجــات األجيــال القادمــة مــن خــالل مشــاركة فعالــة للعاملــ
حلالــي دون املســا

جليــل ا
املشــاركة يف التنميــة وبنــاء مجتمــع مزدهــر وتلبيــة احتياجــات ا

ف والتدريــب“.
ض والطلــب للتوظيــ

ف يوفــر البيانــات عــن جانبــي العــر
حتقيــق إنتاجيــة مرتفعــة واســتقطاب واســتبقاء عمالــة عاليــة املهــارة، ونظــام معلومــات حديــث وشــفا

و

النتائج الوسيطة
حملددة

ف  ا
األهدا

البرامج /املشاريع
جلهات املنفذة

ا
جلهات الداعمة

ا

ســوق 
النتيجة الــوســيــطــة )1(: 

عـــمـــل يـــشـــجـــع االســــتــــثــــمــــار يف 
س املال البشري

تطوير رأ

1.1 تدريب وتطوير املوارد البشرية الوطنية 2022.

ضيات والتكنولوجيا 
خريجي برامج العلوم والريا

2.1 زيــادة 
حلكومي بنسبة ال تقل عن 50% بحلول 

يف االبتعاث ا
والهندسة 

عام 2022.

حتسن سياسات املوارد البشرية  بحلول  2022.
 3.1

خطة استراتيجية لتطوير 
برنامج: 

املوارد البشرية

وزارة التنمية اإلدارية 
والعمل والشؤون 

االجتماعية

وزارة التعليم والتعليم العالي

قطر للبترول

جامعة قطر

ســوق 
النتيجة الــوســيــطــة )2(: 

عمل يوفر عمالة وافــدة ماهرة 
وإنتاجية مرتفعة

يف قوة 
1.2  زيادة نسبة العمالة الوافدة ذات املهارة العالية جدا 

العمل  إلى 20% على األقل بحلول عام 2022.
برنامج: استقطاب العمالة الوافدة 

عالية املهارة

وزارة التنمية اإلدارية 
والعمل والشؤون 

االجتماعية

صاد والتجارة 
وزارة االقت

وزارة الداخلية

غرفة قطر

2.2 رفع اإلنتاجية الكلية بأربع نقاط على األقــل بحلول عام 
.2022

برنامج: رفع إنتاجية سوق العمل
وزارة التنمية اإلدارية 

والعمل والشؤون 
االجتماعية

صاد والتجارة
وزارة االقت

صاء
وزارة التخطيط التنموي واإلح

النتيجة الوسيطة )3(: حوكمة 
ضمن توفير 

مبــا ي
ســوق العمل 

حلالية واملستقبلية 
احتياجاته ا

من البيانات املوثوقة

1.3 إيجاد قاعدة بيانات موثوقة لسوق العمل قابلة لتوفير 
البيانات املطلوبة يف الوقت املناسب بحلول عام 2022.

برنامج: نظام معلومات سوق العمل 
وتوفير القدرات على استخدامه

وزارة التنمية اإلدارية 
والعمل والشؤون 

االجتماعية

وزارة الداخلية

قطر للبترول

صاد والتجارة
وزارة االقت

صاء
وزارة التخطيط التنموي واإلح

صحة العامة
وزارة ال

وزارة التعليم والتعليم العالي

جتماعية سليمة
س: تنمية ا

خلام
جلزء ا

ا
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الفصل األول: احلماية االجتماعية
اجلزء

5
الفصل

1

اجلزء اخلامس: تنمية اجتماعية سليمة

استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر 2022-2018 206

املقدمة. 1

ــة  ــم املدني ــى حقوقه ــن يرع ــع القطري ــة جلمي ــة االجتماعي ــال للحماي ــام فّع ــاء ” نظ ــر إىل بن ــة قط ــع دول تتطل
ــة“ ــة والصح ــى الكرام ــة عل ً  للمحافظ ــ ــاً  كافي ــم دخ ــن له ــع ويؤم ــر اجملتم ــة يف تطوي ــاركتهم الفعال ــن مش ويثم

)رؤية قطر الوطنية 2030(

ــة  ــا للبــاد أن يكــون أحــد محــاور االســتراتيجية الوطني ــادة العلي ــة 2030، وجهــت القي ــة قطــر الوطني واتســاقا مــع رؤي
الثانيــة 2022-2018:

 ”االنتقــال مــن حالــة التلّقــي الكامنــة يف سياســات الرعايــة االجتماعيــة البســيطة إىل حالــة الفعــل مــن خــال 
متكــن جميــع فئــات اجملتمــع مــن املشــاركة يف التنميــة الوطنيــة“.

)من خطاب سمو األمير، حفظه اهلل، عن محاور االستراتيجية
الوطنية الثانية يف مجلس الشورى، 1 نوفمبر 2016(.

إن اســتراتيجية احلمايــة االجتماعيــة - والتــي تشــكل أحــد قطاعــات اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة الثانيــة )2018-
2022( قــد احتلــت موقعــا متقدمــا يف ســلم األولويــات التنمويــة وتنــال مكانــة خاصــة يف اإلرادة السياســية الداعمــة 
إلرســاء دعائــم املجتمــع املتماســك والعــادل والشــامل للجميــع، ويعمــل مــن أجــل حتقيقهــا العديــد مــن املؤسســات 
الفاعلــة يف الدولــة. وهــي خطــة مــن املأمــول ان تتســم بالشــمول وتفضــي إلــى التحــول، أساســها احلقــوق ومحورهــا 
النــاس، ومرتكــزة علــى توجيهــات القيــادة العليــا وتطلعــات رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030، والــدروس املســتفادة 
ــة  ــة الدولي ــدة التنمي ــادئ وأهــداف أجن ــى )2011-2016(، ومســتلهمة مب ــة األول ــة الوطني مــن اســتراتيجية التنمي

املســتدامة 2015- 2030.

واسترشــادا بأهــداف رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030 وتوجيهــات القيــادة العليــا، واتســاقا مــع أهــداف األمم املتحــدة للتنميــة 
املســتدامة -2030، ســتقوم اســتراتيجية احلمايــة االجتماعيــة )2017-2022( بالعمــل علــى حتقيــق متطلبــات التنميــة 
االجتماعيــة مــن خــال تنفيــذ السياســات االســتراتيجية والبرامــج واآلليــات التــي ستســهم يف تعزيــز احلمايــة االجتماعية 
جلميــع املواطنــن، ومتكــن فئــات املجتمــع املختلفــة وتزويدهــم باملهــارات املطلوبــة واألصــوات التــي حتقــق لهــم احلريــة 
مــن احلاجــة واخلــوف، وتأمــن التمتــع بحقوقهــم ليعيشــوا حيــاة صحيــة كرميــة آمنــة مــع احملافظــة علــى  منظومــة القيــم 
والثقافــة املجتمعيــة. وتشــكل احلمايــة االجتماعيــة مكونــا أساســياً مــن منهجيــة متكاملــة للتنميــة االجتماعيــة الســليمة 
الراميــة إلــى حتقيــق رفــاه دولــة قطــر ومواطنيهــا. وبنــاء مجتمــع ســالم وآمــن ومســتقر مــن كافــة املخاطــر واالمــراض 
االجتماعيــة التــي تهــدد كيانــه. ويقــوم إطــار اســتراتيجية احلمايــة االجتماعيــة علــى ثاثــة مرتكــزات هــي مرتكــز الرعايــة 
االجتماعيــة ومرتكــز رأس املــال االجتماعــي ومرتكــز األســرة القطريــة، حتــددت علــى أساســها، وبإجمــاع آراء ممثلــي 

اجلهــات ذات العاقــة بالقطــاع، األولويــات االســتراتيجية للقطــاع التــي تتمثــل يف حتقيــق النتائــج التاليــة: 
إنشاء نظام رعاية اجتماعية متكامل فعال ومستدام. 1

بناء أسرة قطرية قوية متماسكة وممّكنة. 2

زيادة نطاق وفاعلية رأس املال االجتماعي. 3

 وســوف نتنــاول يف هــذا الفصــل مــا حتقــق مــن نتائج اســتراتيجية قطاع احلمايــة االجتماعيــة )2011-2016( والتحديات 
والنتائج الرئيســية واألهداف احملددة للقطاع يف اســتراتيجية التنمية الوطنية الثانية )2022-2018(.
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التقدم احملرز يف نتائج أهداف قطاع احلماية االجتماعية )2016-2011(. 2

ــة األولــى )2011-2016( والتــي ســعت لترجمــة هــدف  ــز االســتراتيجية الوطني ــة إحــدى ركائ ــة االجتماعي شــكلت التنمي
رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030 للنهــوض بالبنيــة االجتماعيــة وتطويرهــا مــن خــال تبنــي وتنفيــذ سياســات وبرامــج اجتماعيــة 
متكاملــة تشــكلت مــن خمــس اســتراتيجيات قطاعيــة شــملت التماســك األســري ومتكــن املــرأة، احلمايــة االجتماعيــة األمن 
ــة  ــة االجتماعي ــاء نظــام للحماي ــى ببن ــة األول والســامة العامــة والثقافــة والرياضــة. وقــد التزمــت االســتراتيجية الوطني
يعمــل علــي توفيــر حيــاة اجتماعيــة كرميــة للمواطنــن ويثمــن مســاهماتهم املجتمعيــة. وهدفــت االســتراتيجية إلــى بنــاء 

نظــام احلمايــة االجتماعيــة لتحقيــق 3 نتائــج واســعة مــن خــال تنفيــذ عشــرة مشــروعات. وهــذه النتائــج هــي:
إرساء نظام حماية اجتماعية متكامل.. 1

بناء بيئة متكينية إلدماج املجموعات املهمشة والضعيفة يف املجتمع ويف قوة العمل.. 2

توسيع قاعدة املشاركة من خال بناء الشراكات الذكية.. 3

ووفــق مــا جــاء يف التقاريــر املختصــة مبتابعــة تنفيــذ مشــاريع قطــاع احلمايــة االجتماعيــة، فــإن التقــدم احملــرز رغــم أنــه 
كان تقدمــاً ملحوظــاً - قــد اتســم بالتفــاوت يف مســتويات التنفيــذ. 

ــر مــن  ــال بالنســبة للنتيجــة القطاعيــة األولــى، فقــد ارتفــع الدخــل احلقيقــي لألســرة املعيشــية ألكث ــى ســبيل املث فعل
الضعــف وارتفــع عــدد القطريــن املشــاركن يف برنامــج األســر املنتجــة مــن 220 أســرة عــام 2008 إلــى 587 أســرة عــام 
  (Gini) ــي ــغ معامــل جين ــث بل ــر الزمــن، حي ــى م ــة عل ــن األســر املعيشــية القطري ــروق الدخــل ب 2012.  وتقلصــت ف
القائــم علــى الدخــل املعــاَدل 0.273 يف عــام 2012-2013 مقارنــة مــع 0.293 يف عــام 2006-2007، )ومعامــل جينــي 
هــو مؤشــر لقيــاس مــدى عدالــة توزيــع الدخــل بــن افــراد املجتمــع الواحــد وتتــراوح قيمتــه مــن صفــر ويــدل علــى عدالــة 
كاملــة إلــى واحــد ويــدل علــى عــدم العدالــة(. كمــا ظــل معــدل فقــر الدخــل النســبي دون تغييــر إلــى حــد كبيــر مــع مــرور 
الزمــن، ولكــن زادت نســبة األطفــال الذيــن يعيشــون يف أســر معيشــية منخفضــة الدخــل مــن 13.4% إلــى %15.2 
ــي  ــاجت احملل ــة كنســبة مــن الن ــات االجتماعي ــى اإلعان ــام عل ــاق الع ــع  اإلنف ــد ارتف ــن 2007 - 862013. وق ــرة ب يف الفت
اإلجمالــي مــن 0.05% عــام 2008 إلــى 0.14% عــام 2015. وتشــير بيانــات وزارة التنميــة اإلداريــة والعمــل والشــؤون 
ــاع عــدد  ــام 2013، وارتف ــة بع ــان االجتماعــي بنســبة 200% عــام 2014 مقارن ــات الضم ــاع إعان ــى ارتف ــة إل االجتماعي
املنتفعــن مــن اإلعانــات إلــى الضعــف بــن عامــي 2007 و2015. وعلــى صعيــد التماســك األســري، تشــير اإلحصائيــات 
احملدثــة إلــى انخفــاض معــدالت الطــاق بــن القطريــن مــن 19 حالــة طــاق لــكل 1000 متــزوج يف عــام 2008، إلــى 
ــة  ــر مراجع ــة. ويشــير تقري ــاً يف متاســك األســرة القطري ــزوج عــام 2015. ممــا يســهم إيجابي ــكل 1000 مت ــة ل 16حال
منتصــف املــدة أيضــا إلــى تعــرض التماســك األســرى للزعزعــة نتيجــة للتغيــرات الســلوكية الناجمــة عــن التغيــرات 
االجتماعيــة واالقتصاديــة املتســارعة مثــل تأخــر ســن الــزواج وبالتالــي ارتفــاع ســن اإلجنــاب وانخفــاض معــدل اخلصوبــة 

ممــا يهــدد التماســك - األســري.

وعلــى مســتوى النتيجــة القطاعيــة الثانيــة فقــد خطــت قطــر خطــوات كبيــرة نحــو تعزيــز حقــوق املجموعــات املهمشــة 
والضعيفــة وإدماجهــم يف املجتمــع ويف قــوة العمــل وخاصــة يف مجالــي التوظيــف والتعليــم87. وتخطــى عــدد األســر 
املشــاركة يف برنامــج األســر املنتجــة هــدف اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة - احملــدد مــن 200 أســرة عــام 2008 إلــى 587 
اســرة يف عــام 2012 وبنســبة تقــارب 200%. وقــد مت إحــراز تقــدم نســبي يف تزويــد األشــخاص ذوي اإلعاقــة بالدعــم 
والوســائل التــي متكنهــم مــن ممارســة حقوقهــم وخاصــة يف مجــاالت التعليــم والتوظيــف، إال أن مســتويات التعليــم 

86	 استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 ،  مراجعة منتصف املدة- وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء، 2014.
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والتوظيــف لألشــخاص ذوي اإلعاقــة تظــل أقــل مــن عمــوم الســكان. وباإلمــكان حتقيــق نتائــج أفضــل إذا مــا مت تطبيــق 
القانــون احلالــي والــذي ينــص علــى أال يقــل معــدل توظيــف ذوي اإلعاقــة عــن 88%2.

أمــا بالنســبة للنتيجــة القطاعيــة الثالثــة التــي تســعى  إلــى توســيع قاعــدة املشــاركة مــن خــال بنــاء الشــراكات الذكيــة، 
فقــد مت إكمــال خطــوات أساســية لتطويــر إطــار الشــراكات مثــل إجــراء مســح حــول املســؤولية االجتماعيــة للشــركات، 
وتنظيــم عــدد مــن املؤمتــرات حــول احلمايــة االجتماعيــة. وحتديــد املؤشــرات الرئيســية لقيــاس املســؤولية االجتماعيــة 
للشــركات. وقــد شــهدت فتــرة تنفيــذ اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة األولــى )2011-2016( تعاظمــا لــدور منظمــات 
املجتمــع املدنــي يف مختلــف مناحــي العمــل االجتماعــي مــن خــال اجلهــود املميــزة ملؤسســات املجتمــع املدني مثل مؤسســة 
قطــر للتربيــة والعلــوم  وتنميــة املجتمــع ومؤسســة قطــر للعمــل االجتماعــي والعديــد مــن اجلمعيــات اخليريــة التــي تســاهم 
يف دعــم احلمايــة االجتماعيــة يف قطــر. ونظــرا الزديــاد التحديــات التــي تواجــه القيــم التقليديــة للتماســك األســري نتيجــة 
للتغيــرات االقتصاديــة واالجتماعيــة املتســارعة يف قطــر ومــا قــد يترتــب عليهــا مــن إضعــاف للــدور التكافلــي لألســرة 
القطريــة، أصبــح مــن الضــروري االســتمرار يف سياســة توســيع قاعــدة املشــاركة بــن احلكومــة ومنظمــات املجتمــع املدنــي 

والقطــاع اخلــاص مــن أجــل تعزيــز احلمايــة االجتماعيــة.  

التحديات التي تواجه قطاع احلماية االجتماعية )2022-2018(. 3

اســتراتيجية قطــاع احلمايــة االجتماعيــة 2017-2022: اســتمرارية األولويــات التنمويــة يف ظل حتديات 
مســتجدة وأخــرى قائمة

متــر قطــر حاليــا مبرحلــة جديــدة يف مســيرتها التنمويــة نحــو حتقيــق أهــداف الرؤيــة الوطنيــة 2030 تواجــه فيهــا 
متغيــرات جديــدة طــرأت علــى الصعيــد االقتصــادي واالجتماعــي. وتختلــف هــذه املتغيــرات كثيــرا عمــا كانــت عليهــا عنــد 
وضــع االســتراتيجية الوطنيــة األولــى عــام 2010 وتدشــينها يف مــارس 2011. ونتجــت عــن هــذه املســتجدات حتديــات 
جديــدة تتطلــب معاجلــات وسياســات اقتصاديــة واجتماعيــة حكيمــة لضمــان اســتمرار مســيرة التنميــة املســتدامة. وأهــم 
ــة مــن صادراتهــا النفطيــة  ــد الدول هــذه املتغيــرات تتلخــص يف تباطــؤ معــدل النمــو االقتصــادي نظــرا النخفــاض عوائ
نتــج عنهــا إعــادة ترتيــب أولويــات اإلنفــاق احلكومــي العــام89. وهنــاك املتغيــر املتعلــق بالزيــادة الكبيــرة يف عــدد الســكان 
ــى  ــي أدت إل ــة والت ــا احلكوم ــوم به ــي تق ــة الت ــة الضخم ــى التحتي ــة نتيجــة ملشــاريع البن خــال الســنوات الســت املاضي
اســتمرار تدفــق العمالــة األجنبيــة إلــى الدولــة وترتبــت عليهــا تأثيــرات علــى املجتمــع والبيئــة واخلدمــات وســوق العمــل90. 
مــن احملتمــل أن حتــد هــذه املتغيــرات مــن املــوارد املاليــة والبشــرية املتاحــة لتنفيــذ البرامــج الطموحــة لقطــاع احلمايــة 
االجتماعيــة، ولكــن األولويــات التنمويــة للقطــاع ســتظل كمــا كانــت عليــه يف االســتراتيجية الوطنيــة األولــى )2011-

ــى إكمالهــا إلرســاء  ــاج قطــر إل ــر مــن املشــاريع املســتجدة والبرامــج املســتمرة التــي حتت 2016( نظــرا لوجــود عــدد كبي
نظــام حمايــة اجتماعيــة متكامــل وبنــاء بيئــة  متكينيــة إلدمــاج املجموعــات املهمشــة والضعيفــة يف املجتمــع ويف قــوة العمــل 

وتوســيع قاعــدة املشــاركة املجتمعيــة الســتدامة احلمايــة االجتماعيــة. 

عــاوة علــى التحديــات الناشــئة عــن التغيــرات الداخليــة واخلارجيــة كمــا أشــرنا أعــاه، وحســب تقريــر مراجعــة منتصــف 
املــدة لاســتراتيجية الوطنيــة األولــى )2011-2016(، فــإن هنالــك عــدداً مــن املعوقــات التشــغيلية التــي حالــت دون حتقيــق 
التقــدم املنشــود يف تنفيــذ بعــض مشــاريع احلمايــة االجتماعيــة الســتراتيجية التنميــة الوطنيــة األولــى )2016-2011(. 
وتتلخــص هــذه املعوقــات التشــغيلية يف غيــاب األولويــات يف تنفيــذ مشــاريع اســتراتيجية احلمايــة االجتماعيــة، وضعــف 
احلوكمــة واإلدارة واملــوارد البشــرية، وضعــف التنســيق الداخلــي وعبــر القطاعــات يف تنفيــذ املشــاريع، وعــدم كفايــة قواعــد 

88	  تقرير التنمية البشرية الرابع لدولة قطر 2015 ، املصدر السابق.

89	  العدد 18 نافذة على اإلحصاءات االقتصادية لدولة قطر- وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء، فبراير 2017.

انظر مؤشرات التنمية املستدامة في قطر  - وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء، 2015. 	90
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ــة تنفيــذ برامــج ومشــاريع االســتراتيجية  ــات لرصــد التقــدم احملــرز. إن الــدروس املســتفادة مــن جترب املعلومــات والبيان
األولــى )2011-2016( ستســاعد كثيــرا يف وضــع التدابيــر الازمــة ملعاجلــة أوجــه القصــور والتحديــات وضمــان التنفيــذ 

الكفــؤ لبرامــج ومشــاريع قطــاع احلمايــة االجتماعيــة يف اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة الثانيــة )2022-2018(.

ســنتعرض يف هــذا اجلــزء مــن الفصــل إلــى التحديــات القائمــة يف قطــاع احلمايــة االجتماعيــة مــن خــال تســليط الضــوء 
علــى الوضــع الراهــن يف املرتكــزات الثاثــة التــي تقــوم عليهــا أولويــات اســتراتيجية قطــاع احلمايــة االجتماعيــة وهــى 

مرتكــز الرعايــة االجتماعيــة ومرتكــز األســرة القطريــة ومرتكــز رأس املــال االجتماعــي.   

التحديات يف مرتكز الرعاية االجتماعية
متثــل الرعايــة االجتماعيــة مدخــا مهمــاً  يف عمليــة التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة والبشــرية. وتُعتبــر الرعايــة 
االجتماعيــة أحــد مصــادر التغيــر االجتماعــي وحتســن مســتوى املعيشــة، وجتــاوزت الرعاية االجتماعية املفهــوم التقليدي 
ــق إنســان إيجابــي قــادر  ــة إلــى خل ــدم مــن أجــل اإلعان ــة مــن مجــرد خدمــات أو مســاعدات تُق ــة احلديث ــاء الدول مــع بن
علــى التفاعــل يف إطــار نظــام احلمايــة االجتماعيــة، ممــا يعنــي أن االهتمــام حتــول إلــى اإلنســان القــادر علــى املشــاركة 
وتوســيع خياراتــه لتوفيــر فــرص التنميــة وتنميــة القــدرات كمــا يظهــر ذلــك يف تعريــف األمم املتحــدة للرعايــة االجتماعيــة. 
ويتطابــق هــذا املفهــوم مــع توجيهــات صاحــب الســمو اميــر البــاد علــى ضــرورة العمــل علــى االنتقــال مــن حالــة التلقــي 
ــن  ــع م ــات املجتم ــع فئ ــن خــال متكــن جمي ــل م ــة الفع ــى حال ــة البســيطة إل ــة االجتماعي ــة يف سياســات الرعاي الكامن

املشــاركة يف التنميــة الوطنيــة. ويتألــف مرتكــز الرعايــة االجتماعيــة مــن املكونــات الفرعيــة التاليــة:

 الضمان االجتماعي •
املعاشات والتأمينات االجتماعية  •
متكن الشرائح الضعيفة-والدعم الوظيفي •
السكن •

التحديات يف مجال الضمان االجتماعي 
اوضحــت البيانــات التــي توفــرت يف دراســة حتليــل الوضــع الراهــن لنظــام احلمايــة االجتماعيــة يف دولــة قطــر أنــه وبســبب 
التغيــر االجتماعــي، يتوجــب ضــم فئــات أخــرى مثــل القطريــة املتزوجــة مــن غيــر قطــري إلــى املنتفعــن مــن معاشــات الضمــان 
ــد قيمــة املعــاش  ــوزراء رقــم )46( لســنة 2014 بشــأن حتدي ــس ال ــة، صــدر قــرار مجل االجتماعــي. وطبقــا للمكرمــة األميري
ــى  ــة بعــام 2013، ممــا أدى إل ــات حيــث زادت معاشــات املســتحقن للضمــان االجتماعــي بنســبة 200% مقارن املســتحق للفئ
ارتفــاع نســبة التغطيــة للضمــان االجتماعــي وارتفــاع عــدد املنتفعــن مــن الضمــان االجتماعــي بنســبة 80% بــن عامــي 2007- 
2015 )انظــر الشــكل رقــم 1.1.5(. وتشــير البيانــات إلــى وجــود 13% مــن املنتفعــن يف ســن العمــل علــى الرغــم مــن توفــر 
وظائــف يف ســوق العمــل. ويعــزى ذلــك إلــى أن البرنامــج املعمــول بــه حاليــا ال يشــجع املســتفيدين منــه والذيــن هــم يف ســن 
العمــل، علــى االنخــراط يف ســوق العمــل. عــاوة علــى ذلــك، فــإن فــرص تأهيلهــم وتدريبهــم غيــر كافيــة لنــدرة مراكــز التأهيــل. 
وكمــا يبــدو فــإن معظــم املســتفيدين يف ســن العمــل هــم مــن اإلنــاث مــن ذوي التحصيــل العلمــي احملــدود جــدا. وإلــى جانــب 
التدريــب، الــذي يقتصــر يف الغالــب علــى العاملــن يف القطــاع العــام، ال توجــد خدمــات اإلدراج يف ســوق العمــل يف قطــر. ويبــدو 
أن قســم التدريــب يف وزارة التنميــة اإلداريــة والعمــل والشــؤون االجتماعيــة لديــه قــدرة محــدودة علــى اســتيعاب كل القادريــن 
علــى العمــل مــن املســتفيدين مــن الضمــان االجتماعــي يف برامــج التدريــب91. وبالتالــي فــإن التحــدي الرئيســي لنظــام الضمــان 
االجتماعــي يتمثــل يف احلاجــة إلــى تعضيــد واســتدامة النظــام ووضــع ســقف ملعــاش الضمــان االجتماعــي لألســر املســتفيدة. 

تقرير قطاع الحماية االجتماعية والعمل، البنك الدولي 2016. تقرير غير منشور. 	91
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املنتفعــون مــن الضمــان االجتماعــي وإجمالــي املبالــغ املنصرفــة مــن الضمــان االجتماعي 
خالل األعــوام  2015-2007 الشكل )1.1.5(: 

٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥
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٥٫٣٧٢

٢٠٦

املصدر: وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية 2016

التحديات يف مجال التأمينات االجتماعية
ــم، حيــث  ــى مســتوى العال ــة والعســكرية( يف قطــر مــن أحــدث األنظمــة نشــأة عل ــد أنظمــة التقاعــد واملعاشــات )املدني تُُع
ــة نســبة االشــتراك الشــهري  ــز بقصــر مــدة اخلدمــة املشــترك عنهــا الســتحقاق املعــاش التقاعــدي )15 عامــاً(، وقل تتمي
15% الــذي ميــول صــرف املعــاش بنســبة 75% علــى آخــر راتــب92. وتشــير البيانــات يف دراســة الوضــع الراهــن إلــى  ارتفــاع 
كلفــة أنظمــة التقاعــد واملعاشــات ممــا يــؤدي إلــى تضخــم العجــز االكتــواري، والــذي يرجــع إلــى عــدم تناســب االشــتراكات 
مــع املعاشــات. ففــي عــام 2015، بلغــت االشــتراكات للصنــدوق املدنــي مبلــغ 3.4 مليــار ريــال مقابــل املعاشــات مببلــغ 2.3 
مليــار ريــال بنســبة فائــض ال تتعــدى 33%. أمــا الصنــدوق العســكري فقــد بلغــت االشــتراكات مبلــغ 575 مليــون ريــال مقابــل 
املعاشــات مببلــغ 979 مليــون ريــال، بعجــز تبلــغ نســبته 70%. ويعكــس )الشــكل 2.1.5( انخفــاض الفــرق بــن االشــتراكات 
واملعاشــات منــذ عــام 2010 األمــر الــذي يُنبــئ بتعــذر اســتدامة األنظمــة يف ظــل حتمــل الدولــة منفــردة تكاليــف ســد الفجــوة 

بــن اإليــرادات واملصروفــات. وميكــن تلخيــص الوضــع الراهــن للمعاشــات والتأمينــات االجتماعيــة يف النقــاط التاليــة:

عدم توازن مدة اخلدمة املؤمن عليها مقابل مدة االنتفاع باملعاش.	 

عدم توازن نسبة االشتراك الشهري 15% لتمويل استحقاق املعاش الشهري بنسبة %75.	 

عدم شمول التغطية التأمينية لكافة املواطنن العاملن يف القطاع اخلاص وخارج الدولة.	 

نتج عن هذا الوضع بروز عدد من التحديات تهدد االستدامة املالية لنظام التقاعد يتلخص أهمها فيما يلى:

تشجع التشريعات احلالية على اخلروج من قوة العمل يف سن مبكرة، وبالتالي ازدياد ظاهرة التقاعد املبكر.	 

صعوبة احلفاظ على منو املركز املالي لصناديق املعاشات يف ظل تذبذب األسواق املالية وانخفاض سعر النفط.	 

االعتماد على دعم اخلزانة العامة للدولة.	 

ضمان استدامة رواتب التقاعد.	 

موقع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية في الشبكة العنكبوتية. 	92
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الشكل )2.1.5(: التطور النسبي للفرق بني املعاشات و االشتراكات )الصندوق املدني و العسكري( 2015-2010
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املصدر: الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية 2016.

التحديات يف مجال التمكني والدعم الوظيفي للشرائح الضعيفة
لقــد مت إحــراز تقــّدم أفضــل يف مجــال تزويــد األشــخاص ذوي اإلعاقــة بالدعــم والوســائل الازمــة لتمكينهــم مــن ممارســة 
حقوقهــم، الســيما يف مجالــي العمــل والتعليــم. حســب البيانــات املتاحــة حاليــاً، فقــد ارتفعــت فــرص العمــل للقطريــن مــن 
ذوي اإلعاقــة منــذ عــام 2010 )انظــر الشــكل3.1.5(، وبلــغ اجمالــي املعينــن مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة خــال األعــوام 
2010-2013 عــدد 91 معظمهــم مــن الذكــور حيــث بلــغ عددهــم 68 شــخصا أي بنســبة 75% مــن اجمالــي املعينــن. ومــع 
ذلــك، تبقــى مســتويات التعليــم  والتوظيــف لــدى األشــخاص ذوي اإلعاقــة أقــل مــن عمــوم الســكان، لــذا مــن املأمــول بــذل 
املزيــد مــن اجلهــد مــن خــال اتخــاذ إجــراءات توظيــف اكثــر فاعليــة لتطبيــق القانــون احلالــي الــذي ينــص علــى أال يقــل 
معــدل توظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة عــن2 % كذلــك البــد مــن وضــع آليــة رصــد فعالــة لضمــان حتقيــق هــذا الهــدف. 

أمــا بالنســبة للمســنن، فــإن قطــر تدعــم تعزيــز الشــيخوخة النشــطة ومتكــن كبــار الســن مــن خــال توفيــر فــرص 
للمشــاركة يف جميــع مجــاالت احليــاة االجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة والسياســية. كمــا أن مســألة إيــاء االهتمــام 
باملســنن يف صياغــة السياســات وتصميــم البرامــج، وخاصــة تلــك التــي متــس حقوقهــم، والتــي مــن بينهــا الرعايــة 
ــة العمريــة، واملعاشــات التقاعديــة والبيئــة املاديــة املواتيــة، تصبــح ذات أهميــة  الصحيــة واخلدمــات املتناســبة مــع الفئ

ــى رفاههــم. ــر ســلباً عل ــي تؤث ــل التشــريعات الت ــار الســن مــن خــال تعدي ــز رفــاه كب ــدة.  وينبغــي تعزي متزاي

وفيمــا يتعلــق باألحــداث اجلانحــن، فــإن وزارة التنميــة اإلداريــة والعمــل والشــؤون االجتماعيــة تديــر عــدداً مــن برامــج 
اإلشــراف والرعايــة وإعــادة تأهيــل األحــداث اجلانحــن، حيــث ارتفــع عــدد املســتفيدين مــن برنامــج األحــداث الــذي ترعــاه 
الــوزارة مــن 247 عــام 2011 إلــى 571 عــام 2015. واألغلبيــة الســاحقة لهــؤالء ذكــور ارتكبــوا جرائــم بحــق املمتلــكات اخلاصة 

أو األشــخاص. ومــن املتوقــع طبقــا لاجتــاه اخلطــي وصــول عــدد األحــداث اجلانحــن عــام 2022 إلــى 1000 حــدث.  

 بالرغــم مــن التقــدم امللحــوظ يف رعايــة الشــرائح الضعيفــة مــن معاقــن ومســنن واألحــداث اجلانحــن مــن رعايــة وتوظيــف 
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إال أن مــا حتقــق ال يُرضــي الطمــوح نظــرا للتحديــات التــي تواجــه هــذه الشــريحة مــن املجتمــع. هنــاك حاجــة ماســة إلــى 
إيجــاد فــرص وظيفيــة مناســبة للفئــات الضعيفــة وتوفيــر التدريــب والتأهيــل املناســب لهــم وتطويــر النظــم والتنســيق بــن 
اجلهــات املعنيــة - وإلــى تطويــر قاعــدة بيانــات ومنهجيــة محــددة لقيــاس مؤشــرات احلمايــة االجتماعيــة لهــذه الشــريحة.

الشكل )3.1.5(: فرص عمل جديدة للقطريني من ذوي اإلعاقة من 2010 وحتى 2013
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املصدر: وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية

وتتمثل التحديات الرئيسية بالنسبة للتمكن والدعم الوظيفي للشرائح الضعيفة يف اآلتي:
ضعــف التنســيق والتكامــل والشــراكة بــن القطاعــات الثاثــة )احلكومي-اخلاص-املجتمــع املدنــي( يف دعــم األســر . 1

الضعيفــة وأصحــاب املشــاريع الصغيــرة. 
احلاجة إلى إيجاد فرص وظيفية مناسبة للفئات الضعيفة وتوفير التدريب املناسب لهم. 2
احلاجة إلى تطوير  قاعدة بيانات للشرائح الضعيفة والوظائف املتاحة لهم. . 3
قلة برامج توعية الشرائح الضعيفة حول أهمية العمل.. 4
احلاجــة إلــى إجــراء تقييــم شــامل للخدمــات املقدمــة لــذوي اإلعاقــة واأليتــام واألحــداث وكبــار الســن وغيرهــم مــن . 5

الشــرائح التــي حتتــاج إلــى رعايــة.
اســتدامة نظــم الرعايــة الصحيــة احلاليــة الســتيعاب األعــداد املتزايــدة مــن كبــار الســن مــن ذوي احلاجــة للرعايــة . 6

الصحيــة.
احلاجة إلى العمالة املدّربة يف مجاالت الشيخوخة وكبار السن .. 7
احلاجة إلى مقدمي الرعاية من األحفاد.. 8
ندرة الدراسات العلمية حول الشرائح الضعيفة.. 9

ضعــف وســائل التوعيــة للشــرائح الضعيفــة وأســرهم بحقوقهــم وخدماتهــم وســبل الدعــم املتوفــرة لهــم بهــدف ضمــان . 10
حصولهــم علــى جميــع اخلدمــات األساســية واإلعفــاء مــن جميــع الرســوم املتعلقــة باحتياجاتهم. 
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التحديات يف مجال السكن
هنــاك تقــدم ملحــوظ يف ســّن القوانــن والتشــريعات التــي ذللــت العديــد مــن حتديــات وقضايــا اإلســكان إال أن  بــطء 
ــات  ــت تشــكل أحــد املعوق ــاء ال زال ــرض ورخــص البن ــى األرض والق ــة باحلصــول عل ــدد النظــم واإلجــراءات املتعلق وتع
الرئيســية لتــي تواجــه املواطــن القطــري يف احلصــول علــى الســكن. وتتلخــص حتديــات الســكن لألســر القطريــة يف طــول 
الفتــرة الزمنيــة للحصــول علــى أرض مناســبة للبنــاء وكذلــك احلصــول علــى القــرض، واحلاجــة إلــى إضافــة فئــات جديــدة 
مثــل املطلقــات واألرامــل والعازبــات واألســر التــي تعرضــت ألزمــات وحــوادث مثــل حريــق أو ضائقــة ماليــة، واحلاجــة إلــى 
تكويــن مظلــة مشــتركة عليــا تضــم ممثلــن مــن اجلهــات ذات العاقــة وبرئاســة الوزيــر املختــص لوضــع رؤيــة شــاملة لــكل 

قضايــا اإلســكان.

التحديات يف مرتكز تنمية األسرة القطرية
انطاقــاً مــن رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030، وغايتهــا الراميــة إلــى بنــاء مجتمــع يحظــى باالزدهــار واألمــن والرعايــة، وتلعــب 
فيــه األســرة القطريــة دوراً حاســماً يف غــرس القيــم الثقافيــة والدينيــة واألخاقيــة واحلفــاظ علــى هويــة عربيــة ومســلمة 
ــة العمــل علــى حتقيــق غايــات رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030  قويــة، تهــدف اســتراتيجية احلمايــة االجتماعيــة إلــى مواصل
ضمــن إطــار شــامل. وتتيــح االســتراتيجية للمجتمــع املدنــي والقطــاع اخلــاص فرصــة املشــاركة الفعالــة يف تنميــة األســرة 
القطريــة  وتؤكــد علــى التزامــات قطــر الدوليــة جتــاه االتفاقيــات الدوليــة مــن خــال انضمامهــا التفاقيــة حقــوق الطفــل 
عــام 1995، واالتفاقيــة الدوليــة حلقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة عــام 2008 واتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال 
التمييــز ضــد املــرأة )ســيداو( عــام 2009. ويف هــذا اإلطــار، فقــد انخفضــت نســبة القطريــات غيــر املتزوجــات يف الفئــة 

العمريــة 35-49 بــن عامــي 2011 و2015  كمــا يوضــح )الشــكل 4.1.5(.

الشكل )4.1.5(: نسبة القطريات غير املتزوجات من الفئة العمرية 49-35 
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١٩٫٣

٢٫١٨
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املصدر: وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء، مسح القوى  العاملة بالعينة - سنوات مختلفة وبيانات تعداد السكان لعام 2010.

وقــد أوضــح تقريــر مراجعــة منتصــف املــدة لاســتراتيجية األولــى جتــاوز عــدد النســاء الاتــي شــغلن مناصــب قياديــة 
يف القطاعــن العــام واخلــاص يف الفتــرة )2008-2012( الزيــادة املســتهدفة والبالغــة 30% ولكــن مشــاركتهن يف املواقــع 

القياديــة ال تــزال منخفضــة كمــا يوضــح )الشــكل 5.1.5( أدنــاه. 
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الشكل )5.1.5(: عدد ونسبة القطريات يف املناصب العليا
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حصة (٪) القطريات يف املناصب القيادية كنسبة من قوة العمل للنساء القطريات
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املصدر: وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء، مسح القوى العاملة بالعينة - سنوات مختلفة.

ظلــت معــدالت مشــاركة املــرأة القطريــة يف قــوة العمــل مســتقرة خــال األعــوام 2012 و2015 عنــد نســبة 36% بالرغــم 
ــاة االســرية مــن خــال اجــراء  ــوازن بــن مســؤوليات املــرأة يف العمــل واحلي مــن إحــراز  تقــدم ملحــوظ يف حتســن الت
مراجعــة قانــون املــوارد البشــرية لعــام 2009. وقــد انعكــس جانــب مــن هــذا التحســن يف البيئــة الداعمــة لعمــل املــرأة يف 
الزيــادة الكبيــرة يف عــدد ريــاض األطفــال واحلضانــات وعــدد األطفــال القطريــن امللتحقــن بهــا بنســبة 71% ونســبة %65 
علــى التوالــي بــن عامــي 2011 و2015 93. وبالرغــم مــن تزايــد نســبة مشــاركة املــرأة يف العمــل املدفــوع األجــر، إال أنهــا 

ال زالــت تواجــه حتديــات فيمــا يخــص انخراطهــا يف ريــادة األعمــال . 

ويف مجــال حمايــة األســرة ماليــاً مــن العــوز،  فبالرغــم مــن الدعــم الــذي تقدمــه الدولــة لألســرة عــن طريــق توفيــر فــرص 
العمــل واإلســكان والضمــان االجتماعــي واملعاشــات والتأمينــات االجتماعيــة، اال أن األســرة القطريــة ال زالــت مثقلــة 
بالديــون نظــرا النتشــار الثقافــة االســتهاكية املفرطــة، وضعــف ثقافــة اإلدارة  املاليــة الفعالــة لألســرة والتــي تعتبــر مــن 
األخطــار التــي تهــدد اســتقرار ومتاســك األســرة القطريــة، الســيما لــذوي الدخــل املنخفــض.  وقــد مت تصنيــف قرابــة %10 
مــن األســر علــى أنهــا فقيــرة نســبياً عــام 2013/2012، أي أنهــا حتصــل علــى نصــف وســيط الدخــل لألســرة املعيشــية94. 

ويف جانــب تعزيــز احلمايــة االجتماعيــة للفئــات الضعيفــة، تبــّن وجــود انخفــاض يف عــدد حــاالت العنــف األســري يف عــام 
2015 عمــا كان عليــه احلــال يف العــام الــذي قبلــه، بعــد أن أخــذت هــذه الظاهــرة اجتاهــاً تصاعديــاً يف األعــوام الســابقة 
منــذ عــام 2008 )انظــر الشــكل 6.1.5(. ويبــذل مركــز احلمايــة والتأهيــل االجتماعــي التابــع للمؤسســة القطريــة للعمــل 
االجتماعــي جهــودا متميــزة يف هــذا املجــال مــن أجــل تعزيــز الوعــي بأهميــة االهتمــام بالطفــل واملــرأة بعيــداً عــن العنــف 
ــة  ــة يف مجــال حماي ــاءات الوطني ــر الكف ــى توفي ــاك حاجــة ماســة إل ــة. وهن ــز االستشــارات العائلي ــب دور مرك ــى جان إل
ــر  ــة وتطوي ــاك حاجــة ملحــة أيضــاً ملراجع ــف. وهن ــات العن ــة عــن مخاطــر وتبع األســرة والطفــل ونشــر الوعــي والثقاف
ــة ومنظمــات املجتمــع  ــة األســرة وأفرادهــا والتنســيق بــن املؤسســات احلكومي التشــريعات والسياســات املتعلقــة بحماي

املدنــي املعنيــة بحمايــة األســرة ورفــاه الطفــل. 

	 وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء املجموعة اإلحصائية السنوية-احصاءات التعليم –سنوات مختلفة 	93

	 األمانة العامة للتخطيط التنموي، تقرير مراجعة منتصف املدة )غير منشور(، 2013،ص 118 	94
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الشكل )6.1.5(: حاالت العنف األسري التي يتناولها مركز احلماية والتأهيل االجتماعي
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املصدر: وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء 2016، املجموعة اإلحصائية السنوية-خدمات املجتمع املدني-سنوات مختلفة.

وبالنســبة لألحــداث اجلانحــن، فقــد طــرأ ارتفــاع يف عــدد املســتفيدين مــن برامــج اإلشــراف والرعايــة وإعــادة تأهيــل 
األحــداث اجلانحــن والتــي ترعاهــا وزارة التنميــة اإلداريــة والعمــل والشــؤون االجتماعيــة مــن 247 عــام 2011 إلــى 
571 عــام 2015. واألغلبيــة الســاحقة لهــؤالء ذكــور ارتكبــوا جرائــم بحــق املمتلــكات اخلاصــة أو األشــخاص. وبنــاًء علــى 
توقعــات خــط األعــداد وبيانــات الفتــرة الزمنيــة الســابقة ألعــداد األحــداث، مــن املتوقــع أن تكــون هنــاك زيــادة يف عــدد 
األحــداث خــال الســنوات القادمــة، ممــا قــد يؤشــر إلــى وجــود خلــل يف تربيــة األبنــاء وضعــف دور بعــض األســر يف تربيــة 
األطفــال خاصــًة مــع االعتمــاد الكبيــر للكثيــر مــن العائــات علــى عامــات املنــازل حيــث ازداد عــدد متوســط العامــات 
لــدى األســرة مــن 1.5 يف عــام 2004 إلــى 3.0 عامــات يف عــام 2010 95. وارتفــع  املتوســط إلــى 3.4 عامــات عــام 

2015 حســب بيانــات مســح القــوي العاملــة96.

لقــد حققــت قطــر تقدمــا ملحوظــا يف مجــال رفــاه الطفــل ماديــاً وصحيــاً وتعليميــاً حيــث حصــل أكثــر مــن 95% مــن الرّضــع 
دون ســن الواحــدة علــى جميــع أنــواع اللقاحــات األساســية، وســجل معــدل وفيــات الرّضــع يف قطــر حتســناً كبيــراً مبــرور 
الزمــن، حيــث انخفــض مــن 10 وفيــات لــكل ألــف مولــود حــي عــام 2000 إلــى حوالــي 4.6 وفيــات عــام 2015. وحتســنت 
معــدالت الوفيــات يف األعمــار التــي تتــراوح مــن ســنة إلــى 4 ســنوات، حيــث انخفضــت مــن 2.3 حالــة وفــاة لــكل ألــف مولود 
يف عــام 2000 إلــى 1.3 وفــاة عــام 2013. وبلغــت النســبة اإلجماليــة لألطفــال القطريــن امللتحقــن بالتعليــم يف مراحــل 
الطفولــة املبكــرة 23.4% ملــا قبــل الروضــة ) أي دون ســن الرابعــة( والنســبة اإلجماليــة اللتحــاق األطفــال القطريــن الذيــن 

تتــراوح أعمارهــم بــن الرابعــة واخلامســة بريــاض األطفــال نحــو 95.4%. يف العــام الدراســي 2015/2014 97.

 أوضــح حتليــل الوضــع الراهــن ملرتكــز تنميــة األســرة القطريــة يف قضايــا األســرة والتــي تشــمل الــزواج والطــاق، 
والوالديــة ورعايــة األطفــال، والعنــف األســري، والوضــع االقتصــادي واالجتماعــي لألســر القطريــة، ورفــاه الطفــل، وجــود 
حتديــات خاصــة لــكل منهــا وأخــرى مشــتركة بينهــا.  وتتلخــص التحديــات املشــتركة يف قلــة الوعــي املجتمعــي بتبعــات 

	 استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 -تقرير مراجعة منتصف الفترة )غير منشور(. 	95

	وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء	2015-مسح القوى العاملة بالعينة	2015. 	96

	وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء-املجموعة اإلحصائية السنوية-	سنوات مختلفة. 	97
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هــذه القضايــا، وقصــور الــدور التوعــوي لإلعــام، وضعــف التنســيق بــن مؤسســات املجتمــع املدنــي والقطــاع اخلــاص 
واحلكومــة، وضعــف مشــاركة القطــاع اخلــاص واملدنــي يف معاجلــة هــذه القضايــا. أمــا التحديــات اخلاصــة يف قضايــا 

التماســك األســري فهــي علــى النحــو التالــي: 

بالنسبة لقضايا الزواج والطالق فان التحديات التالية تشكل عوائق لتماسك األسرة:
ارتفــاع الكلفــة االجتماعيــة والنفســية والصحيــة واالقتصاديــة بســبب تأخــر ســن الــزواج وعــدم الــزواج لــدى الشــباب  •

خاصــة يف ظــل التغيــرات الدميغرافيــة يف دولــة قطــر واملتمثلــة يف زيــادة أعــداد الشــباب.

االرتفاع املتزايد لتكاليف الزواج رغم الدعم املقدم من الدولة لتشجيع الشباب على الزواج.  •

وعلى صعيد قضايا الوالدية ورعاية األطفال، تتلخص التحديات يف:
تراجــع يف دور الوالديــن واألســرة املمتــدة يف تنشــئة الطفــل وتربيتــه واالعتمــاد الكبيــر علــى عمالــة منزليــة ذات  •

ــاء. ــة لألبن ــة الوطني ــى الهوي ــك عل ــر ذل ــذه املســؤولية وتأثي ــام به ــة للقي ــارات ضعيف مه

احلاجــة إلــى اإلطــار التشــريعي والسياســات األســرية الداعمــة للوالديــة مبــا يتفــق مــع خصوصيــة املجتمــع  •
واملعاييــر الدوليــة.

احلاجة إلى تقييم علمي للسياسات والبرامج املتعلقة بالوالدية واألمومة.  •

أما بشأن التحديات الناشئة عن قضايا العنف األسري ضد املرأة والطفل فإنها تشمل ما يلي: 
احلاجــة إلــى دعــم حمايــة املــرأة والطفــل مــن كافــة أشــكال العنــف األســري مــن خــال مراجعــة وتطويــر التشــريعات   •

والسياســات املتعلقــة بحمايــة األســرة وأفرادهــا.

احلاجة إلى الكفاءات الوطنية املدربة العاملة يف مجال حماية األسرة والطفل. •

وعلــى صعيــد الوضــع االقتصــادي لألســرة القطريــة فــإن انتشــار الثقافــة االســتهالكية املفرطــة قــد نتــج عنــه عــدد مــن 
التحديــات أهمهــا:

ضعف ثقافة اإلدارة املالية مليزانية األسرة. •

احلاجة إلى متكن املرأة من االعتماد على ذاتها اقتصاديا وزيادة مشاركتها يف سوق العمل وريادة األعمال. •

ويف محــور رفــاه الطفــل، وبالرغــم مــن التقــدم الكبيــر يف رفــاه الطفــل ماديــا وصحيــا وتعليميــا، ال زالــت هنــاك بعــض 
التحديــات التــي يجــب معاجلتهــا لتحقيــق وضــع أفضــل للطفولــة يف قطــر. وتتلخــص هــذه التحديــات يف اآلتــي: 

احلاجــة إلــى حتديــد مظلــة وطنيــة جتمــع كل القطاعــات املعنيــة بقضايــا الطفولة لوضع االســتراتيجيات والسياســات  •
وتقييــم البرامــج ومتابعــة التنســيق بــن القطاعــات ذات الصلة.

احلاجة إلى وضع استراتيجية وطنية للطفولة تتفق مع خصوصية املجتمع وتتفق مع املواثيق واملعايير الدولية. •

احلاجة إلى دراسات علمية حول الطفولة. •

احلاجة إلى قاعدة بيانات ومؤشرات قياس لرفاه الطفل حسب املعايير الدولية. •
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التحديات يف مرتكز رأس املال االجتماعي
حســب التعريــف الــذي ورد يف اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة األولــى )2011-2016(، فــإن رأس املــال االجتماعــي ألي 
مجتمــع يتضمــن املؤسســات والعاقــات واملواقــف والقيــم التــي حتكــم التفاعــات بــن النــاس وتســاهم يف التنميــة 
االقتصاديــة واالجتماعيــة لتلــك املجتمعــات. ويف قطــر فــان األســرة القطريــة تشــكل رافــدا رئيســيا  يف تلــك الشــبكة مــن 

العاقــات االجتماعيــة ومكمــا لــدور منظمــات املجتمــع املدنــي واملنظمــات غيــر احلكوميــة. 

توضــح  جتــارب املجتمعــات حــدوث تغييــرات علــى رأس املــال االجتماعــي خــال فتــرات التحديــث والتطــور الســريع 
ومــن املمكــن أن تؤثــر ســلباً علــى الشــرائح الســكانية الضعيفــة واملعرضــة للمخاطــر، ممــا يوقعهــا يف براثــن الفقــر 
واملــرض والعــوز. لــذا اهتمــت اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة األولــى )2011-2016( بتنفيــذ مبــادرات تهــدف حلمايــة 
األفــراد مــن املخاطــر التــي قــد تنجــم عــن تراجــع رأس املــال االجتماعــي أمــام االزدهــار االقتصــادي الســريع. ويتطلــب 
بنــاء رأس املــال االجتماعــي مؤسســات مســؤولة وصديقــة ملشــاريع احلمايــة االجتماعيــة وحتويــل املزيــد مــن املســؤولية 
عــن اخلدمــات االجتماعيــة إلــى مؤسســات محليــة وغيــر حكوميــة، لتكــون أكثــر قربــاً وجتاوبــاً مــع احتياجــات األســر 
ــول الناجعــة لتمكــن الفئــات الفقيــرة والضعيفــة للحــد مــن مشــكلة عــدم املســاواة  واملجتمعــات احمليطــة لتوفيــر احلل
والتمييــز، والعمــل مببــدأ االلتــزام باجلميــع، وبنــاء التماســك االجتماعــي، وتكريــس ممارســات وأعــراف ثقافيــة عميقــة 

اجلــذور. 

وقــد شــهدت فتــرة تنفيــذ اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة األولــى )2011-2016( نشــاطاً ملؤسســات املجتمع املدني مســتنداً 
إلــى اإلرث الثقــايف للمجتمــع والقيــم املســتمدة مــن مبــادئ الشــريعة اإلســامية والدســتور الدائــم للدولــة، ومتســقاً مــع 
اإلرادة السياســية الداعمــة لتوســيع قاعــدة الشــراكة الفاعلــة بــن احلكومــة والقطــاع اخلــاص واملجتمــع املدنــي. إن 
ــة مــن أجــل  املســؤولية اجلماعيــة بــن القطاعــات الثاثــة يف التخطيــط والرصــد وتصحيــح املســار واملســؤولية املتبادل
حتقيــق التنميــة املســتدامة ســمة مــن ســمات هــذا العصــر الــذي هــو بــا جــدال عصــر املجتمــع املدنــي التشــاركي »مــن 
أســفل إلــى أعلــى«، وحتريــك اإلمكانيــات غيــر احملــدودة يف قاعــدة املجتمــع، وتكويــن رأس املــال االجتماعــي، وبنــاء 
القــدرات والعمــل اخليــري واإلنســاني، ونهــوض متزايــد ملنظمــات ومؤسســات محليــة وإشــراكها يف معادلــة التنميــة 
ــة،  ــات االجتماعي ــد وحــل املشــاكل املتعلقــة ببعــض التحدي املســتدامة، فضــًا عــن توســيع مشــاركة املواطنــن يف حتدي
كالبطالــة، والفقــر املدقــع، والتفــكك األســري، والعنــف وغيــاب األب عــن البيــت، وكلهــا حتديــات تــؤازر بعضهــا بعضــاً. ويف 
هــذا الســياق، اتســع احليــز املتــاح ملشــاركة منظمــات املجتمــع املدنــي بتشــجيع مــن القيــادات السياســية لتوســيع املشــاركة 
عبــر تأســيس مشــاريع اجتماعيــة تنمويــة تقــوم بهــا مؤسســات اجتماعيــة تســتهدف النفــع العــام وتــدار باســتقالية تامــة 
تغطــي الكثيــر مــن أوجــه العمــل العــام االجتماعــي والثقــايف، ودعمهــا باملقــار والتمويــل. كمــا ظلــت الدولــة تقــدم الدعــم 

املــادي والفنــي للمؤسســات اإلنســانية واخليريــة مــن أجــل حتقيــق رســالتها وأهدافهــا.

لقــد شــهدت فتــرة تنفيــذ اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة األولــى )2011-2016( العديــد مــن اإلجنــازات مــن خــال 
الــدور املميــز ملؤسســات املجتمــع املدنــي مثــل مؤسســة قطــر للتربيــة والعلــوم وتنميــة املجتمــع واملؤسســة القطريــة للعمــل 
االجتماعــي يف دعــم احلمايــة االجتماعيــة.  ولكــن ال زال هنــاك العديــد  مــن التحديــات التــي تواجــه محــاوالت حتقيــق 
هــدف التقــدم املســتمر واملســتدام لــرأس املــال االجتماعــي، حيــث إن البيئــة املؤسســية مازالــت حُتــد مــن قدراتهــا الكامنــة 
يف أداء دورهــا التنمــوي ويف ازدهــار رأس املــال االجتماعــي. كمــا أن هنــاك ضعفــاً يف ملكيــة املجتمــع املدنــي يف تنفيــذ 
بعــض مشــاريع اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة. وتســتدعي مواجهــة هــذا التحــدي تضافــر جهــود املجتمــع برمتــه إلفســاح 
املجــال أمــام املجتمــع املدنــي باعتبــاره شــريكاً تنمويــاً داعمــاً لتمكــن الفئــات الضعيفــة يف املجتمــع ودافعــاً لكفــاءة وكفايــة 

رأس املــال االجتماعــي املوجــه خللــق الغطــاء الواقــي لألفــراد مــن املخاطــر احملتملــة.
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النتائــج الرئيســية والوســيطة واألهــداف احملــددة يف قطــاع احلمايــة االجتماعيــة   .4
)2022-2018(

النتيجة الرئيسية:
“إرساء نظام حماية اجتماعية متكامل فعال ومستدام”

وضعــت حكومــة قطــر نظمــا وبرامــج للحمايــة االجتماعيــة للمواطنــن تكفــل لهــم احليــاة الكرميــة وتقــدم الرعايــة 
االجتماعيــة للشــرائح الضعيفــة يف املجتمــع، وتعمــل علــى تأهيــل وإدمــاج هــذه الشــرائح يف املجتمــع بغيــة إشــراكها 
ــوم  ــي تق ــان االجتماعــي الت ــات الضم ــة مــن خدم ــة االجتماعي ــة احلماي ــون منظوم ــاد. وتتك ــة ونهضــة الب يف تنمي
بهــا وزارة التنميــة اإلداريــة والعمــل والشــؤون االجتماعيــة، وخدمــات التأهيــل والتوظيــف للمنتفعــن مــن الضمــان 
االجتماعــي. وال يتوقــف دور الدولــة عنــد تقــدمي اإلعانــات النقديــة للشــرائح الضعيفــة ملجابهــة متطلبــات احليــاة 
اليوميــة، بــل يتعــداه إلــى حتصــن املواطــن مــن مخاطــر الفقــر مــن خــال نظــام التقاعــد واملعاشــات الــذي تضطلــع 
بــه الهيئــة العامــة للتقاعــد والتأمينــات االجتماعيــة الــذى يشــمل املدنيــن العاملــن يف القطاعــن العــام واخلــاص 
والعســكرين. وتقــوم مؤسســات املجتمــع املدنــي بــدور كبيــر يف منظومــة احلمايــة مــن خــال تقــدمي اخلدمــات 
االجتماعيــة للمواطنــن عامــة والفئــات الضعيفــة علــى وجــه اخلصــوص. وتتصــدر املؤسســة القطريــة للعمــل 
االجتماعــي هــذه املنظومــة مــن خــال تقــدمي خدمــات الرعايــة االجتماعيــة يف مراكزهــا املنتشــرة يف الدولــة. وتقــوم 
اجلمعيــات اخليريــة العديــدة يف الدولــة مثــل قطــر اخليريــة ومؤسســة الشــيخ ثانــي بــن عبــداهلل للخدمــات اإلنســانية 
)راف( - وغيرهــا أيضــا بــدور مســاند لصنــدوق الــزكاة يف دعــم األســر الفقيــرة واحملتاجــة. ولألســرة القطريــة دور 
رئيــس يف حمايــة أفرادهــا مــن مخاطــر الفقــر والعــوز والعمــل علــى متاســكها أمــام حتديــات التغيــرات االجتماعيــة 

واالقتصاديــة املتســارعة. 

ســتعمل اســتراتيجية قطــاع احلمايــة االجتماعيــة )2017-2022( علــى حتقيــق تكامــل نظــام احلمايــة االجتماعيــة عبــر  
مختلــف القطاعــات املشــاركة واملســاندة لشــبكة احلمايــة االجتماعيــة، لتأمــن  فاعليتهــا واســتدامتها حتــى ال يقــع العــبء 
ــج الوســيطة واألهــداف احملــددة ملرتكــزات اســتراتيجية  ــق النتائ ــى كاهــل احلكومــة مبفردهــا مــن خــال حتقي كله-عل

احلمايــة االجتماعيــة الثاثــة علــى النحــو االتــي: 

النتيجة الوسيطة األولى: إنشاء نظام رعاية اجتماعية متكامل فعال ومستدام 
الرعايــة االجتماعيــة هــي جهــود مشــتركة بــن احلكومــة ومنظمــات املجتمــع املدنــي ومؤسســات القطــاع اخلــاص والتــي 
ــا  ــل منه ــي جتع ــن الت ــة التشــريعات والقوان ــراد حتــت مظل ــع األف ــى جمي ــة إل ــات االجتماعي ــى تقــدمي اخلدم تســعى إل
حقــاً إنســانياً واجــب التنفيــذ. وقطعــت دولــة قطــر شــوطاً كبيــراً يف تطبيــق مفاهيــم الرعايــة االجتماعيــة احلديثــة وفــق 

التشــريعات والقوانــن التــي ســنتها منــذ عــام 1962. ويضــم مرتكــز الرعايــة االجتماعيــة املكونــات الفرعيــة التاليــة: 

الضمان االجتماعي. 1
املعاشات والتأمينات االجتماعية . 2
متكن الشرائح الضعيفة والدعم الوظيفي. 3
السكن. 4

ســتعمل االســتراتيجية علــى تأمــن التكامــل بــن مختلــف مكونــات الرعايــة االجتماعيــة لتحقيــق فاعليتهــا واســتدامتها 
مــن خــال حتقيــق األهــداف احملــددة التاليــة: 
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الهدف األول: تطوير نظم وتشريعات احلماية االجتماعية يف حدود ثاثة تشريعات بنهاية عام 2022.  	 

ســتعمل االســتراتيجية الوطنيــة علــى حتقيــق هــذا الهــدف مــن خــال تنفيــذ برنامــج املعلومــات وأبحــاث احلمايــة 
االجتماعيــة، وبرنامــج لتطويــر وحتســن التشــريعات واألنظمــة املوجهــة للحمايــة االجتماعيــة. ويشــتمل البرنامجــان علــى 

خمســة مشــاريع. 

الهــدف الثانــي: تعزيــز فــرص التأهيــل الوظيفــي واالجتماعــي للشــرائح الضعيفــة التــي يف ســن العمــل والقــادرة عليــه 	 
بنســبة 70% مــن إجمالــي الشــرائح الضعيفــة خــال الفتــرة 2022-2018.

عمــا بتوجيهــات صاحــب الســمو أميــر البــاد بضــرورة العمــل علــى االنتقــال مــن حالــة التلقــي الكامنــة يف سياســات 
الرعايــة االجتماعيــة البســيطة إلــى حالــة الفعــل مــن خــال متكــن جميــع فئــات املجتمــع مــن املشــاركة يف التنميــة 
الوطنيــة،  ســتعمل االســتراتيجية علــى حتقيــق هــذا الهــدف مــن خــال تنفيــذ برنامــج لتمكــن ورعايــة الشــرائح الضعيفــة 

والــذي يتضمــن 11 مشــروعاً.  

الهدف الثالث: تشغيل 50% من اخلدمات املقدمة يف منافذ تقدمي اخلدمات خال الفترة الزمنية 2022-2018.	 

ســيتم العمــل علــى حتقيــق هــذا الهــدف مــن خــال تنفيــذ البرنامــج املعنــي بتطويــر وتعزيــز منظومــة مــن اخلدمــات املتكاملــة 
والشــاملة للمســتفيدين مــن خدمــات الرعايــة االجتماعيــة. ويتكــون البرنامــج مــن 11 مشــروعاً.

النتيجة الوسيطة  الثانية: أسرة قطرية قوية، متماسكة، وممّكنة
 متثــل األســرة اللبنــة الرئيســية للهيــكل االجتماعــي والتماســك املجتمعــي، ولذلــك تنبــع السياســات األســرية مــن إدراك 
أن تعزيــز متاســك األســرة وحمايتهــا مــن أســباب التفــكك ميثــل أساســاً ملعاجلــة التحديــات املجتمعيــة بصــورة شــمولية. 
كمــا أن األســرة هــي املؤسســة التــي يتــم فيهــا »تكويــن« النــشء وتربيــة األجيــال التــي تؤســس للمســتقبل واللحــاق بركــب 
التنميــة. ويشــمل مرتكــز تنميــة األســرة القطريــة مجموعــة مــن املكونــات الرئيســية ذات الصلــة مبعاجلــة قضايــا تأخــر 
الــزواج وارتفــاع نســبة الطــاق، والوالديــة ورعايــة األطفــال، والعنــف األســري، وتعزيــز الوضــع االقتصــادي لألســر 

القطريــة وتعزيــز رأس املــال االجتماعــي.  

ســتركز  االســتراتيجية علــى تنميــة األســرة القطريــة  وتعزيــز متاســكها ومتكــن أفرادهــا اجتماعيــا واقتصاديــا مــن خــال 
تنفيــذ عــدد مــن البرامــج واملشــاريع املســتجدة وتلــك املســتمرة مــن االســتراتيجية األولــى )2011-2016( ألجــل حتقيــق 

األهــداف احملــددة التاليــة:

الهدف األول: تطوير السياسات ذات الصلة باألسرة والطفولة بحلول عام 2022. 	 

الهــدف الثانــي: رفــع مســتوى اإلجنــاز يف مشــاريع التمكــن االقتصــادي واالجتماعــي للشــباب مبعــدل ســنوي يتــراوح 	 
مــا بــن 5% إلــى 20% حتــى عــام  2022 علــى أســاس  عــام 2016.

الهــدف الثالــث: رفــع مســتوى اإلجنــاز يف مشــاريع التماســك األســري وتعزيــز أواصــر الــزواج مبعــدل 10% إلــى %70 	 
ســنويا حتــى عــام 2022 علــى أســاس  عــام 2016. 

الهــدف الرابــع: رفــع مســتوى اإلجنــاز يف مشــاريع الوقايــة واحلمايــة مــن العنــف مبعــدل ســنوي  يتــراوح مــا بــن %10 	 
إلــى 30% ســنويا حتــى عــام 2022 علــى أســاس  عــام 2016.
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النتيجة الوسيطة الثالثة: الزيادة يف نطاق وفاعلية رأس املال االجتماعي
ســتركز اســتراتيجية قطــاع احلمايــة االجتماعيــة )2017-2022( علــى زيــادة نطــاق وفاعليــة رأس املــال االجتماعــي 
وخلــق شــراكات وطيــدة بــن منظمــات املجتمــع  املدنــي والقطــاع اخلــاص واحلكومــة  للمســاهمة يف برامــج ومشــاريع 
احلمايــة االجتماعيــة يف قطــر. وســوف تعــزز هــذه الشــراكة مــن اســتدامة أنظمــة احلمايــة االجتماعيــة بتحويــل بعــض 
مــن  مســؤوليات اخلدمــات االجتماعيــة مــن اجلهــات احلكوميــة إلــى مؤسســات املجتمــع املدنــي واجلمعيــات اخليريــة 

والطوعيــة احملليــة وغيــر احلكوميــة. 

ستتمكن االستراتيجية الوطنية من إجناز النتيجة الوسيطة من خال العمل على حتقيق األهداف احملددة التالية:

الهــدف األول: مضاعفــة نطــاق خدمــات مؤسســات املجتمــع املدنــي ذات الصلــة بحمايــة رأس املــال االجتماعــي مبعــدل 	 
ســنوي يصــل إلــى 20% خــال الفتــرة مــن )2018-2022( علــى أســاس  عــام 2016.

الهــدف الثانــي: تعزيــز تفعيــل العمــل االجتماعــي التطوعــي واملشــاركة املجتمعيــة بزيــادة عــدد مؤسســات القطــاع 	 
اخلــاص ومنظمــات املجتمــع املدنــي الفاعلــة بنســبة 20% مــن ســنة األســاس بنهايــة عــام 2022 علــى أســاس  عــام 2016.

مــن املتوقــع ان يــؤدي تنفيــذ املشــاريع املدرجــة يف برامــج تطويــر وتعزيــز قــدرات مؤسســات املجتمــع املدنــي وتفعيــل العمــل 
التطوعــي الــي  مضاعفــة نطــاق خدمــات مؤسســات املجتمــع املدنــي ذات الصلــة بحمايــة واســتدامة العاقــات اجلوهريــة 
ــي  ــة واملجتمــع املدنــي والقطــاع اخلــاص ال ــة بــن مؤسســات الدول ــؤدي  توســيع الشــراكة الفاعل يف املجتمــع. وســوف ي
النهــوض باملســؤولية االجتماعيــة جتــاه املجتمــع. كمــا أن تعزيــز بيئــة مؤسســية داعمــة لتنميــة رأس املــال املجتمعــي 

ستســاعد القطــاع املدنــي واخلــاص علــى القيــام بدورهمــا.
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خامتة. 5

ــة قطــر، وأداة  ــة لدول ــة االجتماعي ــا مــن سياســة التنمي ــا وأصي ــة جــزءا حيوي ــة االجتماعي تشــكل اســتراتيجية احلماي
رئيســية يف حتقيــق متطلبــات التنميــة املســتدامة. وتســعى االســتراتيجية الوطنيــة الثانيــة إلــى وضــع سياســات وبرامــج 
وآليــات تســهم يف حمايــة وتعزيــز التماســك األســري واحلمايــة االجتماعيــة جلميــع املواطنــن، ومتكــن فئــات املجتمــع 
املختلفــة، وتزويدهــم باملهــارات املطلوبــة، وتأمــن التمتــع بحقوقهــم ليعيشــوا حيــاة صحيــة كرميــة آمنــة مــع احملافظــة علــى 
منظومــة القيــم والثقافــة املجتمعيــة. لهــذا فــإن احلمايــة االجتماعيــة والتماســك األســري تعــدان مرتكــزاً أساســياً مــن 
منهجيــة متكاملــة للتنميــة االجتماعيــة الســليمة الراميــة  إلــى حتقيــق رفــاه دولــة قطــر ومواطنيهــا، وبنــاء مجتمــع ســالم 

وآمــن ومســتقر مــن كافــة  التحديــات االجتماعيــة التــي قــد تهــدد كيانــه.

ــة  ــة وتنمي ــة االجتماعي ــة يف الرعاي ــا الثاث ــة )2017-2022( مبرتكزاته ــة االجتماعي ــر اســتراتيجية قطــاع احلماي وتعتب
ــة  ــة يف حتقيــق نتائــج وأهــداف االســتراتيجية الوطني ــدادا جلهــود الدول ــة ورأس املــال االجتماعــي، امت األســرة القطري
األولــى )2011-2016( والتــي كانــت مبثابــة االنطاقــة األولــى لبــدء مشــوار حتقيــق غايــات رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030.  
ومــن اجلديــر بالذكــر أن االســتراتيجية الثانيــة للحمايــة االجتماعيــة قــد عاجلــت قضايــا جديــدة تهــم املواطــن واألســرة 
القطريــة، وتطرقــت حملــاور جديــدة تهتــم بــدور رأس املــال االجتماعــي يف تعزيــز التماســك األســري واســتدامة منظومــة 

احلمايــة االجتماعيــة.

ــة  ــة رئيســية هــي  إرســاء نظــام حماي ــق نتيجــة قطاعي ــى حتقي ــة إل ــة االجتماعي وستســعى اســتراتيجية قطــاع احلماي
اجتماعيــة متكامــل فعــال ومســتدام مــن خــال ترجمــة األهــداف التــي حتقــق النتائــج الوســيطة إلــى برامــج ومشــاريع 
مســتجدة وأخــرى مســتمرة مــن االســتراتيجية األولــى. ويتطلــب تنفيــذ هــذه البرامــج واملشــاريع تنســيقاً وتعاونــاً كبيريــن 
ــة   ــن التجرب ــكان االســتفادة م ــة. وباإلم ــة والبشــرية االزم ــة والفني ــوارد املالي ــة للم ــا إضاف ــن والداعمــن له ــن املنفذي ب
الثريــة التــي اكتســبتها القطاعــات املختلفــة يف الدولــة مــن خــال تنفيــذ ومتابعــة وتقييــم برامــج ومشــاريع إســتراتيجية 

التنميــة الوطنيــة األولــى )2016-2011(.
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6 .
امللحق

صول إلى النتيجة الرئيسية “إرساء نظام حماية اجتماعية متكامل فعال ومستدام”  
جلهات املنفذة التي تساهم يف الو

ف و البرامج / املشاريع  وا
النتائج الوسيطة واألهدا

النتائج الوسيطة
حملددة 

ف ا
األهدا

البرامج/املشاريع
جلهات املنفذة

ا
جلهات الداعمة

ا
البرامج

املشاريع

النتيجة الوسيطة )1(: إنشاء 
نظام رعاية اجتماعية متكامل 

فعال ومستدام

1.1 تــطــويــر نــظــم وتــشــريــعــات 
حدود 

يف 
حلماية االجتماعية 

ا
ثاثة تشريعات بنهاية عام 2022

برنامج 1: معلومات وأبحاث 
حلماية االجتماعية

ا

جلهات 
مشروع 1: الربط اإللكتروني بن ا

حلماية االجتماعية
صاحبة العاقة با

وزارة التنمية اإلدارية 
والعمل والشؤون 

االجتماعية

وزارة الداخلية

وزارة البلدية والبيئة

صاد والتجارة
وزارة االقت

املؤسسة القطرية للعمل 
االجتماعي 

صحة العامة
وزارة ال

مؤسسة حمد الطبية

وزارة األوقاف والشؤون اإلسامية

وزارة العدل

مشروع 2: تطوير قاعدة بيانات شاملة 
حلماية

عن الفئات املستهدفة بنظام ا

حتسن 
برنامج 2: تطوير و

التشريعات واألنظمة املوجهة 
للحماية االجتماعية.

ضع 
جلان وطنية لو

مشروع 1: تشكيل 
االستراتيجيات والسياسات املوجهة 
إلى )األسرة والطفولة - كبار السن 
ص ذوي اإلعاقة( ومتابعة  

واألشخا
صلة

التنسيق بن القطاعات ذات ال
وزارة التنمية اإلدارية 

والعمل والشؤون 
االجتماعية

املؤسسة القطرية للعمل 
االجتماعي

مؤسسة قطر للتربية والعلوم 
وتنمية املجتمع

وزارة العدل

صة 
خلا

مشروع 2:  تطوير التشريعات ا
حلماية االجتماعية )جميع مشاريع 

با
حلماية االجتماعية يف 

القوانن التي تخدم ا
ضمان االجتماعي-

مجاالت : اإلسكان-ال
التقاعد واملعاشات األسرة-الطفولة-كبار 

جلمعيات واملؤسسات(
ا السن وذوي اإلعاقة-
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النتائج الوسيطة
حملددة 

ف ا
األهدا

البرامج/املشاريع
جلهات املنفذة

ا
جلهات الداعمة

ا
البرامج

املشاريع

مشروع 3: تطوير نظام استثمارات 
صد وتقييم األداء(.

صناديق املعاشات )ر

الهيئة العامة 
للتقاعد والتأمينات 

االجتماعية

ص الــتــأهــيــل 
2.1 تــعــزيــز فـــر

الوظيفي واالجتماعي للشرائح 
سن العمل 

يف 
ضعيفة والتي 

ال
والـــقـــادرة عــلــيــه، بنسبة %70 
ضعيفة 

من إجمالي الشرائح ال
خال الفترة  2022-2018

متكن ورعاية 
برنامج 1: 

ضعيفة.
الشرائح ال

مشروع 1: تأهيل وتشغيل املنتفعن من 
ضمان االجتماعي ملن هم يف سن 

ش ال
معا

العمل لسوق العمل.

وزارة التنمية اإلدارية 
والعمل والشؤون 

االجتماعية
الشركات املشمولة بالتقطير

مشروع 2: املشروع الوطني للعمل من 
املنزل.

بنك قطر للتنمية
وزارة التنمية اإلدارية والعمل 

والشؤون االجتماعية
مشروع 3: االستراتيجية الوطنية 

صغيرة.
للمشاريع ال

حتديث برامج التأهيل والتدريب 
مشروع 4:  

ص ذوي اإلعاقة.
املهني املقدم لألشخا

مركز الشفلح 
ص ذوي 

لألشخا
اإلعاقة

مبادرة بست باديز- 
قطر

املؤسسة القطرية للعمل 
االجتماعي

وزارة التنمية اإلدارية والعمل 
والشؤون االجتماعية

مشروع 5: التعاون املشترك مع القطاع 
ص( لدمج 

خلا
حلكومي – ا

التعليمي )ا
ذوي اإلعاقة.

ضايا 
مشروع 6: التوعية املجتمعية بق

ص ذوي اإلعاقة.
وحقوق األشخا
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النتائج الوسيطة
حملددة 

ف ا
األهدا

البرامج/املشاريع
جلهات املنفذة

ا
جلهات الداعمة

ا
البرامج

املشاريع

ص 
مشروع 7: الدعم االسري لألشخا

ذوي اإلعاقة وذويهم.

مــشــروع 8: تنفيذ أنشطة مجتمعية ملزيد 
ص ذوي اإلعاقة.

من الدمج لألشخا

مشروع 9: التأهيل الوظيفي واملجتمعي 
ص ذوي اإلعاقة.

لألشخا

مــشــروع 10: تنمية مهارات ذوي اإلعاقة 
الشامل.

مشروع 11: أسواق مجتمعية.
وزارة التنمية اإلدارية 

والعمل والشؤون 
االجتماعية

بنك قطر للتنمية

مؤسسة قطر للعمل االجتماعي

وزارة البلدية والبيئة

خلدمات 
3.1 تشغيل 50% من ا

يف مـــنـــافـــذ تــقــدمي 
املـــقـــدمـــة 

خلـــــدمـــــات خــــــال الـــفـــتـــرة  
ا

.)2022-2018(

بــــرنــــامــــج1: مــنــظــومــة خــدمــات 
وشاملة للمستفيدين 

متكاملة 
حلماية االجتماعية

من خدمات ا

مشروع 1:  تعزيز وتطوير مراكز  التنمية 
االجتماعية.

وزارة التنمية اإلدارية 
والـــعـــمـــل والـــشـــؤون 

االجتماعية

منظمات املجتمع املدني

غرفة قطر

ص
خلا

شركات القطاع ا
خلدمات 

مشروع 2: تعزيز منافذ تقدمي ا
صة بالرعاية االجتماعية.

خلا
ا

صحية 
مشروع 3: تقدمي خدمات الرعاية ال
االجتماعية والنفسية لكبار السن.

متكن ورعاية 
مركز 

كبار السن )إحسان(

املـــؤســـســـة الــقــطــريــة للعمل 
االجتماعي

وزارة التنمية اإلداريــة والعمل 
والشؤون االجتماعية

مشروع 4: خدمات الرعاية املنزلية لكبار 
السن.
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النتائج الوسيطة
حملددة 

ف ا
األهدا

البرامج/املشاريع
جلهات املنفذة

ا
جلهات الداعمة

ا
البرامج

املشاريع

مشروع 5: الرعاية النهارية )نوادي كبار السن(.
املـــؤســـســـة الــقــطــريــة للعمل 

االجتماعي

وزارة التنمية اإلداريــة والعمل 
والشؤون االجتماعية

خلــدمــات التأهيلية املقدمة 
مــشــروع 6: ا
لكبار السن.

ضايا وحقوق كبار السن.
مشروع 7: التوعية بق

صــل املــجــتــمــعــي للتوعية 
مــــشــــروع 8: الــتــوا

ص ذوي اإلعاقة.
والتثقيف حول حقوق األشخا

مركز الشفلح 
ص ذوي 

لألشخا
اإلعاقة.

املـــؤســـســـة الــقــطــريــة للعمل 
االجتماعي

وزارة التنمية اإلداريــة والعمل 
والشؤون االجتماعية

صحية 
خلدمات ال

مشروع 9: رفع مستوى ا
ص ذوي اإلعاقة.

املقدمة لألشخا

خلــدمــات التعليمية 
مـــشـــروع 10: تعزيز ا
لألطفال ذوي اإلعاقة.

مشروع 11: تطوير خدمات التأهيل العاجي.

النتيجة الــوســيــطــة )2(: أســرة 
ممّكنة

قطرية قوية، متماسكة، و

1.2 تطوير السياسات ذات 
صلة باألسرة والطفولة 

ال
بحلول عام 2022.

بــرنــامــج 1: تطوير السياسات 
صلة باألسرة

ذات ال

مــــــشــــــروع 1: إعــــــداد وتـــطـــويـــر مــقــتــرح 
استراتيجية وطنية لتعزيز أســرة قطرية 

ممكنة.
متماسكة و

وزارة التنمية اإلدارية 
والعمل والشؤون 

االجتماعية

مؤسسة قطر للتربية والعلوم 
وتنمية املجتمع

املـــؤســـســـة الــقــطــريــة للعمل 
االجتماعي

وزارة العدل   
مـــشـــروع 2: إعـــداد وتطوير مقترح مؤشرات 

س التماسك األسري.
لقيا

مشروع 3: إعداد دراسة  ملقترح سياسات 
وآليات لتعزيز األمان األسري.

مؤسسة قطر للتربية 
والعلوم وتنمية 

املجتمع

وزارة التنمية اإلدارية والعمل 
والشؤون االجتماعية

املـــؤســـســـة الــقــطــريــة للعمل 
االجتماعي

وزارة العدل  
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النتائج الوسيطة
حملددة 

ف ا
األهدا

البرامج/املشاريع
جلهات املنفذة

ا
جلهات الداعمة

ا
البرامج

املشاريع

برنامج 2: برنامج تطوير  
صلة 

السياسات ذات ال
بالطفولة.

مشروع 1: إعداد وتطوير مقترح 
استراتيجية وطنية للطفولة.

وزارة التنمية اإلدارية 
والـــعـــمـــل والـــشـــؤون 

االجتماعية

مؤسسة قطر للتربية والعلوم 
وتنمية املجتمع

املؤسسة القطرية للعمل 
االجتماعي

وزارة العدل

مشروع 2: إعداد وتطوير مقترح مؤشرات 
س رفاه الطفل.

لقيا

برنامج 3: رعاية ومتكن 
األطفال األيتام.

ضانة األسرية لأليتام.
حل

مشروع 1: ا

مــركــز رعــايــة األيــتــام 
)درمية(

املؤسسة القطرية للعمل 
االجتماعي

مشروع  2: تطوير خدمات الرعاية 
الداخلية لأليتام.

مشروع 3: التوعية املجتمعية بحقوق 
األيتام.

مشروع 4: االستقرار االسري للحاالت 
ضنة. 

حملت
ا

يف 
جنـــاز 

2.2 رفــع مستوى اإل
صادي 

االقت
التمكن 

مشاريع 
مبعدل 

واالجــتــمــاعــي للشباب 
سنوي يــتــراوح مــا بــن 5% إلى 
على 

عـــام 2022 
حــتــى 

 %20
س  عام 2016.

أسا

صادي 
برنامج 1: التمكن االقت

واالجتماعي للشباب.

مشروع 1: تطوير الريادين االجتماعين.

مــــــركــــــز اإلمنــــــــــاء 
االجتماعي )مناء(

املؤسسة القطرية للعمل 
االجتماعي

مشروع 2: دعم مجاالت التعليم 
والتطوير املهني.

مشروع 3: خدمات الرفاه االجتماعي.

مشروع 4: دعم ريادة األعمال 
صغر(.

صغيرة ومتناهية ال
)للمشاريع ال
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النتائج الوسيطة
حملددة 

ف ا
األهدا

البرامج/املشاريع
جلهات املنفذة

ا
جلهات الداعمة

ا
البرامج

املشاريع

برنامج 2: برنامج تطوير  
صلة 

السياسات ذات ال
بالطفولة.

مشروع 1: إعداد وتطوير مقترح 
استراتيجية وطنية للطفولة.

وزارة التنمية اإلدارية 
والـــعـــمـــل والـــشـــؤون 

االجتماعية

مؤسسة قطر للتربية والعلوم 
وتنمية املجتمع

املؤسسة القطرية للعمل 
االجتماعي

وزارة العدل

مشروع 2: إعداد وتطوير مقترح مؤشرات 
س رفاه الطفل.

لقيا

برنامج 3: رعاية ومتكن 
األطفال األيتام.

ضانة األسرية لأليتام.
حل

مشروع 1: ا

مــركــز رعــايــة األيــتــام 
)درمية(

املؤسسة القطرية للعمل 
االجتماعي

مشروع  2: تطوير خدمات الرعاية 
الداخلية لأليتام.

مشروع 3: التوعية املجتمعية بحقوق 
األيتام.

مشروع 4: االستقرار االسري للحاالت 
ضنة. 

حملت
ا

يف 
جنـــاز 

2.2 رفــع مستوى اإل
صادي 

االقت
التمكن 

مشاريع 
مبعدل 

واالجــتــمــاعــي للشباب 
سنوي يــتــراوح مــا بــن 5% إلى 
على 

عـــام 2022 
حــتــى 

 %20
س  عام 2016.

أسا

صادي 
برنامج 1: التمكن االقت

واالجتماعي للشباب.

مشروع 1: تطوير الريادين االجتماعين.

مــــــركــــــز اإلمنــــــــــاء 
االجتماعي )مناء(

املؤسسة القطرية للعمل 
االجتماعي

مشروع 2: دعم مجاالت التعليم 
والتطوير املهني.

مشروع 3: خدمات الرفاه االجتماعي.

مشروع 4: دعم ريادة األعمال 
صغر(.

صغيرة ومتناهية ال
)للمشاريع ال

النتائج الوسيطة
حملددة 

ف ا
األهدا

البرامج/املشاريع
جلهات املنفذة

ا
جلهات الداعمة

ا
البرامج

املشاريع

يف 
جنــــاز 

3.2 رفـــع مــســتــوى اإل
مــشــاريــع الــتــمــاســك األســــري 
مبعدل 

صـــر الـــزواج 
وتعزيز أوا

10% إلى 70% سنويا حتى عام 
س عام 2016.

2022 على أسا

برنامج 1: تقوية التماسك 
صر الزواج.

األسري وأوا

مشروع 1: حث وتأهيل الشباب على الزواج.

مــركــز االســتــشــارات 
العائلية )وفاق(

وزارة التنمية اإلدارية والعمل 
والشؤون االجتماعية

املؤسسة القطرية للعمل 
االجتماعي

ف والشؤون 
وزارة األوقا
اإلسامية

مشروع 2: تعزيز وتقوية الروابط األسرية.

مشروع 3:  تقليل اآلثار السلبية للطاق 
على املطلقن واألطفال.

مشروع 4: تعزيز ثقافة الوالدية املسؤولة.

يف 
جنـــاز 

4.2 رفــع مستوى اإل
حلماية من 

مشاريع الوقاية وا
مبعدل سنوي يتراوح ما 

ف 
العن

بن 10% إلى 30% سنويا حتى 
س  عام 

عــام 2022 على أســـا
.2016

حلماية 
برنامج 1:  الوقاية وا

ف.
من العن

ف 
حلماية من العن

مشروع 1: ا
صدع األسري.

والت

حلــــمــــايــــة 
مـــــركـــــز ا

والتأهيل االجتماعي 
)أمان(

املؤسسة القطرية للعمل 
االجتماعي

وزارة التنمية اإلدارية والعمل 
والشؤون االجتماعية

ضحايا العنف 
مشروع 2:  تأهيل ورعاية 

صدع األسري.
والت

ف
مشروع 3:  طفولة با عن

ف املرأة
مشروع 4: متكن وتثقي

مشروع 5: الشراكات املجتمعية 
ف.

ضة العن
ملناه

النتيجة الوسيطة )3(: الزيادة 
س املـــال 

يف نـــطـــاق  وفــاعــلــيــة رأ
االجتماعي.

خدمات 
ضاعفة نطاق 

م
 1.3

مـــؤســـســـات املــجــتــمــع املــدنــي 
س املال 

صلة بحماية رأ
ذات ال

صل 
مبعدل سنوي ي

االجتماعي 
إلى 20% خال الفترة )2018-
س  عام 2016.

2022( على أسا

برنامج 1: بناء وتطوير قدرات 
مؤسسات املجتمع املدني.

مشروع 1:  بناء وتطوير قدرات املؤسسة 
القطرية للعمل االجتماعي واملراكز 

التابعة لها.

املــؤســســة الــقــطــريــة 
للعمل االجتماعي

املؤسسة القطرية للعمل 
االجتماعي

املراكز التابعة للمؤسسة 
القطرية للعمل االجتماعي

خلدمي واالنتشار 
مشروع 2: التوسع ا

جلغرايف.
ا

مــركــز االســتــشــارات 
الـــــــعـــــــائـــــــلـــــــيـــــــة
 

)وفاق(
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النتائج الوسيطة
حملددة 

ف ا
األهدا

البرامج/املشاريع
جلهات املنفذة

ا
جلهات الداعمة

ا
البرامج

املشاريع

2.3 تــعــزيــز تــفــعــيــل الــعــمــل 
االجتماعي التطوعي واملشاركة 
عدد 

املجتمعية بــزيــادة نسبة 
ص 

خلـــا
مــؤســســات الــقــطــاع ا

ومــنــظــمــات املــجــتــمــع املــدنــي 
سنة 

الفاعلة بنسبة 20% مــن 
س بنهاية عام 2022 على 

األسا
س  عام 2016.

أسا

بـــرنـــامـــج 1:  تــعــزيــز الــشــراكــة 
وزيــادة فاعلية املجتمع املدني 
ص 

خلــا
ومــؤســســات الــقــطــاع ا

حلــمــايــة 
يف خـــدمـــة بـــرامـــج ا

االجتماعية.

جلمعيات األهلية 
مشروع 1:  تعزيز دور ا

القطرية.

وزارة التنمية اإلدارية 
والـــعـــمـــل والـــشـــؤون 

االجتماعية

جلمعيات األهلية القطرية
ا

ف والشؤون 
وزارة األوقا
اإلسامية

حلوار االجتماعي بن كل 
مشروع 2: دعم ا

ضايا االجتماعية.
ف املعنية بالق

األطرا

منظمات املجتمع املدني

ف والشؤون 
وزارة األوقا
اإلسامية

صندوق دعم 
مشروع 3: تعزيز دور 

ضية يف نظام 
األنشطة االجتماعية والريا

حلماية االجتماعية.
ا

صندوق دعم األنشطة 
ضية

االجتماعية والريا

ف والشؤون 
وزارة األوقا
اإلسامية

صيل ثقافة العمل التطوعي 
مشروع 4: تأ
االجتماعي.

مركز قطر للعمل التطوعي

ف والشؤون 
وزارة األوقا
اإلسامية
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املقدمة. 1

ــدول  ــل االســتقرار االجتماعــي والسياســي واالقتصــادي لل ــى الســامة العامــة أحــد عوام ــاظ عل يشــكل األمــن واحلف
واملجتمعــات، فهــو  يشــكل متطلبــاً مســبقا لتحقيــق االزدهــار االقتصــادي والرفــاه االجتماعــي. حيــث تشــير التجــارب إلــى 
أن غيــاب األمــن واالســتقرار يعــّرض الســامة العامــة للخطــر  ويــؤدي إلــى تدهــور األوضــاع االقتصاديــة وانهيــار  بنيــة 
املجتمعــات. ويتمثــل إدراك القيــادة السياســية يف دولــة قطــر لهــذه احلقيقــة يف أكثــر مــن وثيقــة وطنيــة. فدســتور دولــة 
قطــر الدائــم ينــص علــى "أن الدســتور يكفــل األمــن واالســتقرار وتكافــؤ الفــرص، وأن الدولــة تصــون دعامــات املجتمــع 
ــة يف  ــان الســامة العام ــة األمــن وضم ــى أهمي ــة 2030 عل ــة قطــر الوطني ــدت رؤي ــا أك ــن واالســتقرار". كم ــل األم وتكف
ركيــزة التنميــة االجتماعيــة والتــي تنــص علــى "تطويــر مجتمــع عــادل وآمــن مســتند علــى األخــاق احلميــدة والرعايــة 
االجتماعيــة". "كمــا أكــدت رؤيــة قطــر الوطنيــة عنــد تناولهــا لبنيــة املجتمــع املنشــودة علــى" "بنــاء مجتمــع آمــن ومســتقر 
تســيٌره مبــادئ العــدل واملســاواة وســيادة القانــون". وأخيــراً أكــدت رؤيــة قطــر الوطنيــة علــى أن دولــة قطــر ســتعمل علــى" 
ــة  ــراد اســتراتيجية قطاعي ــام الرســمي يف إف ــى هــذا احلــرص واالهتم ــد جتل ــن واالســتقرار للســكان". وق ــر األم "توفي
ــم ضمــن اســتراتيجية  ــى )2011-2016( ، ومــن ث ــة األول ــة الوطني لألمــن والســامة العامــة ضمــن اســتراتيجية التنمي

ــة )2022-2018(. ــة الثاني ــة الوطني التنمي

التقدم احملرز يف حتقيق نتائج وأهداف قطاع األمن والسالمة العامة  )2011- 2016(. 2

اعتمــدت اســتراتيجية قطــاع األمــن والســامة العامة2011-2016أربــع نتائــج وســيطة وهــي املتمثلــة يف نظــام متكامــل 
وفعــال إلدارة املعلومــات اجلنائيــة، حتســن الســامة املروريــة وتخفيــض مخاطــر حــوادث الطــرق، االســتراتيجية الوطنيــة 
لســامة البنــاء، واالســتعداد الفعــال إلدارة الكــوارث. كمــا اعتمــدت االســتراتيجية ســبعة مشــاريع لتحقيقهــا. حيــث 
ارتكــزت نتيجــة بنــاء نظــام إدارة املعلومــات اجلنائيــة علــى ثاثــة مشــاريع وهــي مشــروع النظــام األمنــي املوحــد، مشــروع 
جنــم الــذي يهــدف إلــى ســرعة االســتجابة للحــوادث ، ومشــروع أمــن املعلومــات.  كمــا ارتكــزت نتيجــة حتســن ســامة 
املــرور علــى مشــروعن همــا: مشــروع تخفيــض مخاطــر حــوادث املــرور ومشــروع عبــور املشــاة. أمــا فيمــا يتعلــق بإعــداد 
االســتراتيجية الوطنيــة لســامة البنــاء فقــد مت اعتمــاد مشــروع حتســن مواصفــات البنــاء وتخفيــض احلرائــق. واعتمــدت 
نتيجــة االســتعداد إلدارة الكــوارث مشــروعاً  واحــداً يتكــون مــن ثــاث مراحــل وهــي مرحلــة االســتعداد ملواجهــة الكــوارث 

ومرحلــة االســتجابة للكــوارث ومرحلــة التعــايف مــن الكــوارث بعــد وقوعهــا.

ويف هــذا اإلطــار فقــد حّققــت اســتراتيجية قطــاع األمــن والســامة العامــة )2011-2016( تقدمــاً يف عــدد مــن النتائــج  
ــق بنظــام متكامــل وفعــال إلدارة املعلومــات اجلنائيــة، فقــد مت تطويــر قاعــدة بيانــات الكترونيــة  القطاعيــة. ففيمــا يتعل
مكنــت مــن تــداول البيانــات بــن اإلدارات املعنيــة يف وزارة الداخليــة وبــن وزارة الداخليــة والنيابــة العامــة وزيــادة درجــة 
أمــان البيانــات وســريتها، وتوحيــد إجــراءات التواصــل الكترونيــاً بــن اإلدارات األمنيــة واالســتغناء عــن املراســات 
الورقيــة، وتخفيــض متوســط ســرعة وصــول الدوريــات إلــى مواقــع احلــدث مــن 15 دقيقــة إلــى مــا بــن 7 و10 دقائــق.

ــات البليغــة، فقــد مت خفــض عــدد املصابــن  ــة وتخفيــض الوفيــات واإلصاب ــق بتحســن الســامة املروري أمــا فيمــا يتعل
بإصابــات خطيــرة جــراء حــوادث الطــرق مــن 39 مصابــاً لــكل 100 ألــف نســمة يف ســنة األســاس 2008 إلــى 29 مصابــاً 
يف عــام 2016، كمــا انخفضــت الوفيــات الناجمــة عــن حــوادث الطــرق مــن 16 وفــاة لــكل 100 ألــف نســمة إلــى6.9 وفــاة 
يف عــام 2016 متجــاوزة هــدف التخفيــض احملــدد ب 10 وفيــات ، كمــا انخفضــت نســبة حــوادث الطــرق املميتــة لــكل 100 
ألــف نســمة مــن 35.4 حادثــاً يف عــام 2010 إلــى 31.7 حادثــاً مــع  نهايــة عــام 2016 وذلــك علــى الرغــم مــن الزيــادة 

الكبيــرة يف عــدد الســكان وعــدد املركبــات اخلاصــة والعامــة وكثــرة أعمــال الطــرق.
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ــي فقــد مت تخفيــض  ــي نفذتهــا اإلدارة العامــة للدفــاع املدن ــاء والت ــة لســامة البن ــق باالســتراتيجية الوطني وفيمــا يتعلّ
معــدل احلرائــق لــكل 100 ألــف نســمة مــن 57 حريقــاً يف ســنة األســاس 2008 إلــى30.5 حريقــا مــع نهايــة عــام 2016. 
أمــا اإلجنــازات األخــرى فتمثلــت يف صــدور قانــون الدفــاع املدنــي، واعتمــاد الكــود أألميركــي ملكافحــة احلرائــق بعــد 
مواءمتــه مــع طبيعــة قطــر البيئيــة والعمرانيــة، وزيــادة عــدد املنشــآت املرتبطــة بغرفــة العمليــات املركزيــة يف وزارة 
الداخليــة مــن خــال نظــام اإلنــذار املبكــر مــن 908 منشــأة  يف عــام  2008 إلــى 3100  منشــأة يف عــام 2015، كمــا زاد 
عــدد املنشــآت احلاصلــة علــى شــهادة اســتيفاء نظــام الوقايــة مــن احلرائــق مــن 1254منشــأة يف عــام 2011 إلــى 4170 
منشــأة يف عــام 2015. أمــا فيمــا يتعلــق باالســتعداد الوطنــي إلدارة الكــوارث فقــد مّت بنهايــة عــام 2016 إجنــاز  كافــة 
مراحــل املشــروع وتدريــب الــكادر علــى مواجهــة الكــوارث وســرعة االســتجابة لهــا وعلــى التعامــل مــع مرحلــة التعــايف 

مــن الكــوارث بعــد وقوعهــا.
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ــذي  ــات، ففــي الوقــت ال ــى لقطــاع األمــن والســامة العامــة )2011-2016( بعــض التحّدي واجهــت االســتراتيجية األول
اكتمــل فيــه ربــط اإلجــراءات اجلنائيــة بالنيابــة العامــة إلكترونيــاً، لــم يكتمــل الربــط اإللكترونــي إلــى حينــه بــن النيابــة 
العامــة واحملاكــم. باإلضافــة إلــى عــدم تخفيــض عــدد احلــوادث املروريــة. وذلــك نتيجــة ازديــاد أعمــال الطــرق وتطويــر 
الشــوارع، وضعــف تطبيــق قواعــد الســامة علــى هــذه الطــرق مــن قبــل الشــركات املنفــذة، كذلــك التأخــر يف بنــاء جســور 
عبــور املشــاة حيــث مت بنــاء جســر واحــد فقــط مــن أصــل 15 جســراً كان  مخططــاً بناؤهــا. ويرجــع التأخيــر إلــى ارتبــاط 
بنــاء جســور العبــور باملشــاريع الكبــرى لهيئــة األشــغال العامــة. هــذا باإلضافــة إلــى ضعــف تأثيــر حمــات التوعيــة 
اإلعاميــة يف مجــال تعديــل ســلوك قائــدي الســيارات والســرعة الزائــدة لــدى بعــض الســائقن وخاصــة الشــباب منهــم. 
ــوزارات  ــن ال ــراً ضعــف التنســيق واالتصــال ب ــازم إلدارة أمــن املعلومــات، وأخي ــي ال ــكادر الوطن ــك عــدم تأمــن ال كذل

واألجهــزة احلكوميــة ذات الصلــة بتنفيــذ هــذه االســتراتيجية القطاعيــة. 

مبقارنــة اســتراتيجية قطــاع األمــن والســامة العامــة للســنوات )2011-2016( مــع تلــك للســنوات )2017-2022( فإنــه 
ياحــظ احتفــاظ اســتراتيجية قطــاع األمــن والســامة العامــة )2017-2022( بنتيجتــن مــن أصــل أربــع نتائــج يف 
ــك نظــراً   ــى الطــرق وذل ــرور عل ــا أمــن املعلومــات وســامة امل اســتراتيجية قطــاع األمــن والســامة )2011-2016( هم
الســتمرار التحديــات ذات العاقــة، كمــا مت ترقيــة ونقــل أمــن املعلومــات مــن مســتوى مشــروع تابــع لنظــام إدارة املعلومــات 
ــة الراهنــة حتــت مســمى "منظومــة الــدرع  ــات الوطني ــة إلــى نتيجــة وســيطة قائمــة بذاتهــا ومتســقة مــع األولوي اجلنائي
األمنــي اإللكترونــي" والتــي وافــق علــى إنشــائها ســمو األميــر املفــدى، حفظــه اهلل، يف عــام 2013، ومت افتتــاح املرحلــة 
ــع  ــو2016. وم ــخ 31 ماي ــة بتاري ــر الداخلي ــوزراء ووزي ــس ال ــس مجل ــي رئي ــة وحضــور معال التأسيســية ملشــروعها برعاي
اســتكمال بنــاء النظــام الفعــال املتكامــل إلدارة املعلومــات اجلنائيــة بنهايــة عــام 2016 لــم تعــد هنــاك ضــرورة إلدراجــه 
ضمــن االســتراتيجية القطاعيــة الثانيــة. واألمــر ينطبــق كذلــك علــى حتقيــق نتيجــة حتســن ســامة البنــاء، وبالتالــي متــت 
إحالــة املســؤولية عنهــا بالكامــل إلــى اإلدارة العامــة للدفــاع املدنــي والتــي ســتواصل متابعــة تنفيذهــا. ومــع حتقيــق أهــداف 
ــادة  ــز القي ــى مرك ــة املشــروع إل ــد مت إحال ــة عــام 2016 فق ــوارث بنهاي ــة لاســتعداد إلدارة الك نتيجــة السياســة الوطني
الوطنــي ومجلــس الدفــاع املدنــي املنصــوص عليــه يف املــادة )24( مــن قانــون رقــم )25( لســنة 2015 بشــأن الدفــاع املدنــي.

يف املقابــل مت االحتفــاظ بالنتيجــة اخلاصــة بالســامة املروريــة نظــراً الســتمرار هــذا التحــدي ولطبيعــة ظاهــرة احلــوادث 
ــة ومــا ينتــج عنهــا مــن أضــرار بشــرية وماديــة. كمــا مت إضافــة النتيجــة املســتهدفة اخلاصــة مبكافحــة  ــة املزمن املروري
املخــدرات، والتــي لــم ترتــِق إلــى مســتوى النتيجــة القائمــة بذاتهــا عنــد حتليــل الوضــع الراهــن يف عــام 2008، بــل أدرجــت 
ضمنيــاً حتــت مكافحــة اجلرائــم. لكــن اخلطــورة احلاليــة للمخــدرات علــى الشــباب وتزايــد عــدد املتعاطــن وعــدد 
محــاوالت تهريــب املخــدرات إلــى قطــر أوجبــت إدراج مكافحــة املخــدرات كنتيجــة وســيطة قائمــة بذاتهــا تعزيــزاً لألمــن 

االجتماعــي وصونــاً للتنميــة البشــرية الوطنيــة.
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كمــا ميكــن تلخيــص مجموعــة مــن التحديــات العامــة احلاليــة والتــي تتطلــب التدّخــل ممثلــة يف ضعــف مهــارات العاملــن 
يف منافــذ الدولــة يف مجــال األســاليب احلديثــة الكتشــاف محــاوالت تهريــب املخــدرات. والزيــادة يف عــدد الوافديــن إلــى 
قطــر ومســاهمة بعضهــم يف ترويــج املخــدرات، والتــي يتوقــع اســتمرارها حتــى عــام 2022. كذلــك عــدم تشــديد األحــكام 
يف القضايــا اخلاصــة بالتعاطــي واإلجتــار باملخــدرات. هــذا باإلضافــة إلــى ضعــف الرقابــة على األدوية املخــدرة واملؤثرات 
العقليــة والنفســية وضعــف تأثيــر البرامــج اإلعاميــة علــى الفئــة املســتهدفة بالتوعيــة، ال ســيما الشــباب. كذلــك التأخــر 
يف بنــاء معابــر مــرور املشــاة الضروريــة لتخفيــض عــدد وفيــات املشــاة يف حــوادث الطــرق وأخيــراً اســتقطاب وتأهيــل 
الــكادر الوطنــي املطلــوب إلدارة منظومــة الــدرع األمنــي اإللكترونــي والتغلــب علــى مصاعــب التنســيق الســابقة بــن 

اجلهــات املعنيــة بتنفيــذ مشــاريع االســتراتيجية القطاعيــة.

النتائــج الرئيســية والوســيطة واألهــداف احملــددة يف قطــاع األمــن والســالمة العامة  . 4
 )2022-2018(

مت حتديــد النتيجــة الرئيســية املســتهدف حتقيقهــا بنهايــة عــام 2022 علــى أنهــا "حتقيــق األمــن واالســتقرار واحلفــاظ 
علــى الســالمة العامــة". كمــا مت حتديــد ثــاث نتائــج وســيطة تســاهم معــاً يف الوصــول إلــى النتيجــة الرئيســية املنشــودة 
املســتهدفة بنــاء علــى مبــررات وجيهــة مســتمدة مــن حتليــل الوضــع االجتماعــي واألمنــي الراهــن وحتدياتــه. وهــذه النتائــج 
هــي: حمايــة املجتمــع مــن املخــدرات، وحتقيــق األمــن والســامة علــى الطــرق وتخفيــض عــدد الوفيــات، وتطويــر منظومــة 

الــدرع األمنــي اإللكترونــي. 

النتيجة الوسيطة االولى: حماية املجتمع من املخدرات
ــة بتحقيــق التنميــة املســتدامة يف دولــة قطــر مــن  ترتبــط هــذه النتيجــة بغايــة رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030 املتمثل
خــال دعمهــا لركيــزة التنميــة البشــرية التــي تهــدف إلــى تنميــة ســكان اصحــاء بدنيــاً ونفســياً وبنــاء قــوة عمــل 
ــة  ــة االجتماعي ــزة التنمي ــط النتيجــة بركي ــا ترتب ــر املجتمــع القطــري، كم ــؤة تســاهم يف ازدهــار وتطوي ــة كف وطني
التــي تســتهدف بنــاء مواطــن يتحلّــى باألخــاق احلميــدة ويتمســك بالقيــم الثقافيــة اإلســامية العليــا وبالروابــط 
األســرية املتينــة. ومــن املعــروف أن اإلدمــان يدمــر أصحابــه صحيــاً ونفســياً ويضعــف معاييرهــم األخاقيــة ويفــكك 

روابطهــم األســرية.

هــذا وقــد أظهــرت إحصــاءات وزارة الداخليــة ارتفاعــاً كبيــراً يف عــدد جرائــم املخــدرات املســجلة خــال الســنوات 
القليلــة األخيــرة، األمــر الــذي أثــار قلــق الــوزارة واجلهــات التابعــة لهــا املعنيــة مبكافحــة املخــدرات ممثلــة يف إدارة 
ــة الوطنيــة ملكافحــة املخــدرات. فقــد ارتفــع عــدد جرائــم املخــدرات املســًجلة بنســبة  مكافحــة املخــدرات واللجن
تســعة أمثــال خــال الســنوات )2011-2016( مــن 461 جرميــة إلــى 4175 جرميــة. وارتفــع عــدد املتعاطــن مــن 

594 يف عــام 2011 إلــى 4202 يف عــام 2016، )انظــر اجلــدول رقــم 1.2.5( أدنــاه. 

وممــا يلفــت النظــر ويثيــر التســاؤل حــول تطــور عــدد املتعاطــن والقفــزة الكبيــرة يف أعدادهــم خــال الفتــرة 2011 
و 2016 هــي القفــزة غيــر املســبوقة منطقيــاً وواقعيــاً والتــي حتتــاج إلــى تفســير . فقــد ترجــع أعــداد املتعاطــن 
احملــدودة نســبياً خــال الســنوات 2011-2013 إلــى تغييــر يف اســتراتيجية إدارة مكافحــة املخــدرات لرصــد 
التعاطــي ومكافحتــه، وقــد ترجــع إلــى ضعــف تســجيل احلــاالت اإلجماليــة. كمــا أن عــدد املتعاطــن املســجل خــال 
ســنتي 2011 و2013 ال يتناســب إطاقــاً مــع عــدد جرائــم املخــدرات رغــم أنهــا تشــير إلــى زيــادة تهريــب وتوزيــع 

املخــدرات فــا بــد انــه يترتــب عليهــا أو يرتبــط بهــا عــدد املتعاطــن وإن لــم يكــن بنفــس املقــدار. 

 .
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جدول )1.2.5(: عدد جرائم املخدرات وعدد املتعاطني 2016-2011

البيان
السنة

201120122013201420152016

461439619253031404175عدد اجلرائم

594634950237137964202عدد املتعاطن

1.732.7001.832.9002.019.9002.250.5002.407.4002.597.000عدد السكان 

 معدل املتعاطن لكل     
100 ألف نسمة 

)التخطيط التنموي(
34.2834.5947.03105.35157.68161.80

املصدر: عدد اجلرائم واملتعاطن. وزارة الداخلية. اإلحصاءات السكانية، وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء.

ــرة  ــزة الكبي ــة مباشــرة بالقف ــه عاق ــرة)2011-2016( ل ــف شــخص خــال الفت ــادة عــدد الســكان بنحــو  700 أل إن زي
يف عــدد املتعاطــن. وقــد ازدادت بنســب كبيــرة كميــات العقاقيــر املخــدرة علــى أنواعهــا والتــي مت ضبطهــا خــال 
الفتــرة نفســها، ال ســيما أقــراص الكبتاجــون وكميــات الهرويــن واملاريجوانــا والترامــادول وعقاقيــر أخــرى مخــدرة 
متنوعــة. وتــدل هــذه األرقــام علــى أن املخــدرات يف دولــة قطــر أصبحــت تشــكل حتّديــاً اجتماعيــاً يســتدعي التصــدي لهــا 
واحتواءهــا قبــل تفاقمهــا، ال ســيما وأن املراهقــن والشــباب هــم أكثــر الفئــات العمريــة عرضــة لهــا وأكثرهــا اســتهدافاً 
مــن قبــل مروجــي وموزعــي املخــدرات. ومــن العوامــل اجلاذبــة لتجــار املخــدرات اإلقليميــن والعامليــن اعتبارهــم دولــة 
قطــر ســاحة مواتيــة ومربحــة لتهريــب املخــدرات، نظــراً الرتفــاع دخــل الفــرد الــذي ميٌكــن األشــخاص مــن دفــع ثمــن هــذه 
العقاقيــر. هــذا وجتــدر اإلشــارة إلــى أن اجلهــات املســؤولة يف الدولــة تــدرك أن مشــكلة املخــدرات ليســت مشــكلة أمنيــة 
فحســب، بــل إنهــا مشــكلة أمنيــة واجتماعيــة وصحيــة واقتصاديــة وأخاقيــة معقــدة، وبالتالــي فــإن التعامــل مــع هــذه 
املشــكلة مــن منظــور أمنــي بحــت لــن يجــدي للتغلــب عليهــا، وإمنــا يتطلــب تضافــر اجلهــود املجتمعيــة األســرية والتربويــة 

والدينيــة واإلعاميــة الحتوائهــا وتقليــل مخاطرهــا. 

للنتيجــة الوســيطة األولــى اخلاصــة بحمايــة املجتمــع مــن املخــدرات هدفــان: زيــادة عــدد املوظفــن املتدربــن علــى 
ــة مبخاطــر املخــدرات. وقــد اعتمــدت االســتراتيجية  ــادة عــدد املســتفيدين مــن دورات التوعي مكافحــة املخــدرات، وزي
القطاعيــة مشــروعن لتحقيــق النتيجــة الوســيطة األولــى وهمــا: مشــروع تأهيــل وتدريــب العاملــن يف مجــال مكافحــة 

ــة مبخاطــر املخــدرات. ــم. ومشــروع التوعي ــات املســاندة له املخــدرات واجله

الهــدف األول: زيــادة عــدد املوظفــن املتدربــن علــى مكافحــة املخــدرات مــن )565( يف نهايــة عــام 2016 إلــى )1000( 	 
بحلــول عــام 2022، وبنســبة 10% ســنويا.

الهــدف الثانــي : زيــادة عــدد املســتفيدين مــن دورات التوعيــة مبخاطــر املخــدرات مــن )15,477( يف نهايــة عــام 2016 	 
إلــى )27.400( بحلــول عــام 2022، وبنســبة10% ســنويا.

النتيجــة الوســيطة الثانيــة: حتقيــق األمــن والســالمة علــى الطــرق وتخفيــض عــدد الوفيــات الناجمــة 
عــن حــوادث املــرور

رغــم أن هــذه النتيجــة قــد حتققــت وبدرجــة كبيــرة مــن النجــاح يف اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة األولــى )2016-2011(، 
إال أنــه تقــرر مواصلــة العمــل وإعــادة إدراج النتيجــة يف اســتراتيجية قطــاع األمــن والســامة العامــة )2022-2017( 
وذلــك ملجموعــة مــن األســباب أولهــا، أن معــدل النمــو الســنوي اإلجمالــي لعــدد حــوادث املــرور يف دولــة قطــر يبلــغ %13 
ممــا يعنــي أن إجمالــي عــدد احلــوادث ســيتضاعف مــع نهايــة عــام 2022. وبالتالــي أولويــة اســتمرار تنفيــذ اإلجــراءات 
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والتدابيــر الوقائيــة مبختلــف أشــكالها. كمــا أن وفيــات الشــباب مــن الفئــة العمريــة 20-40 ســنة يف حــوادث املــرور تبلــغ 
52% مــن إجمالــي وفيــات احلــوادث املروريــة. أمــا نســبة وفيــات القطريــن مــن إجمالــي وفيــات حــوادث الطــرق فكانــت 
16% خــال الفتــرة )2011-2016(. ويضــاف إلــى هــذا كلــه الزيــادة الكبيــرة واملســتمرة يف عــدد الســكان واملركبــات الــذي 
جتــاوز املليــون مركبــة مــع نهايــة عــام 2016 ممــا جعــل قطــر مــن أعلــى دول العالــم مــن حيــث نســبة املركبــات إلــى عــدد 
الســكان. وتشــير اإلحصــاءات إلــى أن عــدد احلــوادث املروريــة البليغــة قــد ارتفــع بــن ســنتي 2011 و2016، لكــن نســبة 
هــذه احلــوادث لــكل مئــة ألــف نســمة قــد ارتفعــت قليــا مــن )25.3( يف عــام  2011 إلــى )25.7( حادثــاً علــى الرغــم 

مــن الزيــادة الكبيــرة يف عــدد الســكان خــال تلــك الفتــرة. )انظــر اجلــدول رقــم 2.2.5(.

جدول )2.2.5(: معدل احلوادث البليغة لكل 100 ألف نسمة

البيان
السنة

201120122013201420152016

439456489542548667عدد احلوادث البليغة 

25.324.924.224.122.825.7احلوادث البليغة لكل 100 الف نسمة 
املصدر: وزارة الداخلية ووزارة التخطيط التنموي واإلحصاء.

جدول )3.2.5(: عدد اإلصابات البليغة

السنةالبيان

201120122013201420152016

584608650694690871عدد اإلصابات البليغة

البليغة   اإلصــابــات  معدل 
33.733.232.230.828.733.5لكل 100 الف نسمة

املصدر: وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء ووزارة الداخلية.

يتضــح مــن اجلــدول رقــم )3.2.5( أن معــدل اإلصابــات البليغــة وصــل يف 2011 إلــى )33.7( وانخفــض ليصــل يف عــام 
2015 إلــى )28.7( وارتفــع ليصــل إلــى )33.5( إصابــة لــكل 100 ألــف نســمة يف عــام 2016.

تطور أعداد ونسب الوفيات يف حوادث املرور
ــة وفــاة يف  ــة وفــاة يف عــام 2011 إلــى )178( حال انخفضــت أعــداد الوفيــات الناجمــة عــن حــوادث الطــرق مــن )205( حال
عــام 2016 وبنســبة )13%(. كمــا أن نســبة معــدل وفيــات هــذه احلــوادث  لــكل مئــة ألــف نســمة قــد انخفضــت بواقــع ســبع 
نقــاط مئويــة مــن ) 13.4( إلــى )6.9 ( وفيــات وهــي نتيجــة أقــل مــن املعــدل العاملــي البالــغ )10( وفيــات لــكل مئــة ألــف نســمة 
وهــو املعــدل الــذي كانــت االســتراتيجية تســعى للوصــول إليــه بنهايــة عــام 2016.  وحتققــت هــذه النتيجــة بفضــل زيــادة وعــي 
الســائقن بخطــورة الســرعة وبفضــل حتســن اســتجابة خدمــات اإلســعاف يف حــاالت الطــوارئ الــذي ســاهم يف إنقــاذ األرواح. 
رغــم أن عــدد وفيــات املشــاة قليــل ونســبته لــكل مئــة ألــف نســمة قليلــة وانخفضــت خــال الفتــرة مــن )3,5%( إلــى )2.2%(، إال 
أن نســبتها مــن إجمالــي الوفيــات يف حــوادث الطــرق ظلــت مرتفعــة جــداً حيــث بلغــت )32%( لعــام 2016 وهــي نســبة أعلــى مــن 
املعــدل العاملــي لوفيــات املشــاة بكثيــر، بينمــا كان الهــدف تخفيضهــا إلــى )17%( مــن إجمالــي وفيــات حــوادث املــرور، ويرجــع 

عــدم حتقيــق هــذا الهــدف إلــى عــدم بنــاء اجلســور التــي مت اقتــراح إنشــائها يف املواقــع التــي حددتهــا االســتراتيجية.
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جدول )4.2.5(: الوفيات الناجتة عن احلوادث املرورية ووفيات املشاة

البيان
السنة

201120122013201420152016

205204235228227178عدد الوفيات
الوفيات لكل 100 ألف نسمة 

12.011.811.510.29.46.9)حسب السكان يف التخطيط التنموي(

605556636657عدد وفيات املشاة

32%29%28%24%27%29%نسبة وفيات املشاة إلى مجموع الوفيات

وفيات املشاة لكل 100 ألف  نسمة
3.53.02.82.82.72.2)حسب السكان يف التخطيط التنموي(

املصدر: وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء ووزارة الداخلية.

ــة، يبــن جــدول رقــم )5.2.5( أنهــا تتركــز يف  ــات العمري ــات يف حــوادث املــرور حســب الفئ ــق بنســبة الوفي وفيمــا يتعل
فئــة املراهقــن والشــباب حيــث تشــكل مجتمعــة 48.6% للفئــة العمريــة 10 إلــى 29 ســنة. أمــا إذا اضفنــا وفيــات الفئــة 
العمريــة 30-39ســنة إليهــا )ال يتــم تصنيفهــم ضمــن فئــة الشــباب بالنســبة لبعــض املوضوعــات( فيشــكلون أكثــر مــن ثلثــي 
مجمــوع وفيــات حــوادث املــرور70%. كمــا توّضــح اإلحصــاءات يف اجلــدول أن معــدالت هــذه الوفيــات تنخفــض مــع تقــدم 
أو ارتفــاع ســن الفئــة العمريــة لتبلــغ 3.2% مــن إجمالــي الوفيــات ملــن بلغــوا 60 ســنة فأكثــر. ومــن املعــروف أن  معظــم 
ــادة بســرعة  ــى القي ــرة، عــاوة عل ــادة دون رخصــة ســواقة وبقليــل مــن اخلب املراهقــن وبعــض الشــباب معروفــون بالقي

زائــدة والقيــادة الطائشــة. 

جدول )5.2.5(: وفيات احلوادث املرورية طبقا للفئة العمرية 

العمر

السنة
النسبة )%(

املجموع201120122013201420152016

66813125503.92أقل من 10 سنوات

1030386035392022217.38 – 19 سنة

2061577166737139931.25 – 29 سنة

3050525351354828922.63 – 39 سنة

4024282526331615211.90 – 49 سنة

502114121726121027.99 – 59 سنة

9431294413.21أكبر من 60 سنة

453802221.72مجهول

2052042352282271781277100املجموع العام
املصدر: وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء ووزارة الداخلية.
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 زيادة مستمرة يف عدد السيارات واملركبات الثقيلة
هنــاك ارتبــاط إيجابــي بــن ثــاث ظواهــر هــي زيــادة عــدد الســكان وزيــادة عــدد املركبــات وزيــادة عــدد حــوادث  املــرور. 
وبعــد أن مت اســتعراض الزيــادة يف عــدد الســكان وعــدد حــوادث املــرور، فإنــه ســيتم اســتعراض العنصــر الثالــث يف هــذه 
املعادلــة وهــو الزيــادة يف عــدد املركبــات.  فخــال الفتــرة 2011-2016 ارتفــع عــدد املركبــات مــن ) 814 ( ألــف مركبــة 
يف عــام 2011إلــى مليــون وثاثمائــة ثاثــن الــف مركبــة يف عــام 2016 ، أي بزيــادة ســنوية متوســط معدلهــا ) %10 ( 
وبتوســط زيــادة بعــدد )60( ألــف ســيارة ســنوياً . وبنــاء علــى هــذا االجتــاه يتوقــع أن يرتفــع عــدد املركبــات يف دولــة قطــر 
يف ســنة 2022 ليصــل إلــى )1.964.978( مركبــة األمــر  الــذي يتطلــب اتخــاذ إجــراءات وقائيــة فّعالــة علــى أكثــر مــن 
مســتوى مــروري تفاديــاً الرتفــاع كبيــر يف حــوادث الطــرق والوفيــات الناجمــة عنهــا. ويقابــل الزيــادة يف عــدد املركبــات 
إصــدار مــا يقــارب )100( ألــف رخصــة قيــادة جديــدة ســنوياً. )انظــر الشــكل رقــم 1.2.5(. وجتــدر اإلشــارة إلــى أن 
ــاء  ــى بن ــة مــع اســتكمال العمــل عل ــادة قــد يكــون أقــل ممــا تتوقعــه االســتراتيجية القطاعي ــر هــذا النمــط مــن الزي تأثي
ســكة احلديــد "مشــروع الريــل" وتطويــر النقــل العــام يف البــاد. ومــن املستحســن إجــراء دراســة إحصائيــة تقديريــة ألثــر 

مشــاريع النقــل اجلماعــي العــام هــذه علــى تخفيــض االزدحــام علــى الطرقــات وحــوادث املــرور اخلطيــرة. 

الشكل )1.2.5(: إجمالي عدد املركبات والزيادة السنوية التي تطرأ عليه
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املصدر: وزارة الداخلية.

تشــتمل النتيجــة الوســيطة الثانيــة واخلاصــة بتحســن األمــن والســامة علــى الطــرق وتخفيــض وفيــات حــوادث املــرور 
علــى ثاثــة أهــداف محــددة وهــي تخفيــض احلــوادث املروريــة البليغــة، تخفيــض الوفيــات الناجتــة عــن حــوادث املــرور، 
وتخفيــض اإلصابــات البليغــة الناجتــة عــن حــوادث املــرور. ومت تخصيــص مشــروعن لتحقيــق هــذه األهــداف األول هــو 
مشــروع القيــادة األمنــة الــذي يشــتمل علــى تعزيــز مــدارس تعليــم قيــادة الســيارات، والتشــدد يف منــح رخــص القيــادة، 
وتكثيــف برامــج التوعيــة املروريــة، والتوســع يف تركيــب الــرادارات والكاميــرات. والثانــي هــو مشــروع معــا لدوحــة دائمــة 
احلركــة وهــو عبــارة عــن برنامــج محــاكاة الكترونــي لضمــان انســياب حركــة املــرور وتخفيــض االختناقــات قبــل تنفيــذ 

التحويــات املروريــة. وهــو مشــروع مشــترك بــن وزارة الداخليــة ووزارة املواصــات واالتصــاالت.

الهــدف األول: تخفيــض معــدل احلــوادث  البليغــة تدريجيــا مــن 25.7حادثــا لــكل 100 ألــف نســمة يف عــام 2016 إلــى 	 
20 حادثــا بحلــول عــام 2022، ومبعــدل حــادث بليــغ واحــد لــكل 100 ألــف نســمة ســنويا.
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الهــدف الثانــي: تخفيــض معــدل الوفيــات الناجتــة عــن حــوادث الطــرق مــن 6.9 وفيــات لــكل 100 ألــف نســمة يف نهايــة 	 
عــام 2016 إلــى 6 وفيــات بحلــول عــام 2022، ومبعــدل 0.2 وفيــات لــكل 100 ألــف نســمة ســنويا.

الهــدف الثالــث : تخفيــض معــدل اإلصابــات البليغــة تدرجيــا مبعــدل إصابتــن ســنويا مــن 33.6  إصابــة لــكل 100 ألــف 	 
نســمة يف ســنة 2016 إلــى 25 إصابــة بحلــول عــام 2022.

النتيجة الوسيطة الثالثة: تطوير منظومة الدرع األمني اإللكتروني
يشــكل األمــن اإللكترونــي حاليــاً هاجســاً كبيــراً ملعظــم دول العالــم بعــد حتــول تخزيــن وتــداول املعلومــات والبيانــات 
والتقاريــر وامللفــات رقميــا. خاصــة وأن وجــود ثغــرات يف التخزيــن والتــداول الرقمــي أتــاح املجــال الختــراق النظــم 
اإللكترونيــة. ويشــكل ضعــف األمــن اإللكترونــي تهديــداً ألمــن الــدول السياســي والعســكري واالقتصــادي والعلمــي، 
وتهديــداً ألمــن املؤسســات اخلاصــة مــن بنــوك وشــركات ماليــة وجتاريــة، إضافــة إلــى مراكــز االبتــكار الصناعــي 
ــة إلــى اختراقــات وهجمــات الكترونيــة يف مختلــف  ــل باقــي دول اخلليــج العربي ــة قطــر مث والتكنولوجــي. وتتعــرض دول
املجــاالت تنجــم عنهــا خســائر ماديــة ومعلوماتيــة وأمنيــة جســيمة. وقــد ارتفــع عــدد باغــات اجلرائــم اإللكترونيــة التــي 
تعرضــت لهــا قطــر مــن )169( باغــا يف عــام 2011 إلــى )1105( باغــاً يف عــام 2016 )انظــر للجــدول  رقــم 6.2.5(.

كمــا تشــير إحصــاءات قطــاع األمــن الســيبراني يف وزارة املواصــات و االتصــاالت إلــى متكنهــم مــن احتــواء نحــو )2000( 
حــادث الكترونــي ومعاجلــة )851( مليــون ملــف تهديــد يف الســنوات الثــاث األخيــرة كان مــن بينهــا )3.7( مليــون إصابــة 
ــة قطــر يف  ــع توســع دول ــدات مســتقبًا م ــات والتهدي ــزداد هــذه الهجم ــع أن ت ــن املتوق ــة. وم مباشــرة بفيروســات خبيث
اســتخدام التكنولوجيــا الرقميــة، ال ســيما تطبيقــات احلكومــة اإللكترونيــة. ويتبــن مــن تلــك األرقــام واإلحصــاءات 
أن هنــاك حاجــة ملحــة لبــذل مزيــد مــن اجلهــود لرفــع مســتوى تأمــن الشــبكات اإللكترونيــة وتطويــر البنيــة التحتيــة 
ــة يف ســنتي  ــي والهجمــات اإللكتروني ــر املؤسســات املســتهدفة بالتجســس اإللكترون ــة قطــر. أمــا أكث ــة يف دول املعلوماتي
2014 و2015 فكانــت الصناعــات وبرامــج الشــركات والتجــارة اإللكترونيــة باســتثناء جتــارة التجزئــة، تليهــا املؤسســات 

احلكوميــة، ثــم املؤسســات املاليــة، ويليهــا قطــاع الفنــادق والضيافــة.

جدول )6.2.5(: بالغات اجلرائم اإللكترونية املسجلة يف قطر 2016-2010

البيان
السنة

201120122013201420152016

 1692043244296431105العدد
  املصدر: وزارة الداخلية. 

وتواجــه احلمايــة اإللكترونيــة عــدة حتديــات أبرزهــا أن وضــع أنظمــة حمايــة يؤثــر جزئيــاً علــى مرونــة البنيــة التحتيــة املعلوماتيــة 
يف اســتيعاب املتطلبــات اخلدميــة املتغيــرة للدولــة، والتطــور الســريع للتهديــدات يتطلــب خططــاً مرنــة ومتطــورة للتعامــل مــع 
احلــوادث وإصــاح العطــب الــذي أصــاب الشــبكة يف أســرع وقــت، وحقيقــة أن منظومــة حمايــة  البنيــة التحتيــة املعلوماتيــة 
مــن قوانــن وسياســات وإجــراءات تطبيقهــا وقــدرات االســتجابة والتعــايف وتأهيــل الكــوادر الوطنيــة الازمــة  الزالــت يف 
مرحلــة البنــاء والتطويــر. وملواجهــة تلــك التحّديــات شــملت النتيجــة الوســيطة الثالثــة اخلاصــة بتطويــر منظومــة الــدرع األمنــي 
اإللكترونــي ثاثــة أهــداف رئيســية هــي تعزيــز قــدرات احلمايــة للبنيــة التحتيــة املعلوماتيــة احليويــة للدولــة، واســتكمال بنــاء 
منظومــة جمــع وحتليــل املســتجدات والتهديــدات يف مجــال األمــن اإللكترونــي احملليــة والدوليــة وتطويرهــا، وإعــداد التقاريــر 
وتزويــد مؤسســات الدولــة احليويــة بهــا بشــكل اســتباقي، وإعــداد كادر مؤهــل مــن العناصــر البشــرية الوطنيــة. واعتمــدت هــذه 
النتيجــة ثاثــة مشــاريع يســاعد تنفيذهــا علــى حتقيــق النتيجــة املبتغــاة وهــي: مشــروع تعزيــز غرفــة العمليــات املركزيــة لألمــن 
اإللكترونــي، ومشــروع بنــاء معمــل التحليــل الرقمــي لألدلــة اإللكترونيــة، ومشــروع تطويــر مركــز املعلومــات األمنيــة اإللكترونــي.
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الهــدف األول: زيــادة قــدرات احلمايــة للبنيــة التحتيــة املعلوماتيــة احليويــة للدولــة مــن 6 جهــات حيويــة يف نهايــة عــام 	 
2016 إلــى 30 جهــة حكوميــة حيويــة علــى األقــل بنهايــة عــام 2022 ومبعــدل 5 جهــات ســنويا.

الهــدف الثانــي: زيــادة عــدد الــكادر املؤهــل مــن العناصــر البشــرية الوطنيــة مــن 5 كــوادر يف عــام 2016 إلــى مــا ال يقــل 	 
عــن 30 متخصصــا يف األمــن اإللكترونــي بنهايــة عــام 2022 ومبعــدل 5 كــوادر ســنويا.

الهــدف الثالــث: اســتكمال بنــاء وتطويــر منظومــة جمــع وحتليــل املســتجدات والتهديــدات يف مجــال األمــن اإللكترونــي 	 
احملليــة والدوليــة بحلــول عــام 2022.

ــة 	  ــة والدولي ــر ســنوي حــول املســتجدات والتهديــدات يف مجــال األمــن اإللكترونــي احمللي الهــدف الرابــع: إعــداد تقري
وتزويــد مؤسســات الدولــة بهــا بشــكل مســبق.

خامتة. 5

إن األمــن والســامة العامــة جــزء أساســي ومهــم الســتمرار عمليــة التنميــة الشــاملة بــكل ركائزهــا االقتصاديــة والبشــرية 
واالجتماعيــة والبيئيــة، فهمــا يكفــان اســتتباب احليــاة املجتمعيــة بعيــداً عــن اجلرائــم بأنواعهــا واآلثــار الســلبية 
ــى لقطــاع األمــن  ــد ســاهمت االســتراتيجية األول ــراد املجتمــع. وق ــى أف ــة والنزاعــات عل للمخــدرات واحلــوادث املروري
والســامة العامــة )2011-2016( يف تعزيــز هــذا اجلانــب وحتســينه وتطويــره اســتجابة للتحديــات الناشــئة نتيجــة 
النمــو االقتصــادي الســريع ومــا صاحبــه مــن منــو ســكاني متزايــد وعاقتــه بتعــدد الثقافــات والقيــم والعــادات.  ويتوّقــع 
لاســتراتيجية الثانيــة للقطــاع أن تســاهم يف تعزيــز اللبنــات واإلجنــازات الســابقة يف هــذا القطــاع الهــام، إلــى جانــب 
مراقبــة التحديــات اجلديــدة والتــي مت وضــع املشــروعات املناســبة ملواجهتهــا. ولكــن يجــب أن تتضافــر اجلهــود مــن 
مختلــف القطاعــات املنّفــذة والشــريكة لتنفيــذ املهــام واملســؤوليات التــي مت حتديدهــا لــكل قطــاع، وهــذا طبعــاً بالنســبة 
ــز  ــة تعزي ــة املتنوعــة بأهمي ــع االســتراتيجيات القطاعي ــاك التزامــا آخــر جلمي الســتراتيجية القطــاع نفســه. كمــا أن هن

التنســيق والتعــاون بــن اجلميــع للســير بنفــس الوتيــرة لضمــان حتقيــق مــا هــو مطلــوب يف الفتــرة احملــددة.
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6 .
امللحق: 

ظ على السالمة العامة”
حلفا

حتقيق األمن واالستقرار وا
صول إلى النتيجة الرئيسية  "

جلهات املنفذة التي تساهم يف الو
النتائج الوسيطة واألهداف و البرامج / املشاريع  وا

النتائج الوسيطة
حملددة

ف ا
األهدا

البرامج /املشاريع
جلهات املنفذة

ا
جلهات الداعمة

ا

النتيجة الوسيطة )1(: 
حــــمــــايــــة املـــجـــتـــمـــع مــن 

املخدرات

يف 
1.1 زيادة عدد املوظفن املتدربن على مكافحة املخدرات من )565( 
نهاية عام 2016 إلى )1000(  بحلول عام 2022، وبنسبة 10% سنويا.  

مــــشــــروع: تنمية مــهــارات وتــدريــب 
يف مـــجـــال مــكــافــحــة 

الـــعـــامـــلـــن 
جلهات املساندة.

املخدرات وا
وزارة الداخلية

الهيئة العامة للجمارك 

جلوية القطرية 
خلطوط ا

ا

جهاز أمن الدولة 

وزارة البلدية والبيئة

صحة العامة
وزارة ال

خلويا )األمن الداخلي(
قوة ا

مبخاطر املخدرات من 
2.1 زيــادة عدد املستفيدين من دورات التوعية 

)15,477( يف نهاية عام 2016 إلى )27.400 ( بحلول عام 2022، وبنسبة 
10% سنويا. 

ضرار 
مبخاطر وأ

مشروع: التوعية 
املخدرات.

وزارة الداخلية
اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات

النتيجة الوسيطة )2(: 
حتقيق األمن والسالمة 
ض 

على الــطــرق وتخفي
عـــدد الــوفــيــات الناجمة 

عن حوادث املرور

حلوادث  البليغة تدريجيا  من 25.7حادثا  لكل 100 
ض معدل ا

1.2 تخفي
ف نسمة يف عام 2016 إلى 20 حادثا بحلول عام 2022، ومبعدل حادث 

أل
ف نسمة سنويا.

بليغ واحد لكل 100 أل

ض معدل الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق من 6.9 وفيات 
2.2 تخفي

ف نسمة يف نهاية عام 2016 إلى 6 وفيات بحلول عام 2022، 
لكل 100 أل

ف نسمة سنويا.
ومبعدل 0.2 وفيات لكل 100 أل

صابتن سنويا من 
صابات البليغة  تدرجيا مبعدل إ

ض  معدل اإل
3.2 تخفي

صابة بحلول 
يف سنة 2016 إلى 25 إ

ف نسمة 
صابة لكل 100 أل

33.6 إ
عام 2022. 

برنامج: القيادة األمنة.
وزارة الداخلية

اللجنة الوطنية للسامة املرورية

النتيجة الوسيطة )3(: 
تــطــويــر منظومة الـــدرع 

األمني اإللكتروني

حليوية للدولة  من 6 
حلماية للبنية التحتية املعلوماتية ا

1.3 زيادة قدرات ا
يف نهاية عام 2016 إلى 30 جهة حكومية حيوية على األقل  

جهات حيوية 
بنهاية عام 2022 ومبعدل 5 جهات سنويا.

غرفة العمليات املركزية 
مــشــروع: 

لألمن اإللكتروني.
وزارة الداخلية

مشغلو البنية التحتية املعلوماتية 
حلرجة بالدولة

ا
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النتائج الوسيطة
حملددة

ف ا
األهدا

البرامج /املشاريع
جلهات املنفذة

ا
جلهات الداعمة

ا

صر البشرية الوطنية من 5 كوادر 
2.3 زيادة عدد الكادر املؤهل من العنا

صا يف األمن اإللكتروني بنهاية 
ص

يف عام 2016 إلى ما ال يقل عن 30 متخ
عام 2022 ومبعدل 5 كوادر سنويا.

مشروع: معمل التحليل الرقمي.

حتليل املستجدات والتهديدات 
3.3 استكمال بناء وتطوير منظومة جمع و

حمللية والدولية بحلول عام 2022.
يف مجال األمن اإللكتروني ا

يف مجال األمن 
سنوي حول املستجدات والتهديدات 

4.3 إعداد تقرير 
حمللية والدولية وتزويد مؤسسات الدولة بها بشكل مسبق.

اإللكتروني ا

مـــــشـــــروع: مــركــز املــعــلــومــات األمــنــيــة 
اإللكترونية.
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املقدمة. 1

جاء يف مقدمة سمو أمير الباد املفدى، الشيخ متيم بن حمد آل ثاني، حفظه اهلل، لرؤية قطر الوطنية 2030 أن الرؤية: 

ــة  ــوده العدال ــر تس ــوي ومزده ــع حي ــورا جملتم ــم تص ــي ترس ــتقبل وه ــر باملس ــل احلاض ــرا يص ــم جس  “تقي
االقتصاديــة واالجتماعيــة ويحفــظ التــوازن بــن البيئــة واإلنســان، وتشــكل القيــم اإلســامية العليا فيــه والروابط 

األســرية القويــة دعامتــه األساســية”.

ووفقــاً للقــرار األميــري رقــم )4( لعــام 2016 بتعديــل بعــض أحــكام القــرار األميــري رقــم )16( لســنة 2014 بتعيــن 
اختصاصــات الــوزارات، مت اســتحداث وزارة الثقافــة والرياضــة بدمــج كل مــن وزارتــي الثقافــة والفنــون والتراث والشــباب 
والرياضــة بكامــل اختصاصاتهمــا، حيــث تختــص الــوزارة بوضــع اســتراتيجية قطــاع الثقافــة والرياضــة للفتــرة )2017 
-2022(. وتهــدف هــذه االســتراتيجية إلــى تعزيــز مــا مت إجنــازه يف اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة األولــى )2016-2011( 
والســعي إلــى حتقيــق مزيــد مــن اإلجنــازات التــي تســهم يف حتقيــق رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030. كمــا تهــدف إلــى مســاعدة 
قطــاع الثقافــة والرياضــة يف القيــام بــأداء رســالته يف خدمــة املجتمــع بفاعليــة وكفــاءة، ودعمــه يف حتقيــق التنميــة والتقــدم 
واالزدهــار مــن خــال عمليــة تنمويــة متســارعة مــع احتفاظــه بهويتــه وقيمــه املســتمدة مــن الديــن اإلســامي احلنيــف 
وموروثــه الثقــايف. ومبــا أن الشــباب يشــكل جــزءاً مهمــاً يف النســيج االجتماعــي، فــإن هــذا القطــاع يحظــى بجــل اهتمــام 
احلكومــة. ويتمثــل هــذا االهتمــام يف التركيــز علــى رفــع مســتوى التعليــم والرعايــة الصحيــة والتشــجيع علــى الرياضــات 
البدنيــة واالرتقــاء باملســتوى الثقــايف. وهــذا مــا تســعى االســتراتيجية لتحقيقــه وذلــك بجعــل الرياضــة والثقافــة جــزءا 
مــن النشــاطات اليوميــة للشــباب القطــري، وليــس مجــرد مظاهــر احتفاليــة طارئــة، وهــو مــا يســتدعي تكثيــف النشــاطات 

بحيــث تصبــح متكــررة ومتجــددة وعفويــة.

االستراتيجيات األولى لقطاعي الثقافة والرياضة )2016-2011( 
هدفــت االســتراتيجية األولــى لقطــاع الثقافــة "إلــى تشــجيع التفاهــم بــن الثقافــات وحمايــة تــراث قطــر الثقــايف وتطويــره، 
ــة اجلــودة ورعايتهــا  ــذاب املواهــب العالي ــة بــن الشــباب، واجت ــز املعرفــة الثقافي ــة وتعزي ــة الوطني ــى الهوي واحلفــاظ عل
إلثــراء قطــاع الثقافــة وحتفيــزه، وإثــارة اهتمــام أكبــر بالثقافــة وإعــاء صــورة قطــر كوجهــة ثقافيــة حيويــة" )اســتراتيجية 
قطــاع الثقافــة )2011-2016(: مراجعــة منتصــف املــدة، تقريــر غيــر منشــور، ابريــل 2014(. وقــد أظهــر حتليــل الوضــع 
الراهــن آنــذاك وجــود مجموعــة مــن التحديــات الرئيســية التــي تخــص قطــاع الثقافــة مثــل العوملــة وآثارهــا علــى القيــم 
الثقافيــة الوطنيــة، ونــدرة االبتــكار يف التعليــم الثقــايف، ومحدوديــة فــرص الشــباب لتعلّــم الفنــون والتدريــب املتخصــص، 
ــة  ــة وأثرهــا. وملواجه ــواع ومســتويات األنشــطة الثقافي ــات حــول أن ــن وقاعــدة بيان ــر الفنان ــاب إطــار شــامل لتطوي وغي
التحديــات الســابقة املذكــورة مت حتديــد ســت نتائــج وهــي اســتخدام الثقافــة كمنبــر لترســيخ الهويــة الوطنيــة وتشــجيع 
التفاهــم بــن الثقافــات، وحمايــة التــراث الثقــايف يف دولــة قطــر وتطويــره لترســيخ الهويــة الوطنيــة، واســتخدام الثقافــة 
لتحســن التعلــم لــدى الشــباب وبنــاء ثقتهــم بأنفســهم ومســاعدتهم علــى حتقيــق جميــع طاقاتهــم الكامنــة، واســتقطاب 
املواهــب العاليــة اجلــودة ورعايتهــا وحتفيــز منــو القطــاع الثقــايف، والتشــجيع علــى إيــاء املزيــد مــن االهتمــام بالثقافــة 
مــن خــال توفيــر البحــوث واملعلومــات عــن إمكانــات قطــاع الثقافــة ومنــوه، وإعــاء صــورة قطــر ومكانتهــا كمنبــر ثقــايف 

حيــوي ومركــز للتبــادل الثقــايف. تبــع ذلــك حتديــد ســبعة مشــاريع لتحقيــق تلــك النتائــج.

وبالنســبة للرياضــة ســعت اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة األولــى )2011-2016( إلــى تنميــة االلتــزام الوطنــي بحيــاة 
صحيــة ونشــطة عبــر زيــادة املشــاركة املجتمعيــة يف الرياضــة، وحتقيــق التمّيــز الرياضــي فضــًا عــن بنــاء مســتقبل 
ــرة  ــي تتصــف بكث ــاة الت ــا القطــاع أمنــاط احلي ــي يواجهه ــات الت ــرز التحدي ــن أب ــي للرياضــة. وكان م ــز عامل قطــر كمرك
اجللــوس وقلــة النشــاط البدنــي والتــي قــد تــؤدي الرتفــاع خطــر اإلصابــة بالســمنة وارتفــاع ضغــط الــدم وأمــراض القلــب 
والســكري، وتدنــي مســتوى النشــاط الرياضــي خصوصــاً بــن القطريــات والعوامــل التــي تعيــق مشــاركتهن، ومحدوديــة 
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ــة  ــي املناســب، وضعــف اهتمــام األفــراد باســتخدام املرافــق الرياضي ــي والنظــام الغذائ ــة النشــاط البدن املعرفــة بأهمي
والترفيهيــة املتاحــة، فضــًا عــن ضــرورة حتّســن أداء الاعبــن الرياضيــن القطريــن مــن الذكــور واإلنــاث يف البطــوالت 
اإلقليميــة والدوليــة. ومت حتديــد ثــاث نتائــج تنمويــة ملواجهــة تلــك التحديــات وهــي زيــادة مشــاركة املجتمــع يف الرياضــة 
والنشــاط البدنــي، وحتســن وتكامــل تخطيــط املرافــق الرياضيــة العامــة واملتخصصــة، واالرتقــاء مبســتوى الرياضــة يف 

دولــة قطــر إلــى حــد التمّيــز98.

لقطاعــي . 2 األولــى  االســتراتيجيات  وأهــداف  نتائــج  حتقيــق  يف  احملــرز  التقــدم 
)2016-2011( والرياضــة  الثقافــة 

شــملت اإلجنــازات اخلاصــة بقطــاع الثقافــة العديــد مــن املبــادرات فقــد مت إنشــاء عــدد مــن املبانــي والتجهيــزات الثقافية، 
ووضعــت هيئــة متاحــف قطــر خطــة طموحــة لعشــر ســنوات قادمــة تهتــم بإنشــاء عــدة متاحــف حتــى نهايــة 2023، وافتتــاح 
ــل  ــة مث ــب الدوحــة"، كمــا مت إنشــاء مجموعــة مــن املراكــز الثقافي ــة، وإطــاق مشــروع "مشــيرب قل ــة قطــر الوطني مكتب
ســوق واقــف ومركــز فنــار، وصــاالت العــروض الفنيــة املتخصصــة مثــل ســوق واقــف للفنــون، وجاليــري املرخيــة، وجاليــري 
احلــوش القطــري للفنــون، ومعــرض الــرواق، ومعــرض جامعــة فيرجينيــا كومنولــث. وكان تدشــن املؤسســة العامــة للحــي 
ــات  ــر يف الفعالي ــي مت إنشــاؤها. وحــدث منــو كبي ــرز املؤسســات الت ــة ومــن أب ــم الثقافي ــارا" مــن أهــم املعال ــايف "كت الثق
واألنشــطة الثقافيــة اخلاصــة باملعــارض الفنيــة واحملاضــرات واملؤمتــرات واحلفــات واملهرجانــات وعــروض املســرح 

واألوبــرا والــورش الفنيــة.

وكان مــن أبــرز اإلجنــازات الثقافيــة تصنيــف منظمــة األمم املتحــدة للتربيــة والعلــوم والثقافــة "اليونســكو" مدينــة الزبــارة 
كموقــع تراثــي ضمــن التــراث العاملــي يف عــام 2013. كمــا مت إنشــاء متاحــف بتصاميــم عامليــة بــارزة كاملتحــف اإلســامي 
واملتحــف العربــي للفــن احلديــث، "متحــف"، ومكتبــة الفــن اإلســامي وحديقــة متحــف الفــن اإلســامي. وأطلقــت هيئــة 
ــر  ــت مــن استكشــاف قطــر عب ــى مســافري الترانزي ــن واملقيمــن وحت ــن املواطن متاحــف قطــر برنامجــا للســياحة ميّك
جــوالت تعريفيــة. هــذا باإلضافــة إلــى تنفيــذ برنامــج حمــل اســم "لغتــي" مــع شــركاء أوروبيــن إلنشــاء مكتبــات افتراضيــة 
ونشــر كتــب ثقافيــة وتاريخيــة باللغتــن العربيــة واإلجنليزيــة بالشــراكة مــع دار "بلومزبيــري" للنشــر يف عــام 2012. ويف 
نفــس العــام أدخلــت هيئــة متاحــف قطــر مشــروع "جوجــل آرت" إلــى قطــر وأدخلــت فيــه أكثــر مــن 30 ألــف عمــل فنــي 
ــة  ــة مــع املكتب ــث، وأبرمــت اتفاقي ــي للفــن احلدي شــملت األعمــال املوجــودة يف متحــف الفــن اإلســامي واملتحــف العرب
ــة  ــول العربي ــة "فاتســاف ســيفرين زوفيســكي" عــن اخلي ــى نشــر مجموعــة كامل ــة يف عــام 2012 عل ــة البولندي الوطني

وســاالتها الــذي كتبــه يف عــام 1800. 

إلــى جانــب ذلــك، مت إنشــاء مؤسســات تعمــل علــى مســاعدة املجتمــع يف التفاعــل مــع املــد الثقــايف الوافــد مــع حفاظــه 
علــى هويتــه وثقافتــه كمركــز الوجــدان احلضــاري الــذي يهــدف إلــى احملافظــة علــى القيــم احلضاريــة للمجتمــع 
ــم يف املجتمــع.  ــي تدعــم القي ــم، وإعــداد البرامــج الت ــام بدراســات وأبحــاث يف مجــال القي ونشــرها وترســيخها، والقي
هــذا باإلضافــة إلــى إنشــاء مركــز نومــاس الــذي يهــدف إلــى تكريــس ودعــم مقومــات الهويــة الوطنيــة وترســيخها لــدى 
الشــباب، باعتبارهــا عنصــرا أساســيا مــن عناصــر الهويــة الثقافيــة. إضافــة إلــى ذلــك، قــام مركــز قطــر للتــراث والهويــة، 
بالعديــد مــن األنشــطة التــي تســاهم يف النــاجت التراثــي القطــري. كمــا قامــت هيئــة متاحــف قطــر بصــون وإدارة التــراث 
غيــر املــادي، حيــث نظمــت برنامــج التاريــخ الشــفوي، كجــزء مــن مشــروع متحــف قطــر الوطنــي، جلمــع ذكريات أشــخاص 
ــخ قطــر مــن خــال مقابــات مســجلة، وجنحــت وزارة الثقافــة يف تســجيل الصقــارة والقهــوة  ــروا وشــاركوا يف تاري أّث
واملجالــس لــدى اليونســكو ضمــن ملفــات التــراث الثقــايف العاملــي، كمــا مت تنظيــم العديــد مــن املعــارض عــن الثقافــة 
القطريــة يف عــدد مــن الــدول األوروبيــة هدفــت إلــى التعريــف بالدولــة وإرثهــا الثقــايف، كمــا نُظــم عــدد مــن املهرجانــات 
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والفعاليــات الثقافيــة املرتبطــة باملناســبات الوطنيــة وغيرهــا مثــل العــروض املســرحية للفــرق احملليــة والزائــرة، والبرامــج 
املوســيقية التــي تقدمهــا أكادمييــة قطــر للموســيقى، وفعاليــات درب الســاعي، وأنشــطة مركــز الشــقب للفروســية، 
وكليــة قطــر للدراســات اإلســامية واحلدائــق القرآنيــة ومكتبــة التــراث، وتشــجيع الفنــون التشــكيلية وإقامــة املعــارض 
اخلارجيــة، واألنشــطة اخلاصــة مبؤسســة الدوحــة لألفــام ومنهــا مهرجــان أجيــال ومهرجــان الســينما بعيــون قطريــة 

ومهرجــان قمــرة.

أمــا بالنســبة للرياضــة فقــد مت تنفيــذ مشــروع اســتقصاء مســتوى املشــاركة يف الرياضــة، فعلــى مســتوى املرافــق الرياضيــة 
واالســتثمار الرياضــي، حققــت الدولــة إجنــازات عظيمــة يف بنيتهــا الرياضيــة التحتيــة أهلتهــا لتكــون قبلــة الســتضافة 
ــن احلــن واآلخــر للمناســبات املتعــددة  ــة، وأتاحــت اســتخدام هــذه املرافــق ب ــة العاملي ــات الرياضي ــد مــن الفعالي العدي
األغــراض كاحلفــات املوســيقية واملســرحيات. وتشــير اإلحصــاءات الصــادرة عــن وزارة التخطيــط التنمــوي واإلحصــاء99 
أن البنيــة التحتيــة الرياضيــة يف الدولــة تتكــون مــن 320 منشــأة رياضيــة. ومــن أبــرز اإلجنــازات التــي مت حتقيقهــا 
اســتضافة األلعــاب اآلســيوية عــام 2006. وشــهد عــام 2015 اســتضافة قطــر لبطولــة العالــم لكــرة اليــد وبطولــة العالــم 
للماكمــة وبطولــة العالــم للســباحة. كمــا جنحــت قطــر يف اســتضافة بطولــة العالــم للدراجــات يف 2016 والكثيــر مــن 
البطــوالت الدوليــة والقاريــة واإلقليميــة. ويشــكل النجــاح يف الفــوز بتنظيــم بطولــة كأس العالــم 2022 لكــرة القــدم إجنــازا 

عظيمــا للرياضــة.

 مــن جانــب آخــر، شــاركت قطــر يف 57 فعاليــة دوليــة، و49 فعاليــة علــى املســتوى اآلســيوي و33 علــى الصعيــد العربــي 
و38 علــى مســتوى دول مجلــس التعــاون. وعلــى صعيــد مشــاركة ذوي االحتياجــات يف األنشــطة الرياضيــة، يعمــل االحتــاد 
القطــري لرياضــة ذوي االحتياجــات اخلاصــة واللجنــة األوملبيــة القطريــة علــى دمــج ذوي االحتياجــات اخلاصــة يف 
املجتمــع مــن خــال الرياضــة، وتشــجيعهم علــى املشــاركة يف البطــوالت واملســابقات الوطنيــة والدوليــة. وقــد تبــن مــن 
خــال مســح أجرتــه اللجنــة األوملبيــة القطريــة عــام 2013 "مســح اســتقصاء مســتوى املشــاركة" بــأن 7% مــن األشــخاص 

النشــيطن يف الدولــة كانــوا مــن ذوي االحتياجــات اخلاصــة100.

ــغ عــدد الاعبــات املســجات باالحتــادات  ــة، يف عــام 2015 بل ــق باملشــاركة النســائية يف األنشــطة الرياضي وفيمــا يتعل
الرياضيــة املختلفــة مــن مختلــف األعمــار )1,449( العبــة بنســبة 7% مــن مجمــوع املســجلن، كمــا بلــغ عــدد املســجات يف 
جلنــة رياضــة املــرأة )295( امــرأة، وهــي تعــدّ نســبة أقــل كثيــراً مــن املأمــول. أمــا بالنســبة ملشــاركات املــرأة يف البطــوالت 
اخلارجيــة فقــد اتســمت بالنــدرة حيــث بلــغ عــدد املشــاركات علــى املســتوى الدولــي مشــاركتان وعلــى املســتوى اآلســيوي 
ــة، شــكلت نســبة  مشــاركتان واملســتوى اخلليجــي )6( مشــاركات. وبالنســبة للمشــاركة املجتمعيــة يف األنشــطة الرياضي
املشــاركن يف األنشــطة الرياضيــة العامــة يف قطــر حســب إحصائيــة عــام 2012 )انظــر الشــكل 1.3.5  أدنــاه( نســبة 

52% مــن إجمالــي الســكان يف مقابــل 48% لــم يقومــوا بذلــك إطاقــاً.
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نسبة املشاركة املجتمعية يف األنشطة الرياضية الشكل )1.3.5(: 

٧٥

٥٠

٢٥

٠
الرجال

مرتفع

النسبة من املجموع ٢٠١٢(٪)

متوسط منخفض
النساء

١٠٠
٣٨

٢٥

٣٧

٢٥

٢١

٥٤

أمــا النشــاط اإلعامــي الرياضــي، وبالتــوازي مــع اجلهــود املبذولــة مــن مختلــف القطاعــات، فقــد نشــط بشــكل الفــت للنظــر، 
 "beIN SPORTS" حيــث متتــاز دولــة قطــر بجهــاز إعامــي رياضــي متميــز بقــدرات تقنيــة وفنيــة عاليــة حيــث تعتبــر شــبكة
مــن الشــبكات العامليــة الرائــدة يف تغطيــة البطــوالت واألحــداث والفعاليــات الرياضيــة محليــا وإقليميــا ودوليــا، بينمــا تُقــدم 
قنــاة الــكاس الرياضيــة خدماتهــا علــى املســتوى احمللــي. وعلــى صعيــد الصحافــة الرياضيــة، تُصــدر كافــة الصحــف اليوميــة 
ملحقــا رياضيــا يوميــا يغطــي األحــداث والفعاليــات الرياضيــة احملليــة واإلقليميــة والدوليــة وتُصــدر أيضــا مجــات رياضيــة 

متخصصــة بوتيــرة أســبوعية. 

التحديات التي واجهت االستراتيجيات األولى لقطاعي الثقافة والرياضة )2016-2011(
ــات املؤسســية والبشــرية العامــة  ــرز املعوقــات التحدي بالنســبة الســتراتيجية قطــاع الثقافــة )2011-2016( كان مــن أب
واملشــتركة مثــل عــدم توفــر املوازنــة املخصصــة لتنفيــذ املشــروعات، والــكادر الفنــي املتخصــص الــازم لتنفيــذ املشــاريع 
الفنيــة وضمــان اســتمراريتها كاملتخصصــن يف إدارة املشــروعات وموظفــي إحصــاء متخصصــن يف التحليــل اإلحصائــي 
وتصميــم النشــرات اإلحصائيــة. وغيــاب اســتراتيجية واضحــة ومنتظمــة إلدمــاج السياســات واملبــادرات الثقافيــة يف 
اإلعــام. وضعــف التواصــل والتنســيق بــن مختلــف اجلهــات الناشــطة يف قطــاع الثقافــة، وغيــاب الرؤيــة املشــتركة 
ــات املناســبة لدعــم  ــاب اآللي ــاً، وغي ــره أحيان ــل وتعث ــة باالســتراتيجية ب ــات املعني ــن اجله ــاون ب ــف التنســيق والتع وضع
ــدة  ــذي أدى لعــدم إقامــة حتالفــات وشــراكات اســتراتيجية جدي ــة وال ــر املؤسســات املعني ــر القطاعــات وعب التعــاون عب
تدفــع مبشــاريع االســتراتيجية نحــو النجــاح. ويف مجــال املوازنــة بــن التحديــات األساســية للتنميــة الشــاملة يف دولــة قطــر 

كان التحديــث واحملافظــة علــى التقاليــد أول حتــّدي اهتمــت بــه رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030.

وفيمــا يتعلــق باســتراتيجية قطــاع الرياضــة )2011-2016( خلــق النمــو الســكاني املتزايــد ومتحــوره حــول املراكــز 
احلضريــة الكبــرى حتديــاً كبيــراً بالنســبة للقطــاع. ومــع مبــادرة القطــاع بتطويــر البنــى التحتيــة الرياضيــة وإنشــاء املزيــد 
مــن املرافــق الرياضيــة والترفيهيــة إال أن الزيــادة الســكانية شــّكلت ضغطــاً متزايــداً علــى تلــك املرافــق وحــّدت مــن 
أمكانيــة وصــول اجلميــع لتلــك املرافــق. كمــا أن ارتفــاع أســعار األراضــي، بســبب اســتخدامها الكثيــف للســكن واألعمــال 
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ــة مبســاحات  ــة وترفيهي ــق رياضي ــدة إلنشــاء مراف ــى أراض جدي ــور عل ــب العث ــن الصع ــل م ــة، جع واألغــراض الصناعي
مناســبة بالقــرب مــن األحيــاء الســكنية. وبالتالــي أدى ذلــك إلــى ضعــف مشــاركة اجلميــع يف االســتفادة مــن تلــك املرافــق، 

وأصبــح هــدف زيــادة املشــاركة املجتمعيــة يف الرياضــة والنشــاط البدنــي صعــب املنــال.

التحديات التي تواجه قطاع اإلثراء الثقايف والتميز الرياضي )2022-2018(. 3

رغــم اإلجنــازات التــي حتققــت خــال اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة األولــى )2011-2016( حــددت اســتراتيجية قطــاع اإلثــراء 
الثقــايف والتميــز الرياضــي العديــد مــن التحديــات التــي يجــب معاجلتهــا. وتتركــز هــذه التحديــات حــول ِقــدم البنيــة التشــريعية 
وعــدم مواكبتهــا للتطــورات واملتغيــرات علــى املســتوى الوطنــي والدولــي، غيــاب السياســات احمُلــِددة للتوجهــات العامــة للدولــة 
يف القطــاع واملبنيــة علــى دراســات مســتندة علــى بيانــات ومعلومــات موثوقــة، ضعــف نظــام احلوكمــة الــذي شــكل التحــدي 
الرئيــس، حيــث تســبب يف عــدم الوضــوح يف االختصاصــات التــي أدت إلــى ازدواجيــة وتضــارب األدوار وهــو مــا تســبب يف 
ــادرة  ــة واملتخصصــة والق ــوادر البشــرية املؤهل ــة وافتقارهــا للك ــاكل التنظيمي ــام، وضعــف الهي ــال الع ــد للم ــر مرّش ــاق غي إنف
علــى تقــدمي خدمــات متميــزة للمجتمــع، ضعــف كفــاءة اســتخدام البنيــة التحتيــة، ضعــف البنيــة املعلوماتيــة واملعرفيــة، ضعــف 
املشــاركة املجتمعيــة، واالفتقــار لقــدرات إبداعيــة محفــزة. علــى صعيــد املجــال الثقــايف ســتعمل االســتراتيجية علــى تفعيــل دور 
الثقافــة يف حفــاظ املجتمــع القطــري علــى هويتــه، وتعزيــز قيــم املواطنــة فيــه، يف ظــل الظــروف الناجمــة عــن املســار التنمــوي 
املتســارع ومــا حتقــق مــن رفــاه نتيجــة ارتفــاع مســتوى دخــل الفــرد وظهــور مفاهيــم ثقافيــة جديــدة نتيجــة التفاعــل الثقــايف علــى 
املســتوين احمللــي واخلارجــي نتيجــة توافــد العمالــة التــي يحتاجهــا املســار التنمــوي ومــا تنقلــه وســائل االتصــال والتواصــل 
احلديثــة عبــر وســائط التواصــل االجتماعــي. كمــا ســتعمل االســتراتيجية علــى تفعيــل مشــاركة الشــباب يف الشــأن العــام عبــر 
خلــق آليــات للتواصــل معهــم والتعــرف علــى تطلعاتهــم واحتياجاتهــم وتطويــر قدراتهــم ومهاراتهــم الذاتيــة واجلماعيــة. ويف 
املجــال الرياضــي ســيتم التركيــز علــى االرتقــاء باملمارســة الرياضيــة إلــى مســتوى التميــز مــن خــال تطويــر مســار الكتشــاف 

وتنميــة وتطويــر املهــارات واملواهــب الرياضيــة الوطنيــة ومســاعدتها علــى حتقيــق نتائــج متقدمــة يف املنافســات املختلفــة.

باعتبــاره أحــد قطاعــات التنميــة االجتماعيــة الواســعة، يتوقــع أن يتطلــب حتقيــق نتائــج وأهــداف اســتراتيجية قطــاع الثقافــة 
والرياضــة التنســيق الفاعــل مــع غالبيــة قطاعــات اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة. فعلــى ســبيل املثــال ال احلصــر. مــن املأمــول 
أن يشــمل التنســيق مــع قطــاع األمــن والســامة العامــة العمــل علــى حتقيــق النتيجــة املتعلقــة بتحقيــق تنميــة الشــباب. وخاصــة 
ــة  ــع الســامة العامــة والســامة املروري ــة للشــباب. مــن خــال تضمــن مواضي ــارات الذاتي ــة امله ــة بتنمي يف البرامــج املتعلق
ومكافحــة املخــدرات واألفــكار املتطرفــة. بينمــا يتضمــن التنســيق مــع قطــاع التعــاون الدولــي. العمــل علــى حتقيــق الفائــدة 
املرجــوة مــن عضويــة دولــة قطــر يف األمم املتحــدة واملنظمات/املؤسســات اإلقليميــة والدوليــة ذات العاقــة. كمــا ســيتم 
التنســيق مــع قطــاع التنويــع االقتصــادي وتطويــر القطــاع اخلــاص لاســتفادة مــن اخلبــرات الفنيــة والقــدرات املتوفــرة 
لديهــم للوصــول إلــى األهــداف املطلوبــة نحــو استكشــاف مقــدرة قطــاع الثقافــة والرياضــة علــى املســاهمة يف تنويــع القاعــدة 

االقتصاديــة ومصــادر الدخــل القومــي. 

كمــا أن حتقيــق النتائــج القطاعيــة املنشــودة مــن هــذه االســتراتيجية يتطلــب التنســيق املســتمر والفاعــل مــع العديــد مــن 
اســتراتيجيات قطاعــات اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة الثانيــة. وعليــه فابــد مــن التنســيق والتواصــل مــع اجلهــات القائمــة 

ــى اآلليــات الازمــة لتنفيــذ هــذه االســتراتيجيات كمــا هــو مأمــول. ــى كل قطــاع لاتفــاق عل عل
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ــايف . 4 ــراء الثق ــاع اإلث ــددة يف قط ــداف احمل ــيطة واأله ــية والوس ــج الرئيس النتائ
والتميــز الرياضــي )2022-2018(

حــددت اســتراتيجية قطــاع اإلثــراء الثقــايف والتميــز الرياضــي نتيجــة رئيســية واحــدة جامعــة تســاهم يف حتديــد توجهــات 
القطــاع علــى املــدى املتوســط واملنبثقــة مــن رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030، وكذلــك لتحديــد وجهــة النتائــج الوســيطة والتــي 
يجــب توجيههــا لتحقيــق هــذه النتيجــة، وتــؤدي إلــى حتقيــق التغيــرات اإليجابيــة املطلوبــة يف هــذا القطــاع الهــام، وتســاعد 
علــى تفعيــل إســهاماتها يف أداء الرســالة املنوطــة بهــا. ولتحقيــق النتيجــة القطاعيــة الرئيســة، ومت كذلــك حتديــد 8 نتائــج 
وســيطة تتنــاول تفعيــل احلوكمــة علــى مســتوى القطــاع، حتقيــق مســتوى رفيــع مــن املشــاركة املجتمعيــة ثقافيــا ورياضيــا، 
اكتشــاف وتطويــر املواهــب الثقافيــة والرياضيــة، تعزيــز التعــاون اإلقليمــي والدولــي، تفعيــل القــدرة االســتثمارية يف القطــاع، 
اســتخدام الثقافــة كإطــار للحفــاظ علــى الهويــة وتعزيــز املواطنــة، تأهيــل الشــباب لــدور فاعــل يف املجتمــع، ورياضــة ذات 
مســتوى متميــز. كمــا مت حتديــد )28( هدفــا و )8( برامــج رئيســية تعمــل علــى حتقيــق النتائــج املتوقعــة تضم )53( مشــروعا.

النتيجة الرئيسية:
“منظومــة ثقافيــة، رياضيــة، شــبابية فاعلــة خالقــة تدعــم املجتمــع يف حراكــه نحــو التقــدم مــع حفاظــه 

علــى ثوابتــه وقيمــه”
يُظِهــر اســتعراض الوضــع الراهــن يف قطــاع اإلثــراء الثقــايف والتميــز الرياضــي مجموعــة مــن التحديــات املشــتركة بــن 
محــاوره الثاثــة )الثقافــة والشــباب والرياضــة( يأتــي علــى رأســها احلاجــة إلــى نظــام احلوكمــة املطلــوب لتحقيــق فاعليــة 
وتعزيــز كفــاءة األداء يف القطــاع عمــا علــى إجنــاز رســالته الراميــة إلــى مســاندة املجتمــع يف حفاظــه علــى موروثــه 
الثقــايف وقيمــه املســتمدة مــن الديــن اإلســامي احلنيــف، وتاريخــه العريــق وذلــك عبــر تضافــر وتكامــل املســاعي واجلهــود 
املبذولــة مــن كافــة الهيئــات واملؤسســات الفاعلــة يف القطــاع. مــن هــذا املنطلــق تتضــح احلاجــة إلــى أن تتكاتــف اجلهــود 
الراميــة إلــى حتقيــق رســالة القطــاع يف إطــار مؤسســي يتســم بالتناســق والتعــاون املثمــر يتشــكل يف منظومــة ثقافيــة، 
رياضيــة وشــبابية تتســم بالفاعليــة والتميــز والقــدرة علــى التأثيــر اإليجابــي الداعــم للمجتمــع يف مســيرته التنمويــة 
املتســارعة لتحقيــق التقــدم واالزدهــار مــع متســكه بثوابتــه وقيمــه. وتُعــرف املنظومــة بكونهــا مجموعــة متعــددة املكونــات 
تعمــل يف تناســق وتتشــكل عناصرهــا األساســية مــن الهيــاكل املؤسســية للجهــات الفاعلــة شــاملة كوادرهــا البشــرية، 
واألطــر التشــريعية املنظمــة واملوجهــة للعمــل باإلضافــة إلــى قواعــد البيانــات ونظــم املعلومــات التــي تســاعد يف رصــد 
التطــورات والتغيــرات واملســتجدات. وتوصــف هــذه املنظومــة بكونهــا فاعلــة أي تتســم بالنشــاط وذات تأثيــر ملمــوس لــدى 
الفئــات املســتهدفة باإلضافــة إلــى كونهــا خاقــة حيــث تتســم باإلبــداع واالبتــكار يف التفاعــل مــع التحديــات املختلفــة.

النتائج الوسيطة:
النتيجة الوسيطة األولى: حوكمة فاعلة على مستوى القطاع

ــى  ــرات عل ــا للتطــورات واملتغي ــد مــن مواكبته ــة التشــريعية والتأك ــث البني ــى حتدي ــة عل ســتعمل االســتراتيجية القطاعي
املســتوى الوطنــي والدولــي، مبــا يف ذلــك مــن رســم للسياســات احمُلــِددة للتوجهــات العامــة للدولــة يف مجــاالت القطــاع 
الثاثــة والتــي البــد وأن تُبنــى علــى دراســات مســتندة علــى بيانــات ومعلومــات موثوقــة. كمــا ســتقوم بتوفيــر كافــة الســبل 
الكفيلــة بتوفيــر احلوكمــة الفعالــة. كمــا ســيتم تأســيس بنيــة معرفيــة قطاعيــة تســتند علــى قواعــد بيانــات موثوقــة تســمح 
مبتابعــة التطــورات واملتغيــرات املتســارعة وتســاعد علــى اتخــاذ القــرارات. وتدعــم بنــاء قاعــدة بيانــات للصناعــات 
الثقافيــة املختلفــة وتوفيــر اإلحصــاءات املطلوبــة الســيما حــول عــدد املواهــب وتوزيعهــا ومشــاركتها يف األنشــطة الداخليــة 
واخلارجيــة. كمــا ســيتم تطويــر إطــار يســاعد علــى تفعيــل الشــراكات علــى مختلــف أنواعهــا بــن كافــة املؤسســات الفاعلــة 

يف قطــاع اإلثــراء الثقــايف والتميــز الرياضــي.

الهــدف األول: مراجعــة شــاملة للتشــريعات وإعــداد السياســات القطاعيــة عمــا علــى حتديثهــا لتتوافــق مــع التطــورات 	 
واملتغيــرات واســتحداث مــا هــو مطلــوب بنهايــة 2020.
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الهدف الثاني: وضع اخلطة اخلمسية للدعم يف مجال الرياضة يف منتصف 2018.	 

الهــدف الثالــث: وضــع إطــار عمــل لتعزيــز وتفعيــل الشــراكات بــن املؤسســات الفاعلــة يف القطــاع والشــروع يف 	 
تنفيــذه بنهايــة 2018.

ــات ومعلومــات ودراســات موثوقــة وشــاملة ترصــد 	  ــى بيان ــة تســتند عل ــة قطاعي ــة معرفي الهــدف الرابــع: تأســيس بني
ــة 2020. ــا بنهاي ــى التفاعــل معه ــرات وتســاعد عل التطــورات واملتغي

النتيجة الوسيطة الثانية: مستوى رفيع من املشاركة املجتمعية ثقافيًا ورياضيًا
ســتقوم االســتراتيجية القطاعيــة بالعمــل علــى تعزيــز املشــاركة املجتمعيــة يف الشــأن الثقــايف والرياضــي، وحتفيز الشــباب 
وتعزيــز مشــاركتهم يف الشــأن العــام، وتوفيــر املعلومــات والبيانــات اإلحصائيــة التــي تُظهــر مســتوى التقــدم الــذي يتــم 
إحــرازه ومــا هــو مطلــوب للمراحــل القادمــة، كمــا ســيجري العمــل علــى إجــراء دراســات معمقــة تســاعد يف تشــخيص 
ــة  ــادة ُمرضي ــق زي ــدف حتقي ــل به ــك العوام ــى معاجلــة تل ــل عل ــة والعم ــف املشــاركة املجتمعي ــى ضع ــة إل ــل املؤدي العوام
يف املشــاركة املجتمعيــة ثقافيــا ورياضيــا بنهايــة فتــرة االســتراتيجية. وســيتم وضــع خطــة لتهيئــة املنشــآت واملرافــق 
الرياضيــة والثقافيــة والشــبابية لتصبــح أكثــر جاذبيــة للجمهــور وإطــاق حــزم ســنوية مــن املــواد التثقيفيــة والتوعويــة 

ــة. ــة والرياضي ــات الثقافي ــى املشــاركة يف األنشــطة والفعالي ــز اجلمهــور عل حتّف

الهــدف األول: إجــراء حتليــل معمــق يســاعد علــى تشــخيص العوامــل املؤديــة إلــى ضعــف املشــاركة املجتمعيــة ثقافيــا 	 
ورياضيــا يف منتصــف 2019.

ــات املجتمــع 	  ــات وفئ ــز مشــاركة كل مكون ــة يف الرياضــة لتعزي الهــدف الثانــي: إعــداد اســتراتيجية املشــاركة املجتمعي
والشــروع يف تنفيذهــا يف منتصــف 2019.

الهــدف الثالــث: وضــع خطــة لتهيئــة املنشــآت واملرافــق الرياضيــة والثقافيــة والشــبابية لتصبــح أكثــر جاذبيــة للجمهــور 	 
لاســتفادة منهــا مجتمعيــا والشــروع يف تنفيذهــا بنهايــة 2020.

الهــدف الرابــع: إطــاق حــزم ســنوية مــن املــواد التثقيفيــة والتوعويــة حتّفــز اجلمهــور علــى املشــاركة يف األنشــطة 	 
والفعاليــات الثقافيــة والرياضيــة حتــى نهايــة 2022.

النتيجة الوسيطة الثالثة:  مواهب ثقافية ورياضية وطنية متميزة
ــادة املواهــب العاليــة  عكســت النتيجــة القطاعيــة الرابعــة يف اســتراتيجية قطــاع الثقافــة )2011-2016( الرغبــة يف زي
اجلــودة، إال ان تلــك الرغبــة اصطدمــت بعــدة حتديــات أهمهــا عــدم تأســيس نظــام يســاعد علــى التعــرف علــى املوهوبــن 
ــك ســتعمل اســتراتيجية قطــاع  ــم. ولذل ــم وإبداعاته ــر مواهبه ــد مســاراتهم نحــو تطوي واملبدعــن ويســاعدهم يف حتدي
اإلثــراء الثقــايف والتميــز الرياضــي علــى حتقيــق هــذه النتيجــة مــن خــال إعــداد وتأســيس نظــام وطنــي يتضمــن آليــات 
واضحــة ومحــددة الكتشــاف املوهوبــن واملبدعــن يف املجــاالت الثقافيــة والرياضيــة وتهيئــة البيئــة احملّفــزة لإلبــداع 
ورعايــة املواهــب. ومــن ثــم إعــداد وتنفيــذ البرامــج التــي تعمــل علــى صقــل وتطويــر املهــارات وامللــكات اإلبداعيــة لــدى 

املوهوبــن واملبدعــن الســيما الفئــات العمريــة الصغيــرة والشــباب. 

الهــدف األول: وضــع وتنفيــذ إطــار تطبيقــي لنظــام وطنــي يســاعد علــى اكتشــاف ورعايــة املواهــب اإلبداعيــة الوطنيــة 	 
واعتمــاده بنهايــة 2019.

الهدف الثاني: تنفيذ برامج لرعاية املواهب اإلبداعية املكتشفة حتى نهاية 2022.	 
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النتيجة الوسيطة الرابعة:  تعاون وتواصل إقليمي ودولي يعكس الصورة احلضارية للدولة 
حــددت اســتراتيجية قطــاع اإلثــراء الثقــايف والتميــز الرياضــي تعزيــز التعــاون والتواصــل اإلقليمــي والدولــي مبــا يعكــس 
الصــورة احلضاريــة للدولــة كأحــد النتائــج الوســيطة الازمــة لتحقيــق النتيجــة القطاعيــة الرئيســة، حيــث ســيتم التنســيق 
مــع قطــاع التعــاون الفنــي الدولــي بصفــة خاصــة يف العمــل علــى حتقيــق الفائــدة مــن االســتفادة مــن عضويــة دولــة قطــر 
يف األمم املتحــدة واملنظمــات اإلقليميــة والدوليــة ذات العاقــة بالقطــاع. وقــد عملــت دولــة قطــر علــى ان تكــون عضــواً 
فاعــًا ومؤثــراً يف األســرة الدوليــة وأن حتقــق أعلــى املراتــب املمكنــة يف املؤشــرات الدوليــة مــن واقــع اســتثماراتها الكبيــرة 
خــال العقــود املاضيــة يف تنميــة اإلنســان واملجتمــع. حيــث انضمــت الدولــة إلــى العديــد مــن املنظمــات الدوليــة املختلفــة 
باإلضافــة إلــى الهيئــات واملنظمــات اإلقليميــة. كمــا حرصــت قطــر علــى عاقــات الــود والصداقــة بينهــا وبــن مختلــف 
دول العالــم. وســتعمل اســتراتيجية قطــاع اإلثــراء الثقــايف والتميــز الرياضــي علــى تعظيــم االســتفادة القصــوى مــن كافــة 
ــة، إضافــة إلــى  ــة التــي وقعتهــا الدول ــات الثنائي ــع اإلتفاقي ــى التفعيــل األمثــل جلمي ــة وعل ــة واإلقليمي ــات الثنائي اإلتفاقي
إعــداد وتنفيــذ خطــة تســاعد علــى حتقيــق الفائــدة املمكنــة مــن عضويــة الدولــة يف مؤسســات األمم املتحــدة واملنظمــات 
اإلقليميــة والدوليــة. كمــا ســيتم إعــداد وتنفيــذ خطــة لضمــان اســتمرارية متثيــل الدولــة يف املناصــب القياديــة يف الهيئــات 

واملنظمــات اإلقليميــة والدوليــة يف مجــاالت القطــاع.

الهدف األول: وضع وتفعيل آليات التعاون الفني الدولي املرتبطة بالقطاع مبا يعّظم الفائدة للدولة بنهاية 2020.	 

الهــدف الثانــي: إعــداد وتنفيــذ خطــة حتقــق االســتفادة مــن عضويــة الدولــة يف مؤسســات األمم املتحــدة واملنظمــات 	 
اإلقليميــة والدوليــة يف منتصــف 2018.

الهــدف الثالــث: وضــع وتنفيــذ خطــة لضمــان تواجــد الدولــة يف املناصــب القياديــة للهيئــات اإلقليميــة والدوليــة الثقافية 	 
والرياضية والشــبابية يف منتصف 2018.

الهــدف الرابــع: إعــداد وتنفيــذ إطــار يضمــن التنســيق وجــودة املشــاركات اخلارجيــة التــي تعكــس الوجــه احلضــاري 	 
ــة 2018. ــة بنهاي للدول

النتيجة الوسيطة اخلامسة:  الثقافة والرياضة كرافدين من روافد الدخل القومي 
رغــم مــا قامــت بــه الدولــة مــن اســتثمارات ضخمــة يف مجــاالت البنــى التحتيــة الثقافيــة والرياضيــة، ال يــزال التحــدي 
قائمــاً يف أن تلعــب املؤسســات الثقافيــة والرياضيــة دورهــا املأمــول يف االســتفادة مــن تلــك اإلجنــازات يف تنويــع مصــادر 
الدخــل للدولــة. كمــا أن هنــاك قــدرات اقتصاديــة يف قطــاع الثقافــة والرياضــة مــا زالــت لــم تكتشــف. لذلــك ســتعمل 
اســتراتيجية قطــاع اإلثــراء الثقــايف والتميــز الرياضــي علــى إجــراء الدراســات الازمــة لتحدد عناصر القــدرة االقتصادية 
الظاهــرة والكامنــة يف القطــاع، وكيفيــة اســتثمارها مبــا يحقــق العائــد االقتصــادي املرجــو، وتنويــع مصادر الدخــل للدولة 
وبصفــة خاصــة مــا يتعلــق بتحديــد الفــرص االســتثمارية للمنشــآت الرياضيــة اخلاصــة ببطولــة كاس العالــم 2022. كمــا 
ســتقوم اســتراتيجية القطــاع علــى استكشــاف مقــدرات القطــاع علــى املســاهمة يف تنويــع القاعــدة االقتصاديــة ومصــادر 
الدخــل الوطنــي باإلضافــة إلــى تفعيــل دور القطــاع اخلــاص حيــث ســيتم التنســيق مــع قطــاع التنويــع االقتصــادي وتطويــر 

القطــاع اخلــاص لاســتفادة مــن اخلبــرات الفنيــة والقــدرات املتوفــرة للوصــول إلــى األهــداف املطلوبــة.

 	 (Economic Potential) الهــدف األول: إجــراء دراســة لتحديــد عناصــر القــدرة االقتصاديــة الكامنــة يف القطــاع
وكيفيــة اســتثمارها لصالــح تنويــع مصــادر الدخــل القومــي بنهايــة 2019.

الهــدف الثانــي: وضــع وتفعيــل إطــار شــراكة اســتراتيجية مــع القطــاع اخلــاص تســتند علــى عناصــر القــدرة االقتصاديــة 	 
لقطــاع اإلثــراء الثقــايف والتميــز الرياضــي بنهايــة 2019.
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الهــدف الثالــث: إعــداد دراســة لتحديــد الفــرص االســتثمارية للمنشــآت الرياضيــة اخلاصــة ببطولــة كاس العالــم 	 
2022 نهايــة 2018.

والتواصــل  املواطنــة  وتعزيــز  الهويــة  علــى  للحفــاظ  كإطــار  الثقافــة  السادســة:  الوســيطة  النتيجــة 
احلضــاري

نتيجــة للحــراك التنمــوي املتســارع ومــا يصاحبــه مــن تغيــرات دميوغرافيــة وبنيويــة يعيــش املجتمــع القطــري مجموعــة 
ــى  ــب الرصــد والدراســة املســتمرة، عمــا علــى حتقيــق الفائــدة املرجــوة عل ــة تتطل مــن التغيــرات الثقافيــة واالجتماعي
صعيــد حتقيــق التنميــة والرخــاء، مــع احلــؤول دون تهديــد لهويتــه وموروثــه الثقــايف والقيمــي. لذلــك ســتعمل اســتراتيجية 
قطــاع اإلثــراء الثقــايف والتميــز الرياضــي علــى تنــاول هــذا التحــدي مــن خــال مســاندة اإلنتــاج الثقــايف املتميــز والقــادر 
علــى إثــراء املجتمــع وحتقيــق التأثيــر اإليجابــي فيــه وســيتم التركيــز بصفــة خاصــة علــى فئــة الشــباب. كذلــك ســوف يتــم 
العمــل علــى إعــداد وتنفيــذ البرامــج والفعاليــات الثقافيــة اخلاقــة والتــي تعــزز املواطنــة والقيــم القطريــة وحمايــة التــراث 

القطــري، كمــا ســيجري العمــل علــى تشــجيع القــراءة واملعرفــة علــى مســتوى املجتمــع خاصــة بــن األطفــال والناشــئن.

الهدف األول: وضع وتنفيذ آليات تدعم اإلنتاج الثقايف الوطني املتميز يف منتصف 2019.	 

الهــدف الثانــي: إعــداد وتنفيــذ برامــج ثقافيــة جاذبــة تســاعد علــى تعزيــز املواطنــة والقيــم القطريــة وتدعــم التواصــل 	 
احلضــاري بنهايــة 2022.

الهدف الثالث: إعداد وتنفيذ خطة لتعزيز املعرفة بالثقافات الوافدة والتفاعل معها بنهاية 2022.	 

الهدف الرابع: وضع وتنفيذ اآلليات الازمة حلماية وتطوير التراث الثقايف القطري بنهاية 2022.	 

الهدف اخلامس: وضع وتنفيذ آليات تشجع على القراءة واملعرفة بنهاية 2019.	 

النتيجة الوسيطة السابعة:  شباب ممكن ومؤهل لدور فاعل يف املجتمع
ســتعمل االســتراتيجية علــى تنميــة الشــباب وتطويــر مهاراتهــم بهــدف تفعيــل دورهــم وإســهاماتهم يف املجتمــع وذلــك مــن 
خــال التواصــل الدائــم معهــم عبــر مختلــف الوســائط والتعــرف علــى احتياجاتهــم وتطلعاتهــم والعمــل علــى حتقيقهــا مــن 
خــال تنفيــذ العديــد مــن البرامــج والفعاليــات. كمــا ســتعمل االســتراتيجية علــى ايجــاد قنــوات فعالــة تهــدف إلــى إيصــال 
صــوت الشــباب إلــى دوائــر صنــع القــرار مبختلــف مســتوياتها مــن أجــل التعــرف املســتمر علــى احتياجاتهــم وتطلعاتهــم، 

والعمــل علــى حتقيقهــا.

الهدف األول: وضع وتنفيذ آليات لتطوير معارف ومهارات وخبرات الشباب لتفعيل دورهم يف املجتمع بنهاية 2019.	 

الهدف الثاني: وضع آليات لتعزيز صوت الشباب للتعرف على احتياجاتهم وتطلعاتهم يف منتصف 2020.	 

الهدف الثالث: تنفيذ مبادرات وبرامج تدعم حتقيق احتياجات وتطلعات الشباب بنهاية 2022.	 

النتيجة الوسيطة الثامنة: رياضة ذات مستوى متميز  
ســعت اســتراتيجية قطــاع الرياضــة )2011-2016( إلــى زيــادة وحتســن عمليــة بنــاء وإدارة املواهــب الرياضيــة مــن خــال 
إعــداد منــوذج لبنــاء الرياضيــن يف بعــض األلعــاب يهــدف إلــى حتديــد مســار يبــدأ مــن اكتشــاف املواهــب حتــى وصولهــا 
إلــى مســتوى التميــز، وقــد مت إعــداد مجموعــة مــن األدلــة اإلرشــادية يف هــذا الصــدد. وتفعيــًا لذلك ســتقوم اســتراتيجية 
قطــاع اإلثــراء الثقــايف والتميــز الرياضــي بوضــع خطــة متكاملــة لارتقــاء بالرياضــة إلــى مســتوى التميــز ورعايــة املوهوبــن 
وتطويــر النخــب الرياضيــة املختلفــة وخلــق كادر رياضــي متميــز. إضافــة إلــى ذلــك ســتعمل االســتراتيجية علــى تطويــر 

علــوم الرياضــة والنشــاط البدنــي والطــب الرياضــي وتعزيــز املســار الرياضــي بشــكل عــام.
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الهدف األول: وضع اخلطة الوطنية املتكاملة لتطوير الرياضة يف الدولة يف منتصف 2020.	 

الهــدف الثانــي: زيــادة عــدد الرياضيــن القطريــن مــن مختلــف الفئــات العمريــة املســجلن يف االحتــادات الرياضيــة ســنة 	 
2016 بنســبة تراكميــة 10% ســنويا حتــى نهايــة عــام 2022.

الهــدف الثالــث: زيــادة أعــداد القطريــن مــن الــكادر الفنــي واإلداري العامــل يف مجــال الرياضــة بنســبة 5% علــى األقــل 	 
ســنوياً انطاقــا مــن ســنة 2016 حتــى نهايــة عــام 2022.

خامتة. 5

إن حتقيــق النتائــج القطاعيــة املنشــودة مــن هــذه االســتراتيجية يتطلــب التنســيق املســتمر والفاعــل مــع العديــد مــن 
قطاعــات اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة الثانيــة. وعليــه فابــد مــن التنســيق والتواصــل مــع اجلهــات القائمــة علــى كل 
قطــاع لاتفــاق علــى اآلليــات الازمــة لتنفيــذ هــذه االســتراتيجيات كمــا هــو مأمــول. لذلــك فإنــه مــن املأمــول أن يشــمل 
التنســيق مــع قطــاع األمــن والســامة العامــة بصفــة خاصــة، العمــل علــى حتقيــق النتيجــة املتعلقــة بتنميــة الشــباب 
خاصــة يف البرامــج املتعلقــة بتنميــة املهــارات الذاتيــة للشــباب بهــدف تضمــن املواضيــع املتعلقــة بالســامة العامــة 
ــي، فقــد  ــاون الفن ــق باســتراتيجية قطــاع التع ــا يتعل ــة. وفيم ــكار املتطرف ــة ومكافحــة املخــدرات واألف والســامة املروري
حــددت اســتراتيجية قطــاع اإلثــراء الثقــايف والتميــز الرياضــي تعزيــز التعــاون والتواصــل اإلقليمــي والدولــي مبــا يعكــس 
الصــورة احلضاريــة للدولــة كأحــد النتائــج الوســيطة الازمــة لتحقيــق النتيجــة القطاعيــة الرئيســة، حيــث ســيتم التنســيق 
مــع قطــاع التعــاون الفنــي الدولــي بصفــة خاصــة يف العمــل علــى حتقيــق الفائــدة مــن االســتفادة مــن عضويــة دولــة قطــر 
يف األمم املتحــدة واملنظمــات اإلقليميــة والدوليــة ذات العاقــة بالقطــاع. أمــا بالنســبة لقطــاع التنويــع االقتصــادي وتطويــر 
القطــاع اخلــاص، فســتقوم اســتراتيجية قطــاع اإلثــراء الثقــايف والتميــز الرياضــي علــى استكشــاف مقــدرات القطــاع علــى 
املســاهمة يف تنويــع القاعــدة االقتصاديــة ومصــادر الدخــل القومــي، باإلضافــة إلــى تفعيــل دور القطــاع اخلــاص حيــث 
ــة والقــدرات  ــر القطــاع اخلــاص، لاســتفادة مــن اخلبــرات الفني ــع االقتصــادي وتطوي ســيتم التنســيق مــع قطــاع التنوي

املتوفــرة للوصــول إلــى األهــداف املطلوبــة.

وبالنظــر للتحديــات التــي مت ذكرهــا يف هــذه االســتراتيجية، فقــد مت تنــاول مجموعــة مــن التحديــات االجتماعيــة املتعلقــة 
بالشــباب خاصــة فيمــا يتعلــق بأمــن وســامة األســرة. ولذلــك فابــد مــن التنســيق مــع قطــاع احلمايــة االجتماعيــة يف 
تنفيــذ البرامــج املتعلقــة بتطويــر مهــارات الشــباب احلياتيــة وكل مــا يتطلبــه النجــاح يف حتقيــق تنميــة الشــباب. كذلــك البد 
مــن التنســيق مــع قطــاع التعليــم والتدريــب متهيــداً لتحقيــق النتيجــة القطاعيــة املتعلقــة بتفعيــل دور الثقافــة يف احلفــاظ 
علــى الهويــة وتعزيــز قيــم املواطنــة مــن خــال دمــج مــواد التــراث الثقــايف القطــري يف املناهــج التعليميــة، باإلضافــة إلــى 
البرامــج اخلاصــة بتنميــة مهــارات الشــباب والتوعيــة بالفوائــد اإليجابيــة للتعليــم املهنــي. كمــا أنــه ومــن خــال إعــداد هــذه 
االســتراتيجية لوحــظ وجــود حتديــات صحيــة تتطلــب التدخــل العاجــل ملنــع تفشــي األمــراض غيــر االنتقاليــة املزمنــة يف 
املجتمــع بصفــة عامــة وســط فئــة الشــباب بصفــة خاصــة. وعليــه فقــد مت حتديــد العديــد مــن التدخــات املشــتركة بــن 
قطــاع الثقافــة والرياضــة وقطــاع الرعايــة الصحيــة ضمــن اســتراتيجية قطــاع اإلثــراء الثقــايف والتميــز الرياضــي ســيجري 

العمــل علــى تنفيذهــا خــال فتــرة االســتراتيجية.
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6 .
امللحق

ضيــة، شــبابية فاعلــة خالقــة 
صــول إلــى النتيجــة الرئيســية "منظومــة ثقافيــة، ريا

جلهــات املنفــذة التــي تســاهم يف الو
ف و البرامــج / املشــاريع  وا

النتائــج الوســيطة واألهــدا
تدعــم املجتمــع يف حراكــه نحــو التقــدم مــع حفاظــه علــى ثوابتــه وقيمــه”  

النتائج الوسيطة
حملددة

ف ا
األهدا

البرامج/املشاريع
جلهات املنفذة

ا
جلهات 

ا
الداعمة

النتيجة الوسيطة )1(: حوكمة 
فاعلة على مستوى القطاع

حتديثها لتتوافق مع التطورات 
1.1  مراجعة شاملة للتشريعات وإعداد السياسات القطاعية عما على 

واملتغيرات واستحداث ما هو مطلوب بنهاية 2020.

ف 2018
ص

ضة يف منت
خلمسية للدعم يف مجال الريا

خلطة ا
ضع ا

 2.1 و

ضع إطار عمل لتعزيز وتفعيل الشراكات بن املؤسسات الفاعلة يف القطاع والشروع يف تنفيذه 
3.1 و

بنهاية 2018

صد التطورات 
س بنية معرفية قطاعية تستند على بيانات ومعلومات ودراسات موثوقة وشاملة تر

4.1 تأسي
واملتغيرات وتساعد على التفاعل معها بنهاية 2020.

حلوكمة 
حتقيق ا

بـــرنـــامـــج: 
قطاع الثقافة 

يف 
الفاعلة 

ضة
والريا

وزارة الثقافة 
ضة

والريا

الشركاء والوزارات 
جلهات ذات 

وا
صلة

ال

الـــنـــتـــيـــجـــة الــــوســــيــــطــــة )2(: 
مـــســـتـــوى رفـــيـــع مــــن املـــشـــاركـــة 

ضيًا
املجتمعية ثقافيًا وريا

ف املشاركة املجتمعية ثقافيا 
ضع

ص العوامل املؤدية إلى 
حتليل معمق يساعد على تشخي

1.2 إجراء 
ف 2019

ص
ضيا يف منت

وريا

ضة لتعزيز مشاركة كل مكونات وفئات املجتمع 
يف الريا

2.2  إعداد استراتيجية املشاركة املجتمعية 
ف 2019

ص
والشروع يف تنفيذها يف منت

صبح أكثر جاذبية للجمهور 
ضية والثقافية والشبابية لت

ضع خطة لتهيئة املنشآت واملرافق الريا
3.2  و

لاستفادة منها مجتمعيا والشروع يف تنفيذها بنهاية 2020.

يف األنشطة 
جلمهور على املشاركة 

حتّفز ا
4.2 إطاق حزم سنوية من املواد التثقيفية والتوعوية 

ضية حتى نهاية 2022.
والفعاليات الثقافية والريا

بـــــرنـــــامـــــج: زيـــــادة وتــفــعــيــل 
مستوى املشاركة املجتمعية 

ضيا
ثقافيا وريا

وزارة الثقافة 
ضة

والريا

اللجنة األوملبية 
القطرية 

مؤسسة قطر 
لإلعام 

مؤسسة قطر 
للتنمية والعلوم 
وتنمية املجتمع

النتيجة الوسيطة )3(: مواهب 
ضـــــيـــــة وطـــنـــيـــة 

ثــــقــــافــــيــــة وريـــــا
متميزة

ف ورعاية املواهب اإلبداعية الوطنية 
ضع وتنفيذ إطار تطبيقي لنظام وطني يساعد على اكتشا

1.3 و
واعتماده بنهاية 2019.

2.3 تنفيذ برامج لرعاية املواهب اإلبداعية املكتشفة حتى نهاية 2022.

حتــفــيــز اإلبــــداع 
بــــرنــــامــــج: 

ورعاية املوهوبن 
وزارة الثقافة 

ضة
والريا

ف قطر
هيئة متاح
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النتائج الوسيطة
حملددة

ف ا
األهدا

البرامج/املشاريع
جلهات املنفذة

ا
جلهات 

ا
الداعمة

النتيجة الوسيطة )4(: تعاون 
س 

صل إقليمي ودولي يعك
وتوا

ضارية للدولة
حل

صورة ا
ال

مبا يعظم الفائدة للدولة بنهاية 
ضع وتفعيل آليات التعاون الفني الدولي املرتبطة بالقطاع 

1.4 و
.2020

مم املتحدة واملنظمات 
يف مؤسسات األ

ضوية الدولة 
حتقق االستفادة من ع

2.4 إعداد وتنفيذ خطة 
ف 2018.

ص
اإلقليمية والدولية يف منت

صب القيادية للهيئات اإلقليمية والدولية 
يف املنا

ضمان تواجد الدولة 
ضع وتنفيذ خطة ل

3.4 و
ف 2018.

ص
ضية والشبابية يف منت

الثقافية والريا

ضاري 
حل

س الوجه ا
خلارجية التي تعك

ضمن التنسيق وجودة املشاركات ا
4.4 إعداد وتنفيذ إطار ي

للدولة بنهاية 2018.

بــــرنــــامــــج: تــعــزيــز الــتــعــاون 
صـــــل اإلقـــلـــيـــمـــي 

والـــــتـــــوا
والدولي يف مجاالت الثقافة 

ضة والشباب
والريا

وزارة الثقافة 
ضة

والريا
ف قطر 

هيئة متاح

خلارجية
وزارة ا

الـــنـــتـــيـــجـــة الــــوســــيــــطــــة )5(: 
ضـــة كــرافــديــن 

الــثــقــافــة والـــريـــا
من روافد الدخل القومي

 (Econom
ic Potential) يف القطاع

صادية الكامنة 
صر القدرة االقت

1.5 إجراء دراسة لتحديد عنا
صادر الدخل القومي بنهاية 2019.

صالح تنويع م
وكيفية استثمارها ل

صادية 
صر القدرة االقت

ص تستند على عنا
خلا

ضع وتفعيل إطار شراكة استراتيجية مع القطاع ا
2.5 و

ضي بنهاية 2019.
لقطاع اإلثراء الثقايف والتميز الريا

س العالم 
صة ببطولة كأ

خلا
ضية ا

ص االستثمارية للمنشآت الريا
3.5 إعداد دراسة لتحديد الفر

2022 بنهاية 2018.

بــــرنــــامــــج: تــفــعــيــل الــقــدرة 
يف قــطــاع 

صـــاديـــة 
االقـــتـــ

ضة
الثقافة والريا

وزارة الثقافة 
ضة

والريا

صاد 
وزارة االقت
والتجارة 

غرفة قطر

الـــنـــتـــيـــجـــة الــــوســــيــــطــــة )6(: 
ظ 

الــــثــــقــــافــــة كــــــإطــــــار لـــلـــحـــفـــا
عــلــى الــهــويــة وتــعــزيــز املــواطــنــة 

ضاري
حل

صل ا
والتوا

ف 2019.
ص

ضع وتنفيذ آليات تدعم اإلنتاج الثقايف الوطني املتميز يف منت
1.6 و

صل 
2.6 إعداد وتنفيذ برامج ثقافية جاذبة تساعد على تعزيز املواطنة والقيم القطرية وتدعم التوا

ضاري بنهاية 2022.
حل

ا

3.6 إعداد وتنفيذ خطة لتعزيز املعرفة بالثقافات الوافدة والتفاعل معها بنهاية 2022.

حلماية وتطوير التراث الثقايف القطري بنهاية 2022.
ضع وتنفيذ اآلليات الازمة 

4.6 و

ضع وتنفيذ آليات تشجع على القراءة واالطاع بنهاية 2019.
5.6 و

بــــرنــــامــــج: الــثــقــافــة مرتكز 
حلــــفــــاظ عـــلـــى الـــهـــويـــة 

ا
صل 

وتعزيز املواطنة والتوا
ضاري

حل
ا

وزارة الثقافة 
ضة

والريا

ف قطر
هيئة متاح

وزارة التعليم 
والتعليم العالي

ف 
وزارة األوقا

والشؤون 
اإلسامية
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النتائج الوسيطة
حملددة

ف ا
األهدا

البرامج/املشاريع
جلهات املنفذة

ا
جلهات 

ا
الداعمة

شباب 
النتيجة الوسيطة )7(: 

ممــكــن ومــؤهــل لــــدور فــاعــل يف 
املجتمع

يف املجتمع بنهاية 
ف ومهارات وخبرات الشباب لتفعيل دورهم 

ضع وتنفيذ آليات لتطوير معار
1.7 و

.2019

ف 2020.
ص

ف على احتياجاتهم وتطلعاتهم يف منت
صوت الشباب للتعر

ضع آليات لتعزيز 
 2.7

حتقيق احتياجات وتطلعات الشباب بنهاية 2022.
3.7 تنفيذ مبادرات وبرامج تدعم 

بـــــرنـــــامـــــج: تــنــمــيــة ومتــكــن 
الشباب

وزارة الثقافة 
ضة

والريا

مركز اإلمناء 
اإلجتماعي )مناء( 

اللجنة األوملبية 
القطرية

صحة 
وزارة ال
العامة

ضة 
النتيجة الوسيطة )8(: ريا

ذات مستوى متميز

ف 2020.
ص

ضة يف الدولة يف منت
خلطة الوطنية املتكاملة لتطوير الريا

ضع ا
1.8 و

ضية 
حتادات الريا

ف الفئات العمرية املسجلن يف اال
ضين القطرين من مختل

2.8  زيادة عدد الريا
سنة 2016  بنسبة تراكمية 10% سنويا حتى نهاية عام 2022.

ضة بنسبة 5% سنوياً على 
3.8 زيادة أعداد القطرين من الكادر الفني واإلداري العامل يف مجال الريا

األقل انطاقا من سنة 2016 حتى نهاية عام 2022.

بــرنــامــج: الوطني لارتقاء 
ضـــة إلــــى مــســتــوى 

بـــالـــريـــا
التميز

وزارة الثقافة 
ضة

والريا
اللجنة األوملبية 

القطرية
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املقدمة . 1

تعتبــر رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030، مســألة التعــاون الدولــي جــزءاً ال يتجــزأ مــن عمليــة التنميــة الوطنيــة، حيــث حــددت 
الرؤيــة أهــم الغايــات املســتهدفة يف مجــال التعــاون الدولــي وهــي تعزيــز الــدور اإلقليمــي والعاملــي لدولــة قطــر اقتصاديــاً 
وسياســياً وثقافيــاً، خاصــة يف إطــار منظومــة األمم املتحــدة واملنظمــات اإلقليميــة والدوليــة، وتعزيــز التبــادل الثقــايف 
مــع البلــدان والشــعوب العربيــة بشــكل خــاص، ومــع بقيــة الــدول األخــرى بشــكل عــام، ورعايــة ودعــم احلــوار بــن 
ــع الســام واألمــن الدوليــن عــن  ــان والثقافــات املختلفــة، واملســاهمة يف صن ــز التعايــش بــن األدي احلضــارات، وتعزي
طريــق املبــادرات السياســية واملســاعدات التنمويــة واإلنســانية. وعلــى هــذا الصعيــد تتوافــق أهــداف املســاعدة اإلمنائيــة 
لرؤيــة قطــر الوطنيــة 2030، مــع املادتــن السادســة والســابعة مــن الدســتور الدائــم لدولــة قطــر واللتــن تنصــان علــى 
"احتــرام الدولــة للمواثيــق والعهــود الدوليــة والعمــل علــى تنفيــذ كافــة االتفاقيــات واملواثيــق والعهــود الدوليــة التــي تكــون 
ــق تشــجيع  ــد الســلم واألمــن الدوليــن عــن طري ــدأ توطي ــى مب ــة عل ــة للدول ــام السياســة اخلارجي ــا"101 و"قي ــاً فيه طرف
فــض املنازعــات الدوليــة بالطــرق الســلمية، ودعــم حــق الشــعوب يف تقريــر مصيرهــا وعــدم التدخــل يف الشــؤون 
الداخليــة للــدول، والتعــاون مــع األمم احملبــة للســام"102، ومــع أهــداف التعــاون والتنميــة الدوليــة. كمــا أن غايــات رؤيــة 
قطــر الوطنيــة 2030 أكــدت يف جانــب التعــاون الدولــي علــى أهميــة " تعزيــز دور قطــر اإلقليمــي اقتصاديــاً وسياســياً 
وثقافيــاً، خصوصــاً يف إطــار مجلــس التعــاون اخلليجــي واجلامعــة العربيــة ومنظمــة التعــاون اإلســامي، ومنظومــة 
األمم املتحــدة والكيانــات التابعــة لهــا، وتكثيــف وتعزيــز التبــادل الثقــايف مــع الشــعوب العربيــة خاصــة والشــعوب األخــرى 
عامــة، ورعايــة ودعــم حــوار احلضــارات والتعايــش بــن األديــان والثقافــات املختلفــة، واملســاهمة يف حتقيــق األمــن 
والســلم الدوليــن مــن خــال مبــادرات سياســية ومعونــات تنمويــة وإنســانية"103. وهــذه األهــداف تتفــق مــع الهــدف رقــم 
)17( مــن أهــداف التنميــة املســتدامة 2030 والــذي تنــاول تعزيــز وســائل تنفيــذ وتنشــيط الشــراكة العامليــة مــن أجــل 
التنميــة املســتدامة ومــا شــمله مــن حشــد املــوارد املاليــة، وبنــاء القــدرات، وتعزيــز اتســاق السياســات مــن أجــل حتقيــق 
التنميــة املســتدامة، وتعزيــز الشــراكة العامليــة مــن أجــل حتقيــق التنميــة املســتدامة، واســتكمالها بشــراكات بــن أصحــاب 
ــق  ــك بهــدف دعــم حتقي ــة وتقاســمها، وذل ــوارد املالي ــا وامل ــرات والتكنولوجي ــن جلمــع املعــارف واخلب املصلحــة املتعددي
أهــداف التنميــة املســتدامة يف جميــع البلــدان، وال ســيما البلــدان الناميــة، وتشــجيع وتعزيــز الشــراكات العامــة وبــن 
القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص وشــراكات املجتمــع املدنــي الفعالــة، باالســتفادة مــن اخلبــرات املكتســبة مــن الشــراكات 

ومــن اســتراتيجياتها لتعبئــة املــوارد.

وممــا ال شــك فيــه أن التعــاون اإلمنائــي يســهم يف تعزيــز الروابــط اإلقليميــة والدوليــة والعاقــات االقتصاديــة 
واالجتماعيــة والثقافيــة بــن البلــدان واملجتمعــات علــى حــد ســواء. ويف الوقــت نفســه ميكــن للتعــاون اإلمنائــي لدولــة 
قطــر أن يســهم يف تعزيــز قدراتهــا املؤسســية وقــدرات العديــد مــن القطريــن العاملــن يف هــذا املجــال، كمــا ســيوفر 
املعلومــات املســتدامة للحكومــة وللمجتمــع املدنــي عــن منظمــات األمم املتحــدة واملنظمــات اإلقليميــة،  بغيــة االســتفادة 
منهــا يف العديــد مــن املجــاالت الفنيــة واالستشــارية. إن اســتراتيجية قطــر للتعــاون الدولــي تدعــم الهــدف اخلــاص 
املتعلــق بتعزيــز عمليــة حتقيــق مزيــد مــن التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة يف الــدول ذات الدخــل املنخفــض، علمــاً 
بأنهــا تأتــي متفقــة مــع أهــداف أجنــدة التنميــة املســتدامة 2030، التــي اعتمدهــا قــادة العالــم يف ســبتمبر عــام 2015، 
والتــي تدعــم الشــراكة العامليــة مــن أجــل القضــاء علــى الفقــر ، واحلــد مــن عــدم املســاواة وتعزيــز االســتدامة. كمــا 
أكــد اإلعــان الــوزاري الصــادر عــن املنتــدى السياســي الرفيــع املســتوى املعنــي بالتنميــة املســتدامة الــذي أنعقــد يف 
نيويــورك خــال الفتــرة 2-11 يوليــو 2016، حتــت رعايــة املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي بشــأن "ضمــان أال يتخلــف 
عــن الركــب أحــد". "إن حجــم أجنــدة عــام 2030 وطموحهــا يتطلبــان تنشــيط وتعزيــز الشــراكة العامليــة مــن أجــل التنميــة 
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املســتدامة لكفالــة تنفيــذ اخلطــة، والعمــل بــروح مــن التضامــن العاملــي، وال ســيما مــع أشــد النــاس فقــرا وضعفــا. ونحــن 
ملتزمــون متامــا بذلــك، وباالنتقــال مــن اإلعــان إلــى حتقيــق النتائــج، والعمــل مــع جميــع أصحــاب املصلحــة. وإن توفيــر 
وســائل التنفيــذ، وال ســيما علــى النحــو املبــّن يف الهــدف 17 ويف كل هــدف مــن أهــداف التنميــة املســتدامة، ودعمهــا 
بالسياســات واإلجــراءات امللموســة الــواردة يف خطــة عمــل أديــس أبابــا الصــادرة عــن املؤمتــر الدولــي الثالــث لتمويــل 

التنميــة، التــي تعتبــر جــزءاً ال يتجــزأ مــن خطــة عــام 2030، أمــر بالــغ األهميــة يف حتقيــق أهدافنــا الطموحــة"104.  

ويلعــب التعــاون الدولــي دوراً حيويــاً يف معاجلــة القضايــا العامليــة. فالكثيــر مــن القضايــا علــى ســبيل املثــال قضايــا البيئــة 
واحلــروب واألمــراض والفقــر، تتطلــب قــدراً كبيــراً مــن اجلهــود املبذولــة مــن عــدة بلــدان، وذلــك يف احلقيقــة يرجــع إلــى 
ــدول ومــا  ــة لل ــا. فالتعــاون الدولــي هــو أداة رئيســية للسياســة اخلارجي ــاً تواجــه نفــس القضاي ــدان تقريب ــع البل ان جمي
يتضمنــه مــن شــق إمنائــي وفــق الهــدف اإلمنائــي الســابع عشــر “الشــراكة الدوليــة مــن أجــل التنميــة” ملــا يحققــه مــن دعــم 

للــدول يف تنفيــذ األهــداف اإلمنائيــة الدوليــة.

حتليل الوضع الراهن. 2

ــي  ــاون الدول ــز  التع ــا تعزي ــد مــن املجــاالت منه ــاً يف العدي ــي دوراً محوري ــد الوطن ــى الصعي ــي عل ــاون الدول ــب التع يلع
الرامــي إلــى إرســاء وتعزيــز قــدرات املؤسســات الوطنيــة ممــا ســيكون لــه تأثيــر طويــل األمــد علــى حتســن تنفيــذ 
االتفاقيــات الدوليــة وغيرهــا مــن القــرارات الصــادرة عــن األمم املتحــدة ووكاالتهــا املتخصصــة واملنظمــات اإلقليميــة، يف 
املجــاالت االجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة واألمنيــة، وحتديــث األنظمــة اإلحصائيــة وتوفيــر املؤشــرات الازمــة لقياس 
التقــدم يف تنفيــذ أهــداف التنميــة الوطنيــة والدوليــة وقضايــا حقــوق اإلنســان والشــفافية ومحاربــة الفســاد، وتوفيــر 
اخلبــرات الدوليــة والتعــاون الفنــي واملمارســات الفضلــى للــوزارات واإلدارات احلكوميــة بغيــة  تطويــر البنــى املؤسســية، 
وإقامــة شــراكات مــع املنظمــات الدوليــة كاألمم املتحــدة والهيئــات الدوليــة والعامليــة كالبنــك الدولــي وصنــدوق النقــد 
ــس االقتصــادي واالجتماعــي لــألمم  ــة املتخصصــة كاملجل ــوكاالت األممي ــة املتخصصــة، وال ــي واملنظمــات العاملي الدول
املتحــدة، وبرنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي، وصنــدوق األمم املتحــدة للســكان، واآلونكتــاد ومنظمــة العمــل الدوليــة، 
واليونســكو. والهيئــات واللجــان  اإلقليميــة كاإلســكوا، وشــعبتي اإلحصــاء والســكان التابعتــن للمجلــس االقتصــادي 
واالجتماعــي لــألمم املتحــدة  ومجلــس األمــن واجلمعيــة العامــة لــألمم املتحــدة، ومفوضيــة حقــوق اإلنســان ومنتــدى 
الشــراكة يف اإلحصــاء يف القــرن احلــادي والعشــرينPARIS21، ومركــز األبحــاث االقتصاديــة واالجتماعيــة والتدريــب 
للبلــدان اإلســامية SESRIC، واملعهــد العربــي للتخطيــط، واملعهــد العربــي للتدريــب والبحــوث اإلحصائيــة علــى ســبيل 
املثــال، بغيــة أن تلعــب تلــك األجهــزة دورا محفــزا يف التنميــة الوطنيــة ويف تنفيــذ أهــداف اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة 

الثانيــة )2018-2022(، ومتكينهــا مــن تنفيــذ مشــاريعها بحرفيــة يف الوقــت املناســب.

ــاء  ــة، وبن ــة البيئ ــاه وحماي ــا الطاقــة واملي ــق بقضاي ــة تتعل ــة وإقليمي كمــا يســاهم التعــاون الدولــي يف إقامــة شــراكات دولي
ــر الدعــم الفنــي  ــة بشــكل خــاق، وتوفي ــة التنمي ــة اإلســهام يف عملي ــة وتدريبهــا وتأهيلهــا بغي القــدرات البشــرية القطري
ــز هــام، ولعــب دور متقــدم  ــوؤ مرك ــة تب ــي بغي ــة ومنظمــات املجتمــع املدن ــة الدولي ــر احلكومي واللوجســتي للمنظمــات غي
يف مســاعدة القطاعــن احلكومــي واخلــاص يف حتقيــق أهدافهمــا االســتراتيجية، وإقامــة شــراكات أكادمييــة وبحثيــة 
ــة  ــة احليوي ــة والبحــوث الطبي ــة، ومراكــز البحــوث املتعلقــة باحلوســبة والطاقــة والبيئ ــد مــن اجلامعــات العاملي مــع العدي
واالجتماعيــة وتكنولوجيــا املعلومــات واإلنســانيات وتوفيــر الدعــم املــادي والفنــي واملعنــوي للباحثــن العاملــن يف الدولــة، 
وتقــدمي املنــح الدراســية للعديــد مــن الطــاب مــن البلــدان العربيــة واإلســامية والبلــدان ذات الدخــل املنخفــض، والبلــدان 

املتأثــرة بـــالصراعات.

https://www.un.org/ecosoc/ar/events/2016-1 	104
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الناحيــة  مــن  الضــوء  لتســليط  فرصــة  قطــر  دولــة  )2018-2022( متنــح  الثانيــة  الوطنيــة  التنميــة  اســتراتيجية  إن 
االســتراتيجية علــى مســاهمتها الهامــة للغايــة يف الشــراكة العامليــة مــن أجــل التنميــة، مبــا يف ذلــك املســاعدات اإلنســانية 
واإلنفــاق الكبيــر علــى املســاعدات اإلمنائيــة. وتدعــم اســتراتيجية قطــر للتعــاون الدولــي تنفيــذ الهــدف املتعلــق، بتعزيــز 
عمليــة حتقيــق املزيــد مــن التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة يف الــدول ذات الدخــل املنخفــض، وتتفــق مــع األهــداف 
العامليــة ألجنــدة التنميــة املســتدامة 2030 الســالفة الذكــر، وتدعــم الشــراكة العامليــة مــن أجــل التنميــة للقضــاء علــى 
الفقــر، واحلــد مــن عــدم املســاواة، وتعزيــز التنميــة االقتصاديــة واالســتدامة البيئيــة، وإذ ترحــب مبســاهمة جميــع الشــركاء 
املعنيــن، ومنهــم القطــاع اخلــاص واملنظمــات غيــر احلكوميــة واجلمعيــات اخليريــة واألوســاط األكادميية ومراكــز البحوث، 
واملجتمــع املدنــي يف الشــراكة املنشــودة يف تنفيــذ نتائــج مقــررات  املؤمتــرات الدوليــة واإلقليميــة، ومؤمتــرات القمــة التــي 
تعقدهــا األمم املتحــدة واســتعراضاتها يف املجــاالت االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة واملياديــن ذات العاقــة، وال ســيما 
يف حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة املتفــق عليهــا دوليــا، ومــن أجــل املنفعــة املتبادلــة، حيــث تنــص رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030 
علــى أن دولــة قطــر عضــو مســؤول يف املجتمــع الدولــي، يســهم يف إحــال الســام واألمــن العامليــن عــن طريــق مبــادرات 
سياســية ومســاعدات تنمويــة وإنســانية. وإن مشــاركة قطــر الفعالــة يف التعــاون الفنــي يف املجــاالت اإلمنائيــة واإلنســانية، 
وحتديــد املجــاالت املواضيعيــة املطلــوب التركيــز عليهــا، والــدول ذات األولويــة، كل ذلــك يســهم يف إقامــة مجتمعــات 
تســودها العدالــة االجتماعيــة، وأقــل عرضــة لانخــراط يف الصراعــات املســلحة. واجلديــر بالذكــر هنــا أن دولــة قطــر 

مهتمــة بشــكل كبيــر كذلــك بالهدفــن اإلمنائيــن 11 و16 بشــأن إقامــة مجتمعــات آمنــة متكاملــة ومســاملة.

جهود دولة قطر اإلمنائية واإلغاثية
انســجاما مــع األهــداف والغايــات اجلليلــة التــي تناولهــا الدســتور الدائــم ورؤيــة قطــر الوطنيــة 2030، اهتمــت الدولــة 
بنشــر التعليــم للجميــع لبنــاء أجيــال واعيــة ومدركــة لثقافــة الســام ووســائل منفعــة البشــر بالعلــوم والتكنولوجيــا، وتشــجع 
الدولــة وتدعــم الطلبــة األجانــب املوهوبــن واملتميزيــن مــن الــدول األقــل منــواً للدراســة يف جامعــة قطــر ومعهــد الدوحــة 
للدراســات العليــا وجامعــة حمــد وجامعــات املدينــة التعليميــة، وسيســاعد ذلــك علــى بنــاء عاقــات طويلــة األمــد بــن دولــة 
قطــر والــدول التــي ينتمــي إليهــا الطــاب، فضــًا عــن بنــاء قدراتهــم البشــرية، وإن تنويــع الثقافــات يف احلــرم اجلامعــي 
سيســهم يف صقــل مواهبهــم كــي يصبحــوا قــادة املســتقبل وصنــاع القــرار والــرأي العــام يف العديــد مــن املجــاالت، مبــا يف 
ذلــك احلكوميــة والسياســية وقطــاع األعمــال واملجتمــع املدنــي وغيــره. وإن رعايــة طــاب دوليــن متميزيــن تســاعد أيضــاً 
علــى تعزيــز التنميــة الوطنيــة عــن طريــق االســتفادة مــن هــذه القــدرات يف ســوق العمــل القطــري. وتقــود وزارة اخلارجيــة 
يف قطــر سياســة التعــاون الدولــي وركائــزه مبــا يف ذلــك السياســة اإلمنائيــة اخلارجيــة، حيــث تقــوم بتنســيق الروابــط مــع 

عــدة هيئــات ومنظمــات حكوميــة وغيــر حكوميــة.

وحتــرص الدولــة بشــكل مســتمر علــى تعزيــز احلــوار عــن طريــق اســتخدام مبــادرات دبلوماســية القــوة الناعمــة يف 
الشــؤون اإلقليميــة والدوليــة. وتركــز دولــة قطــر يف عاقاتهــا الدوليــة علــى تعزيــز الســام واالســتقرار، حيــث تقــوم هــذه 
ــدول املجــاورة، وتشــكيل حتالفــات اســتراتيجية مــع  ــدة مــع ال ــى عاقــات جي ــى أســاس احملافظــة عل االســتراتيجية عل
القــوى الكبــرى والهيئــات اإلقليميــة والدوليــة، واالرتقــاء باســم الدولــة. وعلــى هــذا الصعيــد اســتضافت الدوحــة مركــز 
دراســات النــزاع والعمــل اإلنســاني، الــذي يُعتبــر األول مــن نوعــه يف املنطقــة العربيــة، كصــرح أكادميــي قــادر علــى توليــد 
معرفــة متمّيــزة، وتعميــم أفضــل املمارســات يف مجــال إدارة النــزاع والعمــل اإلنســاني، والتــي مــن شــأنها تثقيــف صانعــي 
القــرارات والسياســات يف الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا التخــاذ القــرارات املناســبة مــن أجــل التعامــل مــع النزاعــات 
التــي تشــهدها بلدانهــم. كمــا يوفــر املركــز فــرص التعليــم العالــي للباحثــن والعاملــن مبجــال الشــؤون اإلنســانية. هــذا 
وقــد أنشــأت دولــة قطــر اللجنــة الوطنيــة لتحالــف احلضــارات انســجاماً مــع الهدفــن اإلمنائيــن 11 و 16 بشــأن إقامــة 

مجتمعــات آمنــة ومســاملة ومتكاملــة.

إن مســاعدة البلــدان األقــل منــواً علــى حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة املتفــق عليهــا دوليــاً تشــكل هدفاً رئيســاً لعــدة مبادرات 
ــة، فضــًا  ــة التحتي ــر فــرص العمــل يف مشــاريع البني ــي. فاحلــد مــن الفقــر وتوفي ــاون الدول ضمــن برنامــج قطــر للتع
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ــق قامــت  عــن توفيــر التعليــم والصحــة، يعتبــر أحــد مجــاالت التركيــز األساســية يف هــذا البرنامــج. ومــن هــذا املنطل
مؤسســة قطــر للتربيــة والعلــوم وتنميــة املجتمــع باســتحداث وتنفيــذ مبــادرة مؤسســة "صلتــك" لدعــم طموحــات الشــباب 
العربــي والعاملــي يف احلصــول علــى العمــل الائــق، ومؤسســة "التعليــم فــوق اجلميــع" التــي توفــر فرصــاً تعليميــة، خاصــة 
ــى  ــادرة املذكــورة عل ــن يعيشــون يف أســر ذات دخــل منخفــض، أو يواجهــون أزمــات إنســانية. وتقــوم املب لألطفــال الذي
ضــم مجموعــة واســعة مــن الشــركاء الوطنيــن واإلقليميــن والدوليــن يف مجــال تعزيــز حــق جميــع األطفــال يف التعليــم، 
واملســاعدة علــى ضمــان ذلــك احلــق. كمــا أنشــأت دولــة قطــر مؤسســة قطــر للعمــل االجتماعــي التــي ينضــوي حتــت 
رايتهــا 7 مراكــز قطريــة متخصصــة يف تعزيــز التنميــة االجتماعيــة. ويف هــذا الســياق قــام معهــد الدوحــة للدراســات 
العليــا بتطويــر كليــة وبرنامــج التنميــة االقتصاديــة لتخريــج كــوادر قــادرة علــى قيــادة وتعزيــز املؤسســات والبرامــج 
اإلمنائيــة الدوليــة يف قطــر. ومــع العلــم بــأن دولــة قطــر هــي مــن دول اجلنــوب الناميــة ذات الدخــل املرتفــع وليســت مــن 
الــدول الصناعيــة املتقدمــة التــي وجــب عليهــا الوفــاء باملســاعدة اإلمنائيــة الرســمية والتــي قدرهــا 0.7% مــن الدخــل 
القومــي اإلجمالــي، إال أنهــا تشــارك بفعاليــة لتحقيــق مــا نــص عليــه الهــدف 17 مــن أجنــدة التنميــة املســتدامة" املتعلــق 

بالشــراكة الدوليــة لتحقيــق التنميــة.

وتقــوم دولــة قطــر بشــكل طوعــي بتقــدمي العــون اإلمنائــي للــدول الناميــة، الســيما األقــل منــواً، ملســاعدتها يف حتقيــق 
الهــدف املشــار إليــه أعــاه وســابقاً يف األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، مــع العلــم بــأن هــذا االلتــزام الدولــي يقــع علــى عاتــق 
بلــدان الشــمال املتقدمــة النمــو لتنفيــذ التزاماتهــا يف مجــال املســاعدة اإلمنائيــة الرســمية تنفيــذاً كامــًا، مبــا يف ذلــك 
التــزام العديــد مــن تلــك البلــدان ببلــوغ هــدف تخصيــص نســبة 0.7 يف املائــة مــن دخلهــا القومــي اإلجمالــي للمســاعدة 
اإلمنائيــة الرســمية املقدمــة إلــى البلــدان الناميــة، وتخصيــص نســبة تتــراوح بــن 0.15 و 0.20 يف املائــة مــن الدخــل 
ع مقدمــو املســاعدة اإلمنائيــة الرســمية علــى  القومــي اإلجمالــي للمســاعدة اإلمنائيــة الرســمية ألقــل البلــدان منــواً. ويشــجَّ
النظــر يف إمكانيــة رســم هــدف يتمثــل يف تخصيــص 0.20 يف املائــة علــى األقــل مــن النــاجت القومــي اإلجمالــي للمســاعدة 
اإلمنائيــة الرســمية ألقــل البلــدان منــوا. وقــد ارتفعــت قيمــة املســاعدات واملعونــات اإلمنائيــة الكليــة الطوعيــة املقدمــة 
مــن دولــة قطــر بشــقيها احلكومــي وغيــر احلكومــي مــن حوالــي 1.6 مليــارات ريــال  قطــري عــام 2008 إلــى حوالــي 7.7 

مليــارات ريــال قطــري عــام 2014، أي بنســبة زيــادة قدرهــا 381% )انظــر الشــكل رقــم 1.4.5(.   

إجمالي املساعدات املقدمة من دولة قطر )مليون ريال قطري( 2008 - 2014 الشكل )1.4.5(: 
املاليني
٩٫٠٠٠

٨٫٠٠٠

٧٫٠٠٠

٦٫٠٠٠

٥٫٠٠٠

٤٫٠٠٠

٣٫٠٠٠

٢٫٠٠٠

١٫٠٠٠

٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤
٠

املصدر: وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء، تقرير األهداف اإلمنائية لأللفية 2015.
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ومــن إجمالــي قيمــة املســاعدات واملعونــات اإلمنائيــة الكليــة الطوعيــة املقدمــة مــن دولــة قطــر، شــكلت املســاعدات 
احلكوميــة مــا نســبته 76% مــن إجمالــي املســاعدات املقدمــة مــن دولــة قطــر لعــام 2014، يف حــن شــكلت املســاعدات 

ــم 2.4.5(.  ــة 24% ) انظــر للشــكل رق ــر احلكومي ــات واملؤسســات غي ــن املنظم ــة م املقدم

ــون  ــر )ملي ــة قط ــن دول ــة م ــة املقدم ــر احلكومي ــة وغي ــاعدات احلكومي ــي املس  إجمال
ريــال قطــري( 2008 - 2014 الشكل )2.4.5(:

٧٫٠٠٠

٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤

٦٫٠٠٠

٥٫٠٠٠

٤٫٠٠٠

٣٫٠٠٠

٢٫٠٠٠

١٫٠٠٠

٠

املساعدات احلكوميةاملساعدات غير احلكومية

املاليني

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

ــث  ــة، حي ــدول اإلفريقي ــة قــد اجتــه نحــو ال ــة القطري ــر مــن املســاعدات احلكومي ــى أن اجلــزء األكب ــات إل وتشــير البيان
شــكلت املســاعدات املقدمــة لهــا مــا نســبته 54% مــن إجمالــي املســاعدات احلكوميــة املقدمــة لعــام 2014، تليهــا الــدول 
اآلســيوية بنســبة 44%، ثــم املنظمــات الدوليــة بنســبة 1.2%، ومتثــل حصــة الــدول األوروبيــة واألمريكيــة مــا نســبته %0.7 
)انظــر الشــكل رقــم 3.4.5(. هــذا وقــد بلغــت نســبة املســاعدات واملعونــات اإلمنائيــة الرســمية املقدمــة مــن دولــة قطــر 
0.78% مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي لدولــة قطــر يف عــام 2014 أي بزيــادة قدرهــا 87% مقارنــة مــع حجمهــا عــام 2008، 
وهــذه النســبة تتخطــى نظيرتهــا يف دول جلنــة املســاعدات التنمويــة (DAC) البالغــة 0.30% مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي 

لتلــك الــدول105.

	 انظر تقرير األهداف اإلنمائية لأللفية لدولة قطر عام 2015  . 	105
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الشكل )3.4.5(: التوزيع اجلغرايف للمساعدات احلكومية املقدمة من دولة قطر حسب القارات، 2014

٪٤٤٫٠

٪٥٤٫٠

٪٠٫٥
األمريكيتني

أوروبا

منظمات
دولية

أفريقيا

آسيا
٪٠٫٢

٪١٫٢

املصدر: وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء، املعهد الدبلوماسي:  تقرير األهداف اإلمنائية لأللفية 2015.

التحديات القطاعية  واإلجراءات الالزمة ملواجهتها. 3

يواجــه قطــاع التعــاون الدولــي العديــد مــن التحديــات أهمهــا محدوديــة تنســيق مبــادرات التعــاون الدولــي بــن الــوزارات 
واملؤسســات احلكوميــة والقطــاع اخلــاص ومنظمــات املجتمــع املدنــي، اتســاقاً مــع السياســة اإلمنائيــة التــي ترســمها وزارة 
اخلارجيــة. وضعــف االســتفادة ممــا توفــره منظمــات األمم املتحــدة واملنظمــات اإلقليميــة والدوليــة مــن فــرص الشــراكة 
واملســاهمة يف املناصــب الرفيعــة املســتوى والتدريــب والزمــاالت املعرفيــة والتقنيــة، وتفعيــل نظــام معلومــات تفاعلــي عــن 
ــة  ــي، ومحدودي ــد الوطن ــى الصعي ــة القــدرات املؤسســية والبشــرية عل ــي توفــر املعلومــات عــن فــرص تنمي الشــراكات الت
اســتخدام البعثــات الدبلوماســية للدولــة يف الترويــج للمشــاريع التنمويــة والفــرص التــي توفرهــا الدولــة علــى صعيــد 

املســاعدات التنمويــة واإلنســانية. 

إلــى جانــب ذلــك ال تتوافــر حاليــاً آليــة فاعلــة لرصــد تنفيــذ املبــادرات وتقييمهــا، بغيــة التعــرف على النجاحــات التي تتحقق 
يف مجــال الشــراكة والتعــاون الفنــي ونوعيتهــا، هشاشــة االســتقرار السياســي والقــدرات الضعيفــة جــداً يف العديــد مــن 
البلــدان املتلقيــة للمســاعدات اإلنســانية يفقــد القــدرة علــى تنفيــذ برامــج إنســانية وتنمويــة مســتدامة، ضعــف اســتخدام 
وســائل االتصــال يف الترويــج للتعــاون الفنــي علــى الصعيــد الوطنــي والدولــي بشــكل فاعــل ومســتدام، التغييــر يف حجــم 
املــوارد املاليــة املخصصــة للمســاعدات اإلمنائيــة، خاصــة املقدمــة مــن الدولــة إلــى املؤسســات غيــر الربحيــة ومنظمــات 

املجتمــع املدنــي يفقــد أصحــاب املصلحــة القــدرة علــى التخطيــط ملبــادرات الشــراكة والتعــاون الفنــي  املســتدامة.  

ــي مــن شــأنها أن تســهم يف  ــادرات الت ــد مــن املب ــي العدي ــاون الدول ــات ســتتبنى اســتراتيجية التع ــة هــذه التحدي وملواجه
التصــدي للتحديــات وتوفيــر البيئــة املناســبة بغيــة متكــن وزارة اخلارجيــة والشــركاء مــن االرتقــاء بالعمــل علــى صعيــد 
التنميــة الوطنيــة والتنميــة الدوليــة، وذلــك عــن طريــق تشــجيع املؤسســات والــوزارات واملنظمــات القطريــة علــى مزيــد مــن 
التنســيق مــع وزارة اخلارجيــة لتنســيق املبــادرات التنمويــة والعاقــات الدوليــة بشــكل متكامــل وهــادف، لتحقيــق االتســاق 
علــى مســتوى النشــاط الدولــي لكافــة قطاعــات الدولــة، والتوعيــة بعمــل منظمــات األمم املتحــدة واختصاصاتهــا، والوقــوف 
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علــى اخلدمــات التــي توفرهــا للبلــدان األعضــاء وذلــك عــن طريــق زيــادة عــدد امللتقيــات والــدورات التدريبيــة التــي تنظمهــا 
وزارة اخلارجيــة ملمثلــي الــوزارات وأصحــاب املصلحــة، والطلــب مــن كافــة املبتعثــن تقــدمي تقاريــر عــن املؤمتــرات التــي 
يحضرونهــا، واإلجــراءات الواجــب اتخاذهــا، وحفــظ هــذه التقاريــر وتوفيرهــا لكافــة املعنيــن بغيــة بنــاء ذاكــرة مؤسســية. 

والعمــل علــى ترشــيح خبــراء قطريــن الحتــال مراكــز أو وظائــف يف منظمــات األمم املتحــدة ووكاالتهــا املتخصصــة. 

كمــا سيســعى القطــاع لبنــاء نظــام معلومــات تفاعلــي يشــتمل علــى معلومــات مفصلــة عــن منظمــات األمم املتحــدة ووكاالتهــا 
املتخصصــة واملنظمــات الدوليــة واإلقليميــة واملشــاريع التــي تديرهــا، بغيــة اســتخدامه يف االســتفادة مــن فــرص بنــاء القــدرات 
املؤسســية والبشــرية وإقامــة الشــراكات املتعــددة يف مشــاريع التنميــة الوطنيــة وخاصــة اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة الثانيــة 
لدولــة قطــر)2018-2022(، وأجنــدة التنميــة املســتدامة 2030. إلــى جانــب تعزيــز اســتخدام البعثــات الدبلوماســية يف 
تطويــر التفاعــل الدولــي علــى الصعــد العلميــة والثقافيــة والتجاريــة والتعليميــة، والبحــث عــن شــراكات فاعلــة فيهــا مصلحــة 
للشــعوب، وبنــاء روابــط الصداقــات التــي تعــود باملنفعــة علــى األطــراف ذات العاقــة. وتعريــف املجتمعــات الدوليــة بإجنــازات 

قطــر التنمويــة، وعلــى الــدور الــذي تلعبــه قطــر يف حــل النزاعــات وإقامــة التفاعــل بــن األديــان واحلضــارات. 

وتطويــر نظــام لرصــد وتقييــم خدمــات الشــراكات والتعــاون الدولــي، واقامــة املســوح اإلداريــة الهادفــة إلــى قيــاس مســتوى 
رضــى العمــاء بشــكل دوري  (Customer Satisfaction Survey)، وااللتــزام مبؤشــرات األداء عنــد تنفيــذ املشــاريع ذات 
ــة  ــدمي خدم ــة تق ــوارث، بغي ــل يف ظــل النزاعــات والك ــى العم ــة عل ــن يف مجــال اإلغاث ــل العامل ــب وتأهي ــة، وتدري العاق
جيــدة للمحتاجــن يف ظــل الظــروف الصعبــة التــي يعملــون يف وســطها، واالســتفادة القصــوى مــن وســائل اإلعــام احملليــة 
والدوليــة يف الكتابــة والترويــج الســتراتيجية التنميــة الوطنيــة الثانيــة )2018-2022(، بشــكل عــام واســتراتيجية التعــاون 
الدولــي بشــكل خــاص، وتزويــد وســائل اإلعــام األجنبيــة باملعلومــات والتقاريــر عــن التقــدم يف قطــر. واســتخدام وســائل 
التواصــل االجتماعــي خللــق التفاعــل املجتمعــي، وبــذل جهــود لتأمــن مــوارد ماليــة كافيــة لتمويــل املشــاريع ذات االهتمــام 
ســواء كانــت مــن املــوارد احلكوميــة أو تبرعــات ومســاهمات مــن املجتمــع املدنــي، وقــد يتطلــب األمــر الدخــول يف مشــاريع 
اســتثمارية بغيــة توفيــر مــوارد مســتدامة للعمــل اإلنســاني واإلغاثــي القطــري يف العديــد مــن مناطــق النزاعــات والكــوارث 

واملناطــق الضعيفــة. هــذا باإلضافــة إلــى إقامــة شــراكات مــع البلــدان واملنظمــات واجلمعيــات املانحــة. 

ــن . 4 ــة م ــراكات عاملي ــاع ش ــددة يف قط ــداف احمل ــيطة واأله ــية والوس ــج الرئيس النتائ
أجــل التنميــة )2022-2018( 

علــى ضــوء التحديــات التــي تواجــه قطــاع التعــاون الدولــي، وضــرورة التصــدي لتلــك التحديــات، مت حتديــد نتيجــة رئيســية 
ــى دعــم  ــؤدي هــذه النتيجــة إل ــع أن ت ــل يف " تعــاون دولــي فاعــل ومنظــم ومســتدام".  ومــن املتوق ــذا القطــاع تتمث واحــدة له
ــع الســام  ــة يف صن ــة املســاهمة الفاعل ــي، بغي ــي والدول ــن الوطن ــى الصعيدي ــة وتنســيقها عل ــادرات والشــراكات التنموي املب
واألمــن الدوليــن، وتعزيــز دور قطــر ومكانتهــا يف احملافــل الدوليــة، وتنســيق جهودهــا يف إطــار مجلــس التعــاون لــدول اخلليــج 
العربيــة، واملجموعــة العربيــة واإلســامية ومنظومــة األمم املتحــدة، وتعزيــز هــذا الــدور يف املنظومــة اإلغاثيــة واإلنســانية 
بالتعــاون مــع الــوزارات واإلدارات احلكوميــة ومنظمــات املجتمــع املدنــي املعنيــة. والعمــل علــى تفعيــل اســتفادة اجلهــات املعنيــة 
يف الدولــة ممــا توفــره منظمــات األمم املتحــدة واملنظمــات الدوليــة مــن دعــم فنــي علــى كافــة الصعــد. والقيــام بــدور فاعــل 
يف حــل النزاعــات يف املنطقــة، كمــا مت حتديــد ثــاث نتائــج وســيطة، ســتعمل إدارة التعــاون الدولــي يف وزارة اخلارجيــة علــى 
إجنازهــا بالتعــاون مــع الشــركاء بغيــة حتســن اإلنتاجيــة واالرتقــاء بتقدميــات مشــاريع التنميــة الوطنيــة وحتقيــق مســتويات 
عاليــة لنوعيــة احليــاة يف الدولــة. وتســهم هــذه النتيجــة يف حتقيــق الهــدف الســابع عشــر ألجنــدة التنميــة املســتدامة 2030 

املتعلــق بالشــراكة يف التنميــة106، وفيمــا يلــي ســنعرض النتائــج الوســيطة الثــاث التــي مت حتديدهــا. 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/globalpartnerships/ 	106
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النتيجــة الوســيطة األولــى: جهــود تنمويــة وطنيــة تســهم يف تعزيــز  اتســاق االســتراتيجيات القطاعيــة 
مــع املعاييــر الدوليــة وحمايــة املكتســبات الوطنيــة الداخليــة مــن األخطــار الناشــئة واملســتجدة.   

لتحقيــق هــذه النتيجــة ســتعمل الدولــة ممثلــة بــوزارة اخلارجيــة علــى االســتمرار باإليفــاء بالتزاماتهــا بالقضايــا اإلنســانية 
املتعلقــة مبــد يــد العــون للشــعوب التــي تعانــي مــن احلــروب والنزاعــات يف مختلــف بقــاع العالــم عــن طريــق تنفيــذ بعــض 
الشــركاء حلمــات جمــع التبرعــات لصالــح مــن أصابتهــم الكــوارث واحملــن، وتعزيــز مســاهمات الدبلوماســية القطريــة 
يف حــل النزاعــات والعمــل علــى وقــف آلــة احلــرب التــي حتصــد مايــن األرواح يف املنطقــة العربيــة وغيرهــا، بغيــة إنقــاذ 
حيــاة األبريــاء الســيما النســاء واألطفــال ورفــع املعانــاة عــن املتضرريــن عبــر انتهــاج مبــدأ الوســاطة لتســوية املنازعــات 
بالطــرق الســلمية وفــق الفصــل الســادس مــن ميثــاق األمم املتحــدة. وســيتم بنــاء قاعــدة بيانــات عــن فــرص املســاعدات 
التنمويــة واإلغاثيــة التــي يتيحهــا صنــدوق قطــر للتنميــة ووزارة اخلارجيــة واجلهــات الوطنيــة األخــرى بهــدف االســتفادة 
منهــا يف إصــدار التقاريــر ذات العاقــة. وســيتم توقيــع اتفاقيــات شــراكة علــى الصعيــد اإلقليمــي والدولــي بهــدف تعزيــز 

العمــل املشــترك مبــا يخــدم القضايــا اإلنســانية وتبــادل اخلبــرات يف مجــال التعــاون الدولــي. 

وتســاهم دولــة قطــر يف دعــم املبــادرات الهادفــة لتأهيــل وتدريــب الشــباب، كمــا قدمــت إســهامات ودعمــا إنســانيا كبيــرا 
يف مجــال التعليــم باملنطقــة. هــذا وســتعمل احلكومــة علــى حتقيــق تلــك النتيجــة عــن طريــق اإليفــاء بالتزاماتهــا يف مجــال 
التعليــم عــن طريــق املبــادرات التــي أطلقتهــا لتعليــم أطفــال البلــدان الفقيــرة. فــإن مبــادرة "علـّـم طفــا "، تهــدف إلــى تعليــم 
األطفــال الذيــن ال يزالــون محرومــن مــن حقهــم األساســي يف التعليــم، وهــذه املبــادرة تشــترك مــع منظمــات اخلبــرة الرائدة 
يف العالــم لتوفيــر تعليــم عالــي اجلــودة لألطفــال املتضرريــن مــن الفقــر املدقــع والنزاعــات والكــوارث الطبيعيــة والتمييــز أو 
غيرهــا مــن العوامــل التــي تــؤدي إلــى صعوبــة الوصــول إليهــم بالوســائل التقليديــة. وتدعــم هــذه املبــادرة مســاعدة البلــدان 

الفقيــرة يف تنفيــذ الهــدف الرابــع مــن أجنــدة التنميــة املســتدامة، الــذي يؤكــد علــى توفيــر نوعيــة تعليــم عاليــة.

ــق  ــر الــذي توفــره احلكومــة يف مجــال البحــث العلمــي عــن طري ــى أن الدعــم واإلنفــاق الكبي  وجتــدر اإلشــارة أيضــا إل
الصنــدوق القطــري لدعــم البحــث العلمــي، يســهم يف دعــم أجنــدة التنميــة املســتدامة 2030، حيــث يســتفيد مــن تقدميــات 
هــذا الصنــدوق العديــد مــن الباحثــن املنتســبن إلــى العديــد مــن اجلامعــات العربيــة واألجنبيــة، بغيــة القيــام بالبحــوث 

العلميــة التــي تســهم يف النهــوض بالتنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة. 

الهدف األول: إعداد خطة تنفيذية الستراتيجية التعاون الدولي وذلك يف النصف األول من عام 2018.	 

الهــدف الثانــي: إقامــة شــراكات إقليميــة ودوليــة وتوقيــع ثــاث اتفاقيــات شــراكة تنمويــة وتعــاون وفقــا ألولويــات الدولــة 	 
بنهاية 2022.  

النتيجة الوسيطة الثانية: قدرات بشرية ومؤسسية فاعلة ألغراض التعاون الدولي
إن التصــدي للتحديــات التــي تواجــه مجــال التعــاون الدولــي واالرتقــاء بــه نحــو القيــام بــدور فاعــل علــى الصعيــد التنمــوي 
واإلغاثــي واإلنســاني، وتفعيــل االســتفادة مــن تقدميــات منظمــات األمم املتحــدة واملنظمــات الدوليــة والعمــل معهــا، 
بغيــة تطويــر مهــام الدبلوماســية القطريــة فيمــا يتعلــق بالشــراكة والتعــاون الدولــي، يتطلــب وجــود خطــة واضحــة املعالــم 
وقــدرات بشــرية مدربــة ذات خبــرة عاليــة. ولتحقيــق هــذه النتيجــة ســتعمل وزارة اخلارجيــة علــى العمــل مــع الشــركاء 
إليجــاد خطــة تنفيذيــة متكاملــة لقطــاع التعــاون الدولــي ضمــن خطــة وزارة اخلارجيــة، وتدريــب وتأهيــل العاملــن 
ــة، ملــن يحتاجهــا يف  ــة وإغاثي ــة تقــدمي خدمــات تنموي ــى العمــل يف ظــل النزاعــات والكــوارث، بغي ــة عل يف مجــال اإلغاث
ظــل النزاعــات والظــروف الصعبــة التــي يعملــون يف ظلهــا، إلــى جانــب عقــد مؤمتــر للمنظمــات اإلقليميــة والدوليــة 
بغيــة التعــرف علــى مجــاالت التعــاون املمكنــة وفــرص التدريــب املتاحــة، وإيجــاد نظــام معلومــات تفاعلــي عــن منظمــات 
األمم املتحــدة واملنظمــات اإلقليميــة والدوليــة، يشــتمل علــى معلومــات عــن بنــاء القــدرات املؤسســية والبشــرية، وإقامــة 
الشــراكات الوطنيــة والدوليــة، إلــى جانــب إيجــاد نظــام حوافــز ماديــة للقطريــن الراغبــن يف شــغل مناصــب ووظائــف يف 

منظمــات األمم املتحــدة واملنظمــات الدوليــة واإلقليميــة.
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ــاً مــن الكــوادر القطريــة ســنوياً، 	  ــاء القــدرات الوطنيــة يف مجــال التعــاون الدولــي بعــدد )30( متدرب الهــدف األول: بن
انطاقــا مــن عــام 2017.

الهــدف الثانــي: زيــادة عــدد القطريــن العاملــن يف حقــل املنظمــات اإلقليميــة والدوليــة مبــا يف ذلــك الدبلوماســين 	 
واملعاريــن واملوظفــن بعقــود إلــى حوالــي 30 وظيفــة بحلــول عــام 2022.

النتيجة الوسيطة الثالثة: اتصاالت محّسنة  لدعم االتساق يف نشاط التعاون الدولي  
يواجــه قطــاع التعــاون الدولــي يف الدولــة بعــض التحديــات املتعلقــة بجوانــب التنســيق واالتصــال وتدفــق املعلومــات 
الكافيــة املتعلقــة باملشــاريع التنمويــة واإلغاثيــة التــي توفرهــا الدولــة يف العديــد مــن املجــاالت علــى الصعيديــن اإلقليمــي 
والدولــي. ممــا يتطلــب العمــل علــى بنــاء اســتراتيجية اتصــال للشــراكة يف التنميــة تُعنــى بتوفيــر املعلومــات بشــكل مســتدام 
حــول املشــاريع التــي تنفذهــا الدولــة ومجاالتهــا ومناطقهــا اجلغرافيــة وأثرهــا علــى املجتمعــات املتلقيــة. ويف الوقــت ذاتــه 
توفيــر املعلومــات عــن منظمــات األمم املتحــدة واالتفاقيــات والصكــوك الدوليــة. وبنــاء خطــة إعاميــة لقطــاع التعــاون 
الدولــي مــن شــأنها العمــل علــى نشــر اإلســهامات التنمويــة الدوليــة للدولــة ورفــع مســتوى الوعــي بأهميــة مســاهمات 
ــاون  ــة عــن إســهامات قطــاع التع ــة. كمــا ســيتم إصــدار نشــرات إعامي ــة الدولي ــق أهــداف التنمي ــة قطــر يف حتقي دول

الدولــي داخليــاً وخارجيــاً.

الهــدف: رفــع مســتوى التواصــل الــذي تقــوم بــه الــوزارات واألجهــزة احلكوميــة مــع املنظمــات الدوليــة عبــر إدارة 	 
التعــاون الدولــي يف وزارة اخلارجيــة بنســبة 25% انطاقــا مــن عــام 2017.

خامتة . 5

ــة،  تنبــع أهميــة اســتراتيجية التعــاون الدولــي القطاعيــة مــن كونهــا تهــدف إلــى إقامــة تعــاون وشــراكات منظمــة وفاعل
تتصــدى للتحديــات التــي يواجههــا هــذا املجــال التنمــوي الهــام الــذي يتقاطــع مــع كافــة مجــاالت التنميــة علــى الصعيديــن 
الوطنــي والدولــي، ويســهم يف حشــد العديــد مــن الشــراكات مــن أجــل تعزيــز اجلهــود الوطنيــة اإلنســانية واإلغاثيــة 
املتعلقــة بإنقــاذ وجنــدة الشــعوب التــي تعانــي مــن احلــروب والنزاعــات ومــا يصاحبهــا مــن تدهــور يف الرعايــة الصحيــة 
والتعليــم والتدريــب يف مختلــف بقــاع العالــم. كمــا أن لاســتراتيجية أهميــة يف تعزيــز مســاهمات الدبلوماســية القطريــة 
يف جهــود حــل النزاعــات، ودعــم املبــادرات الهادفــة ملســاعدة الشــباب وتأهيلهــم وتدريبهــم وخلــق فــرص العمــل لهــم يف 

أســواق العمــل املختلفــة. 

ولتنفيــذ هــذه االســتراتيجية بنجــاح، يحتــاج القطــاع إلــى جهــود ودعــم العديــد مــن الشــركاء الوطنيــن مــن القطاعــات 
املختلفــة كالقطــاع احلكومــي واخلــاص ومنظمــات املجتمــع املدنــي بغيــة حتقيــق األهــداف احملــددة علــى الصعيديــن 
الوطنــي واإلقليمــي والدولــي، ويف مقدمتهــا تعزيــز التنســيق والشــراكة يف تنفيــذ املشــاريع وتعميــم الــدروس املســتفادة 
واملعرفــة املتعلقــة بهــذا العمــل وتبــادل اخلبــرات يف مجــاالت العمــل اإلنســاني واإلغاثــي. وجتــدر اإلشــارة إلــى أن تنفيــذ 
أهــداف هــذه االســتراتيجية بنجــاح ســيؤدي إلــى بنــاء القــدرات املؤسســية والبشــرية للعديــد مــن املــوارد البشــرية الوطنيــة 
ــم  ــك وجــود نظــام لرصــد التقــدم وتقيي ــق األهــداف كذل ــب حتقي ــي والدبلوماســي. ويتطل مــن املهتمــن بالعمــل اإلمنائ
نوعيــة النتائــج بشــكل مســتمر بغيــة الوقــوف علــى التحديــات التــي قــد تنشــأ أثنــاء العمــل ومعاجلتهــا يف الوقــت املناســب 

واملســاهمة يف اتخــاذ القــرارات املناســبة املبنيــة علــى معلومــات دقيقــة وصحيحــة.  
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6 .
امللحق

صول إلى النتيجة الرئيسية  "تعاون دولي فعال ومنظم ومستدام”
جلهات املنفذة التي تساهم يف الو

ف و البرامج / املشاريع  وا
 النتائج الوسيطة واألهدا

النتائج الوسيطة
حملددة

ف ا
األهدا

البرنامج/ املشاريع
جلهة املنفذة

ا
جلهات الداعمة

ا

الــنــتــيــجــة الــوســيــطــة )1(: جــهــود 
يف تعزيز 

تــنــمــويــة وطــنــيــة تــســهــم 
اتساق االستراتيجيات القطاعية 
مــــع املـــعـــايـــيـــر الـــدولـــيـــة وحــمــايــة 
املكتسبات الوطنية الداخلية من 

األخطار الناشئة واملستجدة. 

1.1 إعداد خطة تنفيذية الستراتيجية التعاون الدولي 
ف األول من عام 2018.

ص
وذلك يف  الن

ضع خطة تنفيذية 
- و

خلارجية
وزارة ا

الوزارات واملؤسسات 
حلكومية ومنظمات املجتمع 

ا
ص

خلا
املدني والقطاع ا

شــراكــات إقليمية ودولــيــة وتوقيع ثاث 
2.1 إقــامــة 

اتفاقيات شراكة تنموية وتعاون وفقا ألولويات الدولة 
بنهاية 2022.

- توقيع 3 اتفاقيات شراكة إقليمية ودولية

النتيجة الوسيطة )2(: قــدرات 
بـــــشـــــريـــــة ومـــــؤســـــســـــيـــــة فـــاعـــلـــة 

ض التعاون الدولي.
ألغرا

يف مجال التعاون الدولي 
1.2 بناء القدرات الوطنية 

بعدد )30( متدرباً من الكوادر القطرية سنوياً انطاقا 
من عام 2017.

يف أحــد مجاالت 
- تنظيم ورشــة عمل لبناء الــقــدرات 

التعاون الدولي.

- عقد مؤمتر سنوي للمنظمات اإلقليمية والدولية بغية 
ص التدريب 

ف على مجاالت التعاون املمكنة وفــر
التعر

املتاحة.
خلارجية

وزارة ا
الوزارات واملؤسسات 

حلكومية ومنظمات املجتمع 
ا

ص
خلا

املدني والقطاع ا
يف حقل املنظمات 

2.2 زيادة عدد القطرين العاملن 
يف ذلك الدبلوماسين واملعارين 

اإلقليمية والدولية مبا 
حوالي 30 وظيفة بحلول عام 

واملوظفن بعقود إلى 
 2022

ف املعنين 
صلية بغية تعري

صدار نشرة الكترونية ف
- إ

مم املتحدة واملنظمات الدولية، وبالشواغر 
مبنظومة األ

الوظيفية املتوفرة.

الــــنــــتــــيــــجــــة الـــــوســـــيـــــطـــــة )3(: 
صاالت محّسنة لدعم االتساق 

ات
ط التعاون الدولي.

يف نشا

صل الــذي تقوم به الـــوزارات 
1.3 رفــع مستوى التوا

حلكومية مع املنظمات الدولية عبر إدارة 
واألجهزة ا

خلارجية بنسبة 25% انطاقا 
التعاون الدولي يف وزارة ا

من عام 2017.

- عقد منتدى  سنوي ملدراء التعاون الدولي يف 
حلكومية ومنظمات املجتمع املدني 

الوزارات واألجهزة ا

ضمن نشاطات 
- تطوير تطبيق الكتروني متجدد يت

التعاون الدولي يف قطر .

خلارجية
وزارة ا

الوزارات واملؤسسات 
حلكومية ومنظمات املجتمع 

ا
ص

خلا
املدني والقطاع ا
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املقدمة . 1

ــث تكمــن مصلحــة  ــال القادمــة، حي ــة واســتدامتها مــن أجــل احلاضــر ومســتقبل األجي ــا البيئ ــة قطــر بقضاي ــى دول تُعن
اإلنســان يف تواجــده ضمــن بيئــة متوازنــة لكــي يســتمر يف حيــاة صحيــة ســليمة. ويف هــذا اإلطــار فقــد فــرض الدســتور 
القطــري الدائــم علــى الدولــة التزامــاً بتوفيــر بيئــة صحيــة تؤّمــن املســتقبل، وتعمــل علــى معاجلــة اآلثــار الســلبية للتغيــر 
املناخــي واحلــد مــن التلــوث وصــون وحمايــة البيئــة واحلفــاظ علــى توازنهــا الطبيعــي ورعايــة التــراث الثقــايف والتنــوع 
احليــوي. حيــث أكــد نــص املــادة 29 مــن الدســتور علــى الثــروات الطبيعيــة ومواردهــا ملــك للدولــة تقــوم علــى حفظهــا 
وحســن اســتغالها وفقــاً ألحــكام القانــون وحثــت املــادة 33 علــى أن "تعمــل الدولــة علــى حمايــة البيئــة وتوازنهــا الطبيعــي، 
حتقيقــاً للتنميــة الشــاملة واملســتدامة لــكل األجيــال". كمــا تشــكل التنميــة البيئيــة إحــدى الركائــز األربــع لبنــاء الوطــن 
ــق  ــن منطل ــة وم ــى البيئ ــكل حــرص عل ــة ب ــة االقتصادي ــة التنمي ــة 2030. ســتنفذ قطــر عملي ــة قطــر الوطني ــاً لرؤي طبق
الشــعور باملســؤولية جتاههــا، فتــوازن بدقــة بــن متطلبــات التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة وبــن متطلبــات صــون وإدارة 
وتنميــة البيئــة. ويف إطــار التنفيــذ التطبيقــي املســتنير لرؤيــة قطــر الوطنيــة 2030 مت إعــداد اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة 

األولــى )2011-2016( التــي احتــوت علــى أربعــة عشــر قطاعــاً منهــا قطــاع االســتدامة البيئيــة. 

ــى البيئــة  ــة التعقيــد تؤثــر عل ــة ومترابطــة يف غاي يطــرح واقــع البيئــة والســياق االجتماعــي االقتصــادي عوامــل متداخل
احملليــة التــي تتســم بخصوصيــة شــديدة. حيــث أن اســتخراج النفــط والغــاز  وصناعتــه )الصناعــة الهيدروكربونيــة( 
يتحكــم يف اقتصــاد الدولــة ويُــدر الغالــب األعظــم مــن العوائــد االقتصاديــة، ولكــن علــى اجلانــب االخــر ينتــج عــن تلــك 
الصناعــة ملوثــات بيئيــة ضــارة تنشــر التلــوث خــال عمليــات االســتخراج والتكريــر والشــحن والنقــل، كمــا أن الســتهاك 
املنتجــات النفطيــة أيضــاً تأثيــراً ضــاراً علــى البيئــة مــن خــال انبعاثــات االحتــراق الــذي يســبب مشــكلة االحتبــاس 

احلــراري التــي تؤثــر بالســلب علــى البيئــة ممــا يتطلــب تخطيطــاً اســتراتيجياً ســليماً يراعــي تلــك اجلوانــب.

تهــدف اســتراتيجية االســتدامة البيئيــة )2017-2022( إلــى حتقيــق التــوازن بــن التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة وصــون 
البيئــة والتــراث الطبيعــي. خاصــة أن هــذه األنشــطة مصحوبــة بزيــادة معــدل النمــو االقتصــادي والســكاني الــذي أدى إلــى 
وضــع البيئــة ومــا بهــا مــن تنــوع حيــوي حتــت ضغــط شــديد، ممــا يضــع مرونــة النظــم البيئيــة ومواردهــا الطبيعيــة ومناعتهــا 
حتــت االختبــار، والــذي يســتوجب وضــع وتنفيــذ البرامــج واملشــاريع واألنشــطة التــي تســاعد يف مراقبــة وإدارة هــذه 
الضغوطــات املتعلقــة بالتلــوث واملخلفــات الصلبــة للحــد منهــا وإعــادة تدويرهــا لتــايف آثارهــا الســلبية. إضافــة إلــى مراقبة 
التغيــر املناخــي واحلــد مــن تأثيراتــه الســلبية علــى البيئــة والتنــوع احليــوي، ذلــك مــن خــال صــون النظــم البيئيــة ومــا بهــا 
مــن تنــوع حيــوي بشــكل علمــي ســليم وفاعــل مــع مراعــاة االعتبــارات اإلقليميــة والدوليــة، علــى أن يشــكل الوعــي البيئــي 
األســاس واحملــرك لعاقــة اإلنســان ببيئتــه وتطويــر وتطبيــق املمارســات البيئيــة املســتدامة يف جميــع احملــاور املشــار إليهــا، 
ممــا ميكــن الدولــة مــن التنميــة واالزدهــار املســتدام. تتطلــع رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030 إلدارة البيئــة إلــى حتقيــق إجنــازات 
رفيعــة املســتوى جديــرة باملركــز القيــادي الــذي تعتــزم دولــة قطــر أن تشــغله علــى املســتوى اإلقليمــي والدولــي تنفيــذاً لرؤيــة 
قطــر الوطنيــة 2030. كذلــك دمــج فوائــد قيمــة االقتصــاد املجتمعــي مــع تنميــة وحفــظ وصــون البيئــة. بحيــث ال يحــدث 
تعــارض بــن معــدالت النمــو االقتصــادي الســريع واالســتثنائي والتنميــة االجتماعيــة وزيــادة معــدل الســكان وصــون البيئــة 
ــة مبــا يحقــق الرخــاء  ــات وأنشــطة التنمي ــة ومتطلب ــة والطبيعي ــوارد البيئي ــن امل ــل ب ــوازن األمث ــى الت ــا وصــوالً إل وتنميته
واالزدهــار للمجتمــع حاليــاً دون اإلخــال بحقــوق األجيــال املســتقبلية، ومبــا يضــع دولــة قطــر يف مصــاف الــدول املتقدمــة. 

روعــي يف إعــداد االســتراتيجية احلاليــة التأكيــد علــى اتســاق اســتراتيجية االســتدامة البيئيــة مــع الســياق العــام 
واألولويــات الرئيســية واألهــداف املوضوعــة الســتراتيجية التنميــة الوطنيــة الثانيــة )2018-2022( ورؤيــة قطــر الوطنيــة 
ــى  ــة األول ــار مــا أجنــز يف االســتراتيجية القطاعي ــم للبــاد، مــع األخــذ يف االعتب 2030 والتزامــاً مبــواد الدســتور الدائ
)2011-2016(، إضافــة إلــى اتســاقها مــع املنطلقــات والتوجهــات العامــة الســتراتيجية التنميــة الشــاملة املطــورة بعيــدة 

ــة. ــة املســتدامة 2030 ذات الصل ــدة التنمي ــاون اخلليجــي، وأجن ــس التع ــدول مجل املــدى )2010-2025( ل
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 تتضمــن اســتراتيجية االســتدامة البيئيــة التــي يعرضهــا هــذا الفصــل، مقدمــة عامــة، ثــم التقــدم احملــرز يف اســتراتيجية 
التنميــة الوطنيــة األولــى )2011-2016(، يليهــا التحديــات التــي تواجــه قطــاع االســتدامة البيئيــة ومــن ثــم حتديــد النتيجــة 
الرئيســة والتــي ســتصبح محــط تركيــز القطــاع خــال اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة الثانيــة )2018-2022(، مــع وضــع 

النتائــج الوســيطة التــي يجــب الوصــول إليهــا عبــر حتقيــق أهــداف وطنيــة واضحــة املعالــم. 

وجتــدر اإلشــارة قبــل احلديــث عــن النتائــج احملــرزة مــن اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة األولــى )2011-2016(، إلــى 
ــاز  ــى اســتعمال الغ ــة قطــر إل ــا جلــوء دول ــة، أهمه ــى البيئ ــة مســتدامة حتافــظ عل ــق تنمي ــاك فرصــاً هامــة لتحقي أن هن
الطبيعــي بشــكل واســع، والتزامهــا باالتفاقيــات واملعاهــدات الدوليــة التــي حتمــي وحتافــظ علــى البيئــة، مثــل اتفاقيــة األمم 
املتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر املنــاخ، واتفاقيــة الكويــت حلمايــة البيئــة البحريــة، إضافــة إلــى وجــود مراكــز عديــدة مهتمــة 
باحملافظــة علــى البيئــة، مثــل مركــز الدراســات البيئيــة بجامعــة قطــر، ومعهــد قطــر لبحــوث البيئــة والطاقــة يف جامعــة 
حمــد بــن خليفــة والــذي افتتــح عــام 2011، ومركــز الدراســات البيئيــة بــوزارة البلديــة والبيئــة، ومركــز أصدقــاء البيئــة. 
وهنــاك كذلــك التشــريعات التــي صــدرت للمحافظــة علــى البيئــة مثــل القانــون رقــم 30 لســنة 2002 بشــأن حمايــة البيئــة.

التقدم احملرز يف نتائج وأهداف قطاع االستدامة البيئية )2016-2011( . 2

متــت مراجعــة التقــدم احملــرز يف اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة األولــى )2011-2016( لتقييــم التقــدم احملــرز يف النتائــج 
ــى  ــب عل ــاع معــدالت الطل ــرة يف عــدد الســكان وارتف ــادة الكبي ــع الزي ــا مــن أهــداف محــددة، خاصــة م ــا به الرئيســة وم
الطاقــة واملــاء والغــذاء ومكونــات البنيــة التحتيــة، خاصــة مشــروعات البنيــة التحتيــة الضخمــة املتعلقــة باســتضافة كأس 
العالــم لكــرة القــدم، والتــي أّثــرت إلــى حــد كبيــر علــى التقــدم احملــرز علــى صعيــد احملافظــة علــى البيئــة، كذلــك تأثيــر 
عمليــة إعــادة هيكلــة الــوزارات واجلهــات املعنيــة بقطــاع البيئــة وأهمهــا دمــج وزارتــي البلديــة والتخطيــط العمرانــي والبيئــة 
بالقــرار األميــري رقــم )4( لســنة 2016 لتصبــح وزارة البلديــة والبيئــة، مــع اإلشــارة إلــى أن محــاور اســتراتيجية االســتدامة 
البيئيــة الســابقة )2011-2016( تختلــف عــن احلاليــة، حيــث ال تشــمل االســتراتيجية احلاليــة )2018-2022( قطــاع امليــاه 

ذلــك لنقــل اختصاصــات امليــاه إلــى وزارة الطاقــة والصناعــة، وســوف يتــم التركيــز علــى اجلوانــب واحملــاور املشــتركة.

وضعــت اســتراتيجية االســتدامة البيئيــة يف اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة األولــى )2011-2016( حتــت عنــوان احلفــاظ 
ــة و12 هدفــا محــددا )بعــد اســتبعاد النتيجــة  ــج قطاعي ــى 6 نتائ ــوت عل ــال القادمــة، واحت ــة مــن أجــل األجي ــى البيئ عل
ــاه وأهدافهــا(. حتقــق منهــا هدفــان وباقــي األهــداف مازالــت مســتمرة، والبعــض مســتمر مــع حتديــث  ــة للمي القطاعي
األهــداف. مت تنفيــذ بعــض البرامــج واملشــاريع املندرجــة يف اخلطــة حتــت األهــداف احملــددة. وســوف نســتعرض فيمــا 

يلــي النتائــج القطاعيــة الرئيســية ومــا مت إجنــازه منهــا:

النتائج القطاعية يف استراتيجية التنمية الوطنية األولى )2016-2011( 
النتيجة القطاعية األولى: هواء نقي وخطط فعالة ملواجهة تغير املناخ 

ــة  ــادة مســتويات األوزون يف دول ــى حــاالت زي احتــوت النتيجــة القطاعيــة علــى هدفــن محدديــن همــا: )1( القضــاء عل
قطــر مــن خــال حتســن إدارة جــودة الهــواء، )2( خفــض نســبة حــرق الغــاز اثنــاء االســتخراج والضغــط والتصنيــع إلــى 

النصــف مــن 0.023 مليــار متــر مكعــٍب إلــى  0.007 لــكل مليــون طــنٍّ مــن الطاقــة، املنتَجــة. 

لــم يتحقــق الهــدف األول حيــث ارتفــع عــدد األيــام التــي مت فيهــا جتــاوز معاييــر جــودة األوزون. ولكــن بالرغــم مــن عــدم 
حتقيــق الهــدف مت خــال مــدة االســتراتيجية تنفيــذ بعــض أنشــطة املشــروع اخلــاص بالهــدف األول، ولــو لــم تنفــذ هــذه 
األنشــطة واملشــاريع الزداد الوضــع ســوءاً، منهــا إنشــاء برنامــج متطــور لرصــد جــودة الهــواء واإلبــاغ والتحقــق ســاهم يف 
توفيــر بعــض البيانــات الازمــة والضروريــة، كمــا مت حتديــث اللوائــح واملعاييــر اخلاصــة بجــودة الهــواء وآليــات التنفيــذ 
للحــد مــن مصــادر التلــوث وزيــادة االمتثــال لألنظمــة البيئيــة، وتنفيــذ البرنامــج الوطنــي للترشــيد وكفــاءة الطاقــة "ترشــيد" 
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الــذي جنــح يف خفــض معــدل االنبعاثــات الكربونيــة الضــارة بحوالــي 5 مليــون طــن منــذ إطاقــه يف أبريــل 2012، بســبب 
خفــض معــدل اســتهاك الفــرد مــن الكهربــاء وامليــاه. ومــن خــال وزارة الطاقــة والصناعــة ممثلــة يف كهرمــاء وترشــيد مت 
إطــاق مبــادرة "الســيارة اخلضــراء" بهــدف حتويــل 4% مــن مركبــات النقــل بدولــة قطــر إلــى مركبــات كهربائيــة بحلــول 
العــام 2022 و10% بحلــول العــام 2030. كذلــك إطــاق اتفاقيــة إقليميــة لنوعيــة الهــواء مــن خــال املبــادرة اخلضــراء لــدول 
مجلــس التعــاون اخلليجــي باإلضافــة إلــى تنفيــذ بعــض املشــاريع للحــد مــن االحتــراق أثنــاء التصنيــع واالســتخراج للنفــط 
والغــاز أجنــز بعضهــا وبعضهــا مســتمر إلــى اآلن. أمــا الهــدف الثانــي وهــو خفــض نســبة حــرق الغــاز أثنــاء االســتخراج 
والضغــط والتصنيــع إلــى النصــف فقــد حتقــق، حيــث انخفضــت شــدة االحتــراق مــن 0.023 مليــار متــر مكعــب لــكل مليــون 
طــن مــن الطاقــة املنتجــة يف عــام 2008 إلــى 0.007 مليــار متــر مكعــب لــكل مليــون طــن مــن الطاقــة املنتجــة يف عــام 2012. 

كمــا تعهــدت بــأن اســتضافة كأس العالــم لكــرة القــدم يف عــام 2022م ســتكون محايــدة الكربــون.

النتيجة القطاعية الثانية: احلد من املخلفات وزيادة وإعادة التدوير وكفاءة االستخدام
اشــتملت النتيجــة القطاعيــة الثانيــة علــى 3 أهــداف محــدده هــي: )1( وضــع خطــة إلدارة املخلفــات الصلبــة تؤكــد بقــوة 
علــى إعــادة التدويــر، )2( إعــادة تدويــر 38% مــن املخلفــات الصلبــة زيــادة عــن نســبة 8% احلاليــة، )3( تثبيــت املخلفــات 
املنزليــة عنــد 1.6 كيلوجــرام للفــرد يف اليــوم. لــم يتحقــق الهدفــان األول والثانــي حيــث كانــا طموحــن جــداً ومت تعديلهمــا 
يف اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة الثانيــة )2018-2022(، ومت حتقيــق الهــدف الثالــث حيــث جنحــت الدولــة يف حتقيــق 
الهــدف بإبقــاء مســتوى املخلفــات املنزليــة عنــد 1.3 كجم/فرد/يــوم وهــي قيمــة أفضــل مــن قيمــة الهــدف احملــدد. وقد مت 
تنفيــذ بعــض املشــاريع واألنشــطة الداعمــة لهــذه النتيجــة مثــل افتتــاح مركــز إدارة املخلفــات الصلبــة املنزليــة يف مســيعيد 
و4 محطــات لنقــل املخلفــات وذلــك يف أكتوبــر مــن العــام 2011. كمــا مت إطــاق مشــروع إعــادة تدويــر اإلطــارات يف أم 
األفاعــي يف عــام 2012 حيــث وصلــت نســبة إعــادة التدويــر ألكثــر مــن 60%. باإلضافــة العتمــاد عــدد مــن مواصفــات 

البنــاء التــي تتضمــن مــواد أُعيــد تدويرهــا، ووضــع وإصــدار تعليمــات وطنيــة بشــأن إدارة النفايــات الطبيــة واملشــعة.

النتيجة القطاعية الثالثة: حفظ الطبيعة والتراث الطبيعي وحمايته وإدارته بصورة مستدامة 
احتــوت النتيجــة الثالثــة علــى هدفــن رئيســن همــا: )1( إنشــاء قاعــدة بيانــات الكترونيــة شــاملة عــن التنــوع احليــوي، )2( 
التوســع يف املناطــق احملميــة التــي تتــم إدارتهــا بصــورة نشــطة، ويقصــد بذلــك اإلدارة املعنيــة ببرامــج الصــون واحلفــظ 
ــى اآلن نظــرا لعــدم توفــر  ــم يتحقــق الهدفــان إل ــوع حيــوي. ل ــة ومــا بهــا مــن تن واالســتخدام املســتدام للمــوارد الطبيعي

املــوارد البشــرية واملاليــة الازمــة للتنفيــذ.

وعلــى الرغــم مــن عــدم حتقــق الهدفــن احملدديــن يف النتيجــة القطاعيــة، إال أنــه مت تنفيــذ بعــض أنشــطة مشــروع الهــدف 
اخلــاص بإنشــاء قاعــدة البيانــات، باإلضافــة إلــى تنفيــذ العديــد مــن البرامــج واملشــاريع التــي ســاهمت يف حفــظ وصــون 
الطبيعــة والتنــوع احليــوي نشــير إلــى أهمهــا فيمــا يلــي: )1( دراســة التنــوع احليــوي للطيــور البريــة مــن خــال مشــروع 
طيــور قطــر مبركــز أصدقــاء البيئــة الــذي أســفرت نتائجهــا عــن رصــد وجــود 322 نوعــاً مــن الطيــور بزيــادة قدرهــا %33 
عــن الرقــم املســجل يف التقريــر الوطنــي الرابــع حــول تنفيــذ اتفاقيــة التنــوع، )2( مشــروع التنــوع احليــوي يف الســحالي 
الــذي قامــت بــه وزارة البلديــة والبيئــة ومؤسســة قطــر للتربيــة والعلــوم وتنميــة املجتمــع 2012-2013 أســفر عــن رصــد 
وجــود 21 نوعــاً مــن الســحالي مقارنــة ب 15 نوعــاً مت تســجيله ســابقاً. ومت خــال الدراســة تســجيل وجــود نوعــن مــن 
الســحالي ألول مــرة يف قطــر، )3( مشــروع حصــر وتوصيــف املــوارد الوراثيــة احليوانيــة حليوانــات الغــذاء والزراعــة مــن 
خــال وزارة البلديــة والبيئــة وقــد مت خــال الفتــرة مــن 2013-2016 اإلنتهــاء مــن حصــر وتوصيــف اإلبــل وجــاري العمــل 
ــر  ــث يعتب ــار يف األســر وإعــادة التوطــن، حي ــواع، )4( برنامــج اإلكث ــام واملاعــز وباقــي األن ــى حصــر وتوصيــف األغن عل
برنامــج تربيــة وإكثــار احليوانــات املهــددة باالنقــراض يف األَســر الســيما املهــا العربــي وغــزال الــرمي والنعــام واحلبــاري 
)وزارة البلديــة والبيئــة( مــن التجــارب الرائــدة والناجحــة يف مجــال إعــادة االكثــار والتوطــن للمــوارد الوراثيــة احملليــة، )5( 
مشــروع تأهيــل البــر القطــري مت إطــاق املشــروع مــن قبــل وزارة البلديــة والبيئــة بهــدف احملافظــة علــى الغطــاء النباتــي 
والعمــل علــى تأهيــل الــروض واســتزراع البــر بالنباتــات احملليــة املتأقلمــة نظــراً ملــا تعــرض لــه البــر بشــكل عــام والــروض 
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بشــكل خــاص مــن التدهــور الشــديد وفقــد املوائــل، )6( مشــروع حصــر وجتميــع وتوصيــف وحفــظ النباتــات البريــة مــن 
خــال وزارة البلديــة والبيئــة مت خــال املشــروع جتميــع 320 مدخــا نباتيــا بذريــا و473 مدخــا نباتيــا خــال الرحــات 
امليدانيــة يف الفتــرة 2012 - 2016، )7( مشــروع إنشــاء البنــك الوراثــي احلقلــي يف محطــة بحــوث روضــة الفــرس التابعــة 
لــوزارة البلديــة والبيئــة بهــدف حفــظ األنــواع احملليــة الهامــة والنــادرة واملهــددة باالنقــراض، حيــث مت بــه حفــظ بعــض 

األشــجار والشــجيرات منهــا الغضــا، الرمــث، الســلم، الســمر، العوســج، الرغــل، الســدر، الغــاف، القــرض، وغيرهــا. 

النتيجة القطاعية الرابعة: زيادة التوسع احلضري املستدام وخلق بيئة معيشية صحية
باإلشــارة إلــى الهــدف احملــدد للنتيجــة القطاعيــة الرابعــة وهــو "إنشــاء ثاثــة ممــرات ملســاحات خضــراء ظليلــة بالدوحــة 
ــت تدخــات يف صــورة  ــم يتحقــق ولكــن بُذل ــه ل ــة، فإن ــى الصحــة وجــودة الهــواء يف املناطــق احلضري ورصــد أثرهــا عل
مشــاريع وأنشــطة وبرامــج عديــدة يف هــذا االجتــاه مــن خــال زيــادة املتنزهــات واملســطحات اخلضــراء، حيــث مت إنشــاء 
ــى اآلن 87  ــق حت ــح عــدد احلدائ ــى 2016 ليصب ــرة مــن 2010 حت ــف املناطــق خــال الفت ــة يف مختل 40 حديقــة متكامل
حديقــة مقابــل 48 حديقــة فقــط عــام 2010. كمــا مت زراعــة حوالــي 37 ألــف شــجرة ســدر ونباتــات محليــة يف مختلــف 
البلديــات خــال الفتــرة 2012-2016 والعمــل مســتمر بهــذا الشــأن، كمــا تلعــب مؤسســة قطــر للتربيــة والعلــوم  وتنميــة 
املجتمــع دوراً مهمــاً يف املنطقــة يف االســتدامة وهــي تســعى جلعــل قطــر صديقــة للبيئــة. ففــي عــام 2012 حــاز مركــز 
قطــر الوطنــي للمؤمتــرات علــى الشــهادة الذهبيــة يف الريــادة يف الطاقــة والتصميــم البيئــي "لييــد" مــن املجلــس األمريكــي 
ــة  ــة األبني ــة يف فئ ــد باتيني ــى شــهادة ليي ــة اخلضــراء، وعــام 2013 حــاز مجمــع إقامــة الطــاب يف املؤسســة عل لألبني
اجلديــدة، وهــي تضــم األن أعلــى نســبة مــن األبنيــة احلائــزة علــى شــهادة لييــد الباتينيــة املســجلة بصــورة مســتقلة يف 
العالــم. وتركــز اخلطــة االســتراتيجية ملؤسســة قطــر للتربيــة والعلــوم وتنميــة املجتمــع للفتــرة 2013-2023 علــى ضمــان 

مكانــة متقدمــة وبنيــة حتتيــة أمنــة ومســتدامة.

النتيجة القطاعية اخلامسة: زيادة الوعي البيئي للسكان.
احتــوت هــذه النتيجــة القطاعيــة علــى هدفــن محدديــن همــا: )1( بنــاء مجتمــع لديــه وعــي بيئــي، )2( اختيــار نصير قومي 
للبيئــة يكــون معروفــاً جيــداً لرفــع الوعــي وااللتــزام مــن خــال املشــروعات اإليضاحيــة والشــراكات احلواريــة. وبصفــة 
عامــة فــإن الهــدف األول حتقــق بــه بعــض التقــدم مــن خــال تنفيــذ بعــض املشــاريع واألنشــطة ولكنــه مــازال باقيــاً يف 
االســتراتيجية الثانيــة )2018-2022( وبقــاؤه ضــروري الســتحالة بنــاء مثــل هــذا الوعــي خــال ســنوات محــددة، كذلــك ال 
بــد مــن تطويــر أداة منهجيــة لقيــاس مســتوى الوعــي البيئــي، كاملســح بالعينــة، وتطبيقهــا قبــل تنفيــذ االســتراتيجية الثانيــة 
وبعدهــا، مــن أجــل معرفــة دور البرامــج واإلجــراءات واملشــاريع املقترحــة لتحقيــق هــذا الهــدف املتمثــل برفــع مســتوى 
الوعــي البيئــي للمجتمــع، وبالنســبة للهــدف الثانــي مت تعيــن ناصــر العطيــة )ســائق ســباق الرالــي القطــري( ســفيراً للنوايا 

احلســنة حلمايــة البيئــة مبناســبة اليــوم القطــري للبيئــة عــام 2013 لرفــع الوعــي البيئــي.

ــج  ــن األنشــطة والبرام ــد م ــن خــال العدي ــة م ــة البيئي ــر يف أنشــطة التوعي ــدور كبي ــة ب ــة بالدول ــات املختلف ــوم اجله تق
والفعاليــات، فعلــى ســبيل املثــال كان حجــم األنشــطة خــال عــام 2016 لــوزارة البلديــة والبيئــة كمــا يلــي: إصــدار أكثــر 
ــر مــن 300 عــدد مــن نشــرة الرصــد اإلعامــي  ــا وأكث ــي تصــدر يومي ــة" الت ــة والبيئ مــن 210 أعــداد مــن نشــرة "البلدي
اليومــي للمســؤولن، كمــا تعاملــت الــوزارة مــع أكثــر مــن 30.000 عميــل لدراســة مقترحاتهــم ومتابعــة ماحظاتهــم مــن 
خــال العديــد مــن قنــوات االتصــال التــي توفرهــا الــوزارة، وحققــت حســابات وزارة البلديــة والبيئــة عبــر مواقــع التواصــل 
االجتماعــي تفاعــا ملحوظــاً وتزايــداً يف عــدد املتابعــن، حيــث علــى ســبيل املثــال جتــاوز عــدد متابعــي حســاب الــوزارة 
علــى تويتــر 100.000 متابــع خــال عــام 2016، باإلضافــة إلــى تنظيــم العديــد مــن املؤمتــرات وورش العمــل والفعاليــات 

الهامــة مثــل فعاليــة درب الســاعي وتنظيــم فعاليــة ليــوم البيئــة العاملــي وغيرهــا مــن األنشــطة.

ــل  ــى العم ــداً عل ــاالً جي ــاء(، مث ــاء )كهرم ــاء وامل ــة للكهرب ــة القطري ــا املؤسســة العام ــي أطلقته ــة "ترشــيد" الت ــر حمل تُعتب
التوعــوي املســتدام، حيــث هدفــت احلملــة والتــزال إلــى تشــجيع ثقافــة االســتهاك املســؤول. 
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النتيجة القطاعية السادسة: حتسني اإلدارة  البيئية والتعاون على املستويني اإلقليمي والدولي
احتــوت هــذه النتيجــة القطاعيــة علــى هدفــن محدديــن همــا: )1( إنشــاء قاعــدة معلومــات الكترونية توفــر إمكانية البحث 
يف وزارة البلديــة والبيئــة، )2( قيــادة مشــروع بيئــي إقليمــي موحــد. ولــم يتحقــق الهدفــان خــال ســنوات االســتراتيجية 
ولكــن مــن خــال الشــراكات اإلقليميــة والدوليــة يف هــذا املجــال مت إجنــاز شــراكات مــع القطــاع اخلــاص يف الدولــة ألجــل 
عمــل دراســات علميــة بالتعــاون مــع البنــك الدولــي، كمــا مت إطــاق برنامــج قطــر للعمــل البيئــي )عــام 2011( لتدعيــم 
قــدرة املؤسســات علــى حتقيــق االســتدامة البيئيــة. وممــا يُبــرز دور قطــر علــى املســتوى الدولــي اســتضافتها مؤمتــر األمم 

املتحــدة للتغيــر املناخــي COP18 عــام 2012.

التحديات التي تواجه قطاع االستدامة البيئية )2022-2018(. 3

تواجــه البيئــة الكثيــر مــن التحديــات والضغوطــات للعديــد مــن األســباب املتعلقــة بالســمات البيئية واملناخيــة. كذلك هناك 
حتديــات جمــة نتيجــة زيــادة معــدل النمــو الســكاني بصــورة كبيــرة وضاغطــة علــى البيئــة واملــوارد الطبيعيــة. إضافــة إلــى 
التوســع العمرانــي الكبيــر نتيجــة النمــو الســكاني وزيــادة األنشــطة االقتصاديــة وخاصــة أن غالبيــة تلــك األنشــطة تعتمــد 
علــى صناعــة النفــط والغــاز والصناعــات البتروكيماويــة، ممــا يســبب آثــاراً ســلبية ضاغطــة بصــورة كبيــرة علــى البيئــة 
ومــا بهــا مــن تنــوع حيــوي نتيجــة التلــوث وزيــادة املخلفــات، أضــف إلــى ذلــك التغيــرات املناخيــة وتأثيراتهــا الســلبية. لهــذه 
األســباب البــد أن ترتبــط اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة علــى نحــو واضــح بنمــو االزدهــار الوطنــي بواقــع القيــود التــي 
تفرضهــا احملــددات والســمات البيئيــة. هــذا إضافــة إلــى التحديــات التشــغيلية والهيكليــة واإلداريــة التــي تواجــه تنفيــذ 

اخلطــط واملشــاريع املتعلقــة باالســتدامة البيئيــة. 

السمات املناخية والبيئية وحتدياتها
ــة  ــاخ اســتوائي شــديد احلــرارة مــع ارتفــاع نســبة الرطوب ــث تتســم مبن ــة، حي ــات الصعب ــة مــن البيئ ــة القطري ــد البيئ تّع
وتدنــي يف معــدل ســقوط االمطــار )80مم/ســنويا(، مــع عــدم وجــود مســطحات مائيــة عذبــة مــن أنهــار وبحيــرات، وتّعــد 
امليــاه اجلوفيــة املصــدر الوحيــد للميــاه الطبيعيــة العذبــة. إضافــة إلــى ذلــك ضعــف خصوبــة التربــة وملوحتهــا واحلمولــة 
الرعويــة املتدنيــة، لذلــك هنــاك حاجــة خاصــة للتعامــل مــع البيئــة بحــرص شــديد وباحترافيــة مســتدامة. كمــا أن املعــدل 
الكبيــر يف زيــادة تعــداد الســكان وكذلــك النمــو العمرانــي الهائــل الــذي حــدث يف الســنوات األخيــرة يضــع بالفعــل ضغطــا 
هائــًا علــى النظــم البيئيــة واألنظمــة الضروريــة واجلوهريــة املســاندة للحيــاة الفطريــة. ولكــن مــع ذلــك فــإن الكائنــات 
احليــة فيهــا اتبعــت حــاالت تكيــٍف فريــدة مــن نوعهــا ومثيــرة لاهتمــام كــي تبقــى علــى قيــد احليــاة يف تلــك البيئــة شــديدة 

الصعوبــة، وتلــك األنــواع أصبحــت ذات ميــزات وســمات متفــردة يجــب االســتفادة منهــا.

زيادة معدل النمو السكاني االستثنائي وحتدياته
لقــد واصــل عــدد الســكان منــوه الكبيــر، حيــث ارتفــع مــن 1.8 مليــون يف عــام 2012 إلــى مــا يزيــد علــى 2.6 مليــون نســمة 
يف عــام 2016 107. ومــن املتوقــع أن تســتمر هــذه الزيــادة حتــى 2020 ثــم يتناقــص العــدد بشــكل تدريجــي بســبب انتهــاء 
الكثيــر مــن املشــاريع اإلنشــائية الكبــرى. وقــد يصــل إلــى مــا يزيــد قليــًا عــن املليونــي شــخص يف العــام 2030. وتؤثــر 
تلــك الزيــادة الســكانية الكبيــرة علــى ســائر مجــاالت ومحــاور اســتراتيجية االســتدامة البيئيــة نتيجــة لتلبيــة احتياجاتهــم 
مــن مرافــق وتوســع عمرانــي إلنشــاء مناطــق ســكنية جديــدة ممــا يســّرع وتيــرة الزحــف العمرانــي وزيــادة عــدد الســيارات 
ومعــدات البنــاء، ممــا يــؤدي لزيــادة انبعاثــات غــازات الدفيئــة، باإلضافــة الرتفــاع املخلفــات الصلبــة املنتجــة وزيــادة معــدل 
التلــوث والضغــط علــى املــوارد الطبيعيــة وخاصــة امليــاه، حيــث ممــا ال شــك فيــه أن األثــر البيئــي يرتبــط ارتباطــا وثيقــا 

بزيــادة عــدد الســكان ثــم بســعة العيــش والتكنولوجيــات املســتخدمة. 

	 خالفت الزيادة السكانية توقعات االستراتيجية األولى: كتاب استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر  2011-2016 ص 5. 	107
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النتائــج الرئيســية والوســيطة واألهــداف احملــددة يف قطــاع االســتدامة البيئيــة . 4
)2022-2018(

إن التدخــات املدرجــة يف اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة )2018-2022( لقطــاع االســتدامة البيئيــة خــال ســنوات 
االســتراتيجية ســوف تُبنــى علــى مــا أجُنــز يف االســتراتيجية األولــى مــع تــدارك وتصويــب األخطــاء والتعلــم مــن 
الــدروس املســتفادة، ممــا ســيضع الدولــة علــى املســار الســليم للتنميــة البيئيــة املســتدامة بــدون إعاقــة للنمــو االقتصــادي 
واالجتماعــي املتصاعــد. وســيتم التركيــز علــى بنــاء القــدرات احملليــة مــع االســتفادة مــن اخلبــرات العامليــة للحصــول علــى 

ــدة. ــكارات اجلدي أفضــل األفــكار واالبت

  تشــتمل اســتراتيجية قطــاع االســتدامة البيئيــة علــى نتيجــة رئيســية واحــدة هــي "احلفــاظ علــى البيئــة مــن أجــل 
األجيــال القادمــة"، وعلــى أربــع نتائــج وســيطة هــي: )1( بيئــة أقــل تلوثــاً تضمــن صحــة اإلنســان والنظــم البيئيــة، )2( 
بيئــة أقــل تأثــرا بالتغيــر املناخــي مبــا يضمــن التنميــة املســتدامة وصحــة اإلنســان وســامة البيئــة، )3( بيئــة حتافــظ علــى 
التنــوع احليــوي مبــا يضمــن التنميــة املســتدامة وصحــة ورفاهيــة اإلنســان، )4( تعزيــز املمارســات البيئيــة املســتدامة. 

وهنــاك 9 أهــداف و 9 مشــاريع )ملحــق1( لتحقيــق اســتراتيجية االســتدامة البيئيــة وهــي كمــا يلــي:

النتيجة الوسيطة األولى:  بيئة أقل تلوثًا تضمن صحة اإلنسان والنظم البيئية. 
يّعــد التلــوث أحــد القضايــا البيئيــة الرئيســية والتــي توليهــا الدولــة اهتمامــا كبيــراً ســواء كان تلــوث الهــواء أو التربــة أو 
امليــاه، حيــث يســبب الهــواء امللــوث األذى لإلنســان واحليــوان والنبــات ويحمــل يف طياتــه األمــراض التــي تهــدد احليــاة، 
باإلضافــة إلحــداث ظاهــرة االحتبــاس احلــراري ومــا يعقبــه مــن تغيــرات مناخيــة ســيئة، كمــا تهــدد ملوثــات املــاء 
والتربــة صحــة وحيــاة اإلنســان واحليــوان وقــدرة املزارعــن علــى إنتــاج الغــذاء الضــروري إلطعــام الســكان، كمــا تهــدد 
امللوثــات البحريــة الكثيــر مــن الكائنــات العضويــة البحريــة. إن اخلطــوة الســليمة لصياغــة األهــداف احملــددة املتعلقــة 
ــذ التدخــات  ــم إعــداد وتنفي ــم يت ــن ث ــا الســلبية، وم ــام بأثاره ــات واإلمل ــة امللوث ــد مصــادر ونوعي ــوث هــي حتدي بالتل
املناســبة مــن برامــج ومشــاريع ومتابعتهــا مــن خــال مؤشــرات األداء، وذلــك للحــد مــن التلــوث بجميــع أنواعــه لصحــة 
االنســان وجميــع الكائنــات احليــة ولدعــم وتعزيــز قــدرة النظــم البيئيــة بجميــع أنواعهــا ومــا حتتويــه مــن كائنــات حيــة 

مبــا يضمــن التنميــة املســتدامة.

مصادر التلوث املختلفة وتكلفتها املادية 
ُقــدرت نســب التكاليــف املاليــة لآلثــار الســلبية ملصــادر التلــوث املختلفــة نتيجــة التدهــور البيئــي مــن خــال دراســة قــام 
بهــا البنــك الدولــي خــال مراجعــة منتصــف املــدة للخطــة االســتراتيجية األولــى )2011-2016( ووزارة البلديــة والبيئــة 
ــة عــدم اســتخدام كل  ــا تكلف ــة، يليه ــوث اجلــو باجلســيمات الدقيق ــة 55.5% ناجتــة عــن تل ــن نصــف التكلف ــر م أن أكث
كميــات ميــاه الصــرف املعاجلــة 15.5%، ثــم تكلفــة نضــوب امليــاه اجلوفيــة 9.5% وتدهــور الُشــعب املرجانيــة 8.0% وباقــي 
ــة  ــار احلالي ــة اآلث ــل تكلف ــا أقــل مــن 5% وهــي موضحــة يف )الشــكل رقــم 1.1.6(. ومتث ــل نســباً كًا منه العناصــر متث
واملســتقبلية لألضــرار البيئيــة احلاصلــة بنحــو 9.9 مليــار ريــاٍل قطــري ســنوياً أي مــا يقــدر بحوالــي 2.2% مــن النــاجت 

احمللــي اإلجمالــي يف عــام 2010.
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نسب التكاليف املالية لآلثار السلبية ملصادر التلوث املختلفة نتيجة التدهور البيئي. الشكل )1.1.6(: 

٪٤٫٧

٪٩٫٥

٪٤٫٠

٪٢٫٠

٪١٥٫٨

٪٠٫٥
٪٨٫٠

٪٥٥٫٥

تلوث اجلو باجلسيمات الدقيقة

تلوث اجلو باألوزون

نضوب املياه اجلوفية

حتلية املياه

ازدياد امللوحة

عدم استخدام كل كميات مياه الصرف
املعاجلة

الصيد اجلائر لألسماك

تدهور الشعب املرجانية

املصدر: وزارة البلدية والبيئة والبنك الدولي، 2014.

تلوث الهواء  
يحــدث تلــوث الهــواء نتيجــة االنبعاثــات الغازيــة واألتربــة واجلســيمات املختلفــة التــي تصــل إلــى الغــاف اجلــوي والتــي 
تغيــر مــن تــوازن مكوناتــه الطبيعيــة، حيــث يّعــد تلــوث الهــواء أكبــر حتــًد لقطــاع االســتدامة البيئيــة. وهــذا يتطلــب ضــرورة 
وجــود آليــة رصــد دقيقــة وشــاملة ومعرفــة مســتوى جــودة الهــواء بشــكل عــام لتحديــد نســب امللوثــات املختلفــة داخــل 
وخــارج الدولــة )العابــرة للحــدود( وأثرهــا يف تلــوث الهــواء ودور طبيعــة البيئــة الصحراويــة علــى جــودة الهــواء وأثــر ذلــك 

علــى صحــة اإلنســان.

تُعــد اجلســيمات الدقيقــة بقطــر أقــل مــن 10 ميكــرون وأقــل مــن 2.5 ميكــرون واألوزون امللوثــات الرئيســة املثيــرة للقلــق، 
ومــن املعــروف أن لهــا آثــاراً ســلبية علــى صحــة اإلنســان )أمــراض اجلهــاز التنفســي والتــي قــد تــؤدي للوفــاة املبكــرة(. 
ووفقــاً آلخــر دراســٍة )معهــد القياســات الصحيــة والتقييــم، 2015(، بلــغ عــدد الوفيــات املبكــرة يف قطــر 250 وفــاٍة ســنوياً 
جــراء التعــرض للجســيمات الدقيقــة بقطــٍر أدنــى مــن 2.5 ميكــرون ولــألوزون، بيــد أن ارتفــاع مســتويات الغبــار الطبيعــي 
يف البيئــة يفاقــم الشــكوك التــي حتــوم حــول هــذه التقديــرات ممــا يتطلــب مزيــدا مــن الدراســات. وتُعــد دولــة قطــر واحــدة 
مــن الــدول القليلــة يف املنطقــة التــي لديهــا معاييــر لنوعيــة الهــواء احمليــط. كمــا يبــن اجلــدول )1.1.6(، إلــى جانــب 

املبــادئ التوجيهيــة ملنظمــة الصحــة العامليــة. 
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جدول )1.1.6(: املعايير القطرية لنوعية الهواء احمليط

ث معيار نوعية الهواء امللوِّ
احمليط يف قطر

منظمة الصحة 
متوسط الفترةالعاملية

املؤكسدات الضوئية مثل األوزون )ميكرو جرام/م3(
235

120
100

ساعة واحدة

8 ساعات

اجلسيمات الدقيقة أقل من 10 ميكرون )ميكرو جرام/م3(
150

50

50

20

24 ساعة

سنويًا

اجلسيمات الدقيقة أدنى من 2.5 ميكرون )ميكرو جرام/م3(
25

10

24 ساعة

سنويًا
املصدر: وزارة البلدية والبيئة، 2002 وتوصيات منظمة الصحة العاملية )منظمة الصحة العاملية، سبتمبر 2016(.

ــة  ــات شــبكات رصــد وزارة البلدي ــات الرئيســة حســب بيان ث ــزات الســنوية للملوِّ ــن الشــكل )2.1.6( متوســط التركي يب
والبيئــة. كانــت مســتويات اجلســيمات الدقيقــة بقطــٍر أقــل مــن 10 ميكــرون أعلــى بكثيــٍر عــن املعاييــر علــى الرغــم مــن 
أنهــا أظهــرت اجتاًهــا نحــو االنخفــاض، ال توجــد بيانــاٌت عــن اجلســيمات الدقيقــة بقطــٍر أقــل مــن 2.5 ميكــرون إال لعــام 

2013 فقــط، ولكــن التراكيــز أعلــى بكثيــر مــن املبــادئ التوجيهيــة ملنظمــة الصحــة العامليــة.

لــت يف عــام 2015 دراســًة ميدانيــة لتقييــم تلــوث الهــواء يف  تعمــل وزارة الصحــة العامــة علــى تقييــم تلــوث الهــواء، إذ موَّ
األماكــن املغلقــة وتوصيــف اجلســيمات الدقيقــة يف األماكــن املفتوحــة واملغلقــة )ســاراغا 2016(. وقــد بلغــت التركيــزات 
املســجلة للجســيمات الدقيقــة ذات ُقطــر أقــل مــن 10 ميكــرون وأقــل مــن 2.5 ميكــرون يف الهــواء احمليــط نحــو 330 
و130 ميكــرو جــرام/م3 علــى التوالــي، وهمــا نســبتان مرتفعتــان جــًدا. وكانــت مســتويات التركيــز يف األماكــن املغلقــة أقــل 
بكثيــر، إذ بلغــت نحــو 10 ميكــرو جــرام/م3، ولكنهــا تأثــرت تأثــًرا ملحوًظــا أثنــاء الظــروف اخلارجيــة القاســية كالعواصــف 

الترابيــة، وهنالــك ثــاث محطــات لرصــد امليكــرون وهــي جامعــة قطــر، الكورنيــش، واســباير زون.



تنمية مستدامة حتافظ على البيئة
اجلزء

6
الفصل

1

اجلزء السادس: تنمية مستدامة حتافظ على البيئة

استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر 2022-2018 286

 املتوســط الســنوي ملســتويات تركيــز اجلســيمات الدقيقــة ذات قطــٍر أدنــى مــن 10 
ميكــرون وأدنــى مــن 2.5 ميكــرون  الشكل ) 2.1.6(:

٤٠٠
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تركيز اجلسيمات الدقيقة بقطٍر أدنى  من ١٠ ميكرون
يف مضمار السباق

اجلسيمات الدقيقة بقطٍر أدنى من ١٠ ميكرون يف
جامعة قطر

اجلسيمات الدقيقة بقطٍر أدنى من ١٠ ميكرون
يف الكورنيش

اجلسيمات الدقيقة بقطٍر أدنى من ١٠ ميكرون
يف أسباير زون

اجلسيمات الدقيقة بقطٍر أدنى  من ١٠ ميكرون
بحسب املعايير القطرية لنوعية الهواء احمليط

اجلسيمات الدقيقة بقطٍر أدنى من ٢٫٥ ميكرون
يف مضمار السباق

اجلسيمات الدقيقة بقطٍر أدنى من ٢٫٥ ميكرون
يف جامعة قطر

اجلسيمات الدقيقة بقطٍر أدنى من ٢٫٥ ميكرون
يف الكورنيش

اجلسيمات الدقيقة بقطٍر أدنى من ٢٫٥ ميكرون
يف أسباير زون

املصدر: الشبكة الرسمية لرصد نوعية الهواء استناًدا إلى بياناٍت نشرها جهاز اإلحصاء بدولة قطر عام 2015 )وزارة  البلدية والبيئة 2015(.

كان مــن أهــداف اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة األولــى )2011-2016( القضــاء علــى حــاالت األوزون الزائــدة بتحســن 
ــر جــودة األوزون )ملتوِســَطي ســاعة و8  ــام التــي مت فيهــا جتــاوز معايي ــة الهــواء. ومــع ذلــك، ارتفــع عــدد األي إدارة نوعي
ســاعات( يف كافــة محطــات الرصــد الثاثــة التابعــة لــوزارة البلديــة والبيئــة عــام 2012، مــا أبعــد دولــة قطــر عــن حتقيــق 
هــدف االســتراتيجية. ويبــن اجلــدول )2.1.6( عــدد أيــام جتــاوز مســتويات األوزون ملعاييــر اجلــودة يف الفتــرة 2008-

ــاد عــدد الســيارات وكذلــك االنبعاثــات الصناعيــة ممــا  ــادة مســتويات األوزون ازدي ــة لزي 2012. ومــن األســباب احملتمل
يســتلزم إجــراء الدراســات للتحقــق مــن ذلــك. ومــن املهــم أن ناحــظ االنخفــاض يف وتيــرة جتــاوزات اجلســيمات الدقيقــة 

بقطــٍر أدنــى من10ميكــرون رمبــا بســبب حتســن مراقبــة االنبعاثــات الصناعيــة. 
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جــدول ) 2.1.6(: عــدد أيــام جتــاوز مســتويات بعــض امللوثات/ســنة للمعاييــر القطريــة لنوعيــة الهــواء احمليط 
من عــام 2008 حتــى 2012. 

امللوثات
سنوات

20082009201020112012
138156967770اجلسيمات الدقيقة بقطر أدنى من 10 ميكرون

0102941األوزون على مستوى األرض
00000ثاني أكسيد الكبريت

00202النتريت
00000أول أكسيد الكربون

املصدر: وزارة البلدية والبيئة -استراتيجية قطاع االستدامة البيئية واملوارد الطبيعية والبنية التحتية االقتصادية 2022-2017 )2016(.
البنك الدولي- امللحق 1 اخلاص باالستدامة البيئية بدولة قطر )2016(.

قــّدم تقييــم درجــة تلــوث الهــواء يف دولــة قطــر )وزارة البلديــة والبيئــة والبنــك الدولــي، 2014( فكــرًة عــن مســاهمة شــتى 
ــه احلصــة  ــل ل ــن أن قطــاع النق ــرون، تب ــل مــن 2.5 ميك ــة بقطــٍر أق ــوث. بالنســبة للجســيمات الدقيق املصــادر يف التل
األكبــر يف االنبعاثــات اإلجماليــة، تليــه الصناعــات )شــكل 3.1.6(. عــاوًة علــى ذلــك، تُبــدي االنبعاثــات املتوقعــة لهــذه 

اجلســيمات زيــادًة مطــردة حتــى عــام 2030 )شــكل 4.1.6(.

الشكل) 3.1.6(: انبعاثات اجلسيمات الدقيقة بقطٍر أقل من 2.5 ميكرون حسب القطاع يف عام 2012

٪٣٦

٪٠

٪٣٣

٪١٨

٪١٣

النقل

أنشطة الشحن ٠٪

اجلسيمات الدقيقة بقطٍر أدنى ٥٫٢ ميكرون

أنشطة املطارات

الصناعات

الغبار

املقالع

املصدر: وزارة البلدية والبيئة -استراتيجية قطاع االستدامة البيئية واملوارد الطبيعية والبنية التحتية االقتصادية )2022-2017( )2016(.
البنك الدولي- امللحق 1 اخلاص باالستدامة البيئية بدولة قطر )2016(.
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الشكل )4.1.6(: تقديرات إجمالي االنبعاثات وإسهامات القطاعات فيها حتى عام 2030
٤٥٫٠٠٠

٤٠٫٠٠٠
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-

النقل أنشطة
املطار

اجلسيمات الدقيقة بقطٍر
أصغر من ٢٫٥ميكرون

نة)
/س

طن
ت (

اثا
بع

الن
ي ا
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إج

عمليات
الشحن

الصناعات الغبار املقالع

املصدر: وزارة البلدية والبيئة -استراتيجية قطاع االستدامة البيئية واملوارد الطبيعية والبنية التحتية االقتصادية )2022-2017(.
البنك الدولي- امللحق 1 اخلاص باالستدامة البيئية بدولة قطر )2016(.

ال بــد مــن اتخــاذ تدابيــر تعالــج التلــوث باجلســيمات الدقيقــة ذات قطــٍر أدنــى مــن 2.5 ميكــرون وبــاألوزون. ومــن املهــم 
ثــات مــن خــال دراســاٍت تبحــث يف نســب مســاهمة كل مصــدٍر فيهــا. ويجــب حتســن الرصد باســتخدام  فهــم مصــادر امللوِّ
شــبكٍة أكبــر مــن الراصديــن كــي تغــدو قــادرًة علــى تقييــم نوعيــة الهــواء يف جميــع أنحــاء البــاد وحتديــد املناطق الســاخنة. 
ومــن الضــروري أيًضــا التمتــع بالقــدرة علــى منذجــة نوعيــة الهــواء لتقييــم كيفيــة انتشــار االنبعاثــات مــن املصــادر املختلفــة 
داخــل البــاد. كمــا يجــب مراجعــة اســتراتيجيات التخفيــف لضمــان االمتثــال للمعاييــر الوطنيــة جلــودة الهــواء، وإطــاق 
اتفاقيــة إقليميــة حــول جــودة الهــواء مــن خــال املبــادرة اخلضــراء لــدول مجلــس التعــاون اخلليجــي. والقيــام بدراســة 

متكاملــة عــن تأثيــر تلــوث الهــواء علــى صحــة اإلنســان، وحتديــث تشــريعات معاييــر جــودة الهــواء الداخلــي للمبانــي.

الهدف: تخفيض تركيز ملوثات الهواء وفقاً للمعايير القطرية لنوعية الهواء احمليط بحلول عام 2022.	 

البيئة البحرية 
تتميــز البيئــة البحريــة بامتــداد ســواحلها وتنــوع مواردهــا البحريــة لتشــمل مواطــن للشــعاب املرجانيــة واألعشــاب البحريــة 
وأشــجار القــرم ومناطــق توالــد األســماك والقشــريات، باإلضافــة إلــى مواطــن توالــد وتعشــيش وتغذيــة الســاحف البحريــة 
وأبقــار البحــر. ولكــن لألســف علــى الرغــم مــن احلصــول علــى املواصفــات والتصاريــح واملراقبــة البيئيــة تتعــرض تلــك البيئــة 
الفريــدة ملصــادر صــرف متعــددة تشــمل ميــاه التبريــد احلــارة املتدفقــة مــن املــدن الصناعيــة والتــي تتجــاوز يف بعــض املصارف 
املليــون م3/ســاعة وامليــاه األجــاج مرتفعــة امللوحــة مــن محطــات الطاقــة والتحليــة والتــي تقتــرب مــن ضعــف ملوحــة ميــاه 
البحــر باإلضافــة إلــى تصريــف امليــاه اجلوفية/الســطحية علــى كورنيــش الدوحــة. كمــا يتعــرض كورنيــش الدوحــة لصــرف 
مســتمر مــن امليــاه اجلوفيــة وامليــاه الســطحية وميــاه األمطــار مــن خــال أربعــة مصبــات رئيســية والتــي تصــرف حوالــي 75.5 
مليــون م3/ ســنة طبقــاً لبيانــات 2015 وعــدد 13 مصبــاً فرعيــاً لتصريــف ميــاه األمطــار التــي تهطــل علــى طريــق كورنيــش 
الدوحــة. وتتعــرض امليــاه اجلوفية/الســطحية يف طريقهــا مــن محطــات الضــخ إلــى الكورنيــش لتصريــف ميــاه الكســح التــي 
ــاه  ــر واملي ــاه التفوي ــى صــرف مي ــة إل ــة باإلضاف ــة األشــغال العام ــاه الســطحية/اجلوفية لهيئ ــا يف شــبكة املي يصــب معظمه
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األجــاج مــن محطــات التبريــد بعــد املعاجلــة. وحتمــل هــذه امليــاه كميــات هائلــة مــن املركبــات العضويــة وغيــر العضويــة إلــى 
البيئــة البحريــة والتــي تــؤدي إلــى تغيــر خصائصهــا ونوعيتهــا وهجــرة األحيــاء البحريــة الســطحية والقاعيــة. يضــاف إلــى 
ــة املتنوعــة املتعلقــة  ــك األنشــطة البحري ــئ واجلــزر الســكنية والســياحية وكذل ــردم واحلفــر ألعمــال املوان ــات ال ــك عملي ذل
بالفنــادق واملنتجعــات الســياحية. كمــا أوضحــت التقاريــر الصــادرة عــن البنــك الدولــي أن التلــوث البحــري يُعتبــر أكبــر تهديــد 
ــى البحــر مــن خــال العديــد مــن األنشــطة والتــي  ــة البحريــة، حيــث توجــد العديــد مــن امللوثــات التــي يتــم صبهــا عل للبيئ

تشــمل: محطــات الطاقــة، محطــات التحليــة، ميــاه التــوازن امللقــاة مــن الســفن وكذلــك صناعــات البتروكيماويــات.

ويف ضــوء التطــور الصناعــي والعمرانــي املتســارع بالدولــة تظهــر احلاجــة امللحــة للحفــاظ علــى ســامة ونوعيــة امليــاه 
ضــرورة إلعــداد خطــة شــاملة ملراقبــة البيئــة البحريــة، والتــي تهــدف لتقريــر الوضــع الراهن والتنبــؤ بالتغيرات املســتقبلية 

والتوصــل لتوصيــات وآليــات للحفــاظ علــى البيئــة البحريــة وضمــان اســتدامة مواردهــا.  

الهدف: حتسن جودة املياه الساحلية والبحرية لتتوافق مع املعايير القطرية بحلول 2022.	 

املخلفات 
تشــكل املخلفــات يف دولــة قطــر أحــد املشــاكل البيئيــة املُلحــة نظــراً لارتفــاع املتزايــد يف معــدل تولدهــا. يقــدر معــدل 
تولــد املخلفــات املنزليــة الصلبــة يف دول اخلليــج العربــي بــن 2.1 - 4.1 كجــم/ فـــرد/ يـــوم ويف الواليــات املتحــدة 
االمريكيــة 1.2 كجــم/ فــرد/ يــوم، يف حــن أنــه يقــدر بنحــو 4.1 كجــم/ فــرد/ يــوم يف دول االحتــاد األوروبــي مقارنــة بـــ 
1.6 كجم/فرد/يــوم بدولــة قطــر. وعــادة مــا تتكــون املخلفــات املنزليــة الصلبــة مــن نســب مختلفــة مــن املــواد العضويــة 
)بقايــا األطعمــة وغيرهــا( والــورق والباســتيك والزجــاج واملــواد املعدنيــة واألقمشــة والعظــام واجللــود واألتربــة املنزليــة 
وغيرهــا. كمــا تُعــد املخلفــات املنزليــة الصلبــة يف دولــة قطــر ثانــي أكبــر مصــدر للمخلفــات بعــد املخلفــات اإلنشــائية.

زاد تولــد املخلفــات الصلبــة الكليــة )إنشــائية - منزليــة وغيرهــا( مــن 8 مليــون  طــنٍّ يف عــام 2008 إلــى 12 مليــون 
ــون  ــى 7.7 ملي ــاض إل ــون طــن ليواصــل االنخف ــى 9.8 ملي ــه عــاد لينخفــض يف عــام 2014 إل طــنٍّ يف عــام 2013، لكن
طــن عــام 2015 )وزارة البلديــة والبيئــة 2017(. ويعــود الســبب الرئيســي لذلــك إلــى تراجــع إنتــاج املخلفــات اإلنشــائية 
)املخلفــات التقليديــة للهــدم والبنــاء( )املصــدر األول للمخلفــات( والتــي تشــكل 70-80% مــن املخلفــات، واجلــدول رقــم 

ــا خــال عامــي 2015، 2016. ــج منه ــة املعال ــا وكمي ــات بأنواعه ــات املخلف )اجلــدول3.1.6( يوضــح كمي

تشــمل املــواد االعتياديــة القابلــة للتدويــر الزجــاج والــورق والكرتــون واملعــادن والباســتيك واإلطــارات واملنســوجات 
واإللكترونيــات. وثمــة نســبٌة مرتفعــة مــن املخلفــات اإلنشــائية، وخصوصــاً مخلفــات اإلســمنت والطــوب والبــاط، مناســبة 
متامــاً للســحق وإعــادة التدويــر كبديــٍل عــن احلصــى املســتخرجة مــن املقالــع حديًثــا يف بعــض التطبيقــات األدنــى، 

ــردم الهندســي والطبقــة األساســية للطــرق. وأبرزهــا ال

جدول )3.1.6(:  كميات املخلفات الكلية املنتجة وكمية املعالج منها )طن( خالل عامي 2015و 2016

النوع
20152016

الكمية املعاجلة الكمية الواردة الكمية املعاجلة الكمية الواردة 

36297222023138620385اإلطارات*

42764144598573796540438079املخلفات اإلنشائية**
غير متوفرة443968غير متوفرة482640املخلفات املنزلية

املصدر: وزارة البلدية والبيئة- اإلحصاءات البيئية 2017.
*النسبة املئوية للمخلفات املعاجلة من اإلطارات ما بن 61-64% من خال مشروع إعادة تدوير اإلطارات يف أم األفاعي.

**النسبة املئوية للمخلفات اإلنشائية املعاجلة إلعادة التدوير ما بن%11-10.
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عــادًة مــا يرتبــط إنتــاج املخلفــات الصلبــة الكليــة ارتباطــاً مباشــراً بعــدد الســكان، كمــا يتأثــر مبعــدل التنميــة االقتصاديــة 
ودرجــة التصنيــع والتوســع العمرانــي فضــًا عــن الثقافــة احملليــة. ويبــن )الشــكل 5.1.6( إنتــاج املخلفــات الكليــة بدايــة مــن 
عــام 2008 ومــا بعــده والســيناريو املتوقــع للمســتقبل حتــى 2030 مقرونــاً بتقديــرات النمــو الســكاني. أن هنــاك اســتمراراً 

يف زيــادة كميــة املخلفــات حتــى عــام 2020 ليتراجــع بعــد ذلــك تراجعــاً طفيفــاً مــع االنخفــاض املتوقــع يف عــدد الســكان.

كذلــك يجــب حتديــد املــواد واملخلفــات اخلطــرة )النوعيــة والكميــة( مــن املستشــفيات واملصانــع الكيماويــة وغيرهــا ووضــع 
خطــة وطنيــة واضحــة للنقــل والتخلــص اآلمــن واملعامــات والتخزيــن، حيــث أن لهــا آثــاراً ســلبية علــى املــدى القصيــر/

الطويــل علــى التربــة وامليــاه اجلوفيــة وصحــة اإلنســان وجميــع الكائنــات احليــة.

تولد )إنتاج( املخلفات حسب التدرج الزمني واملتوقع يف املستقبل من 2008 حتى 2030. الشكل )5.1.6(:
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املخلفات املنزلية مخلفات البناء

االطارات السكان

املخلفات كبيرة احلجم

إنتاج املخلفات حسب التدرج الزمني واملتوقع يف املستقبل

السكان

املصدر: وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء: اإلحصاءات السكانية واالجتماعية واإلحصاءات البيئة وتقديرات خبراء البنك الدولي.

إن إطــار إدارة املخلفــات الصلبــة لعــام 2009، الــذي وضعتــه وزارة البلديــة والتخطيــط العمراني)ســابقا( بحاجــة لتحديــث، 
إضافــة إلــى أنــه لــم يأخــذ يف احلســبان املخلفــات اإلنشــائية، التــي متثــل 79.2% مــن املخلفــات الصلبــة الكليــة املتولــدة 
ــة الكليــة أعيــد تدويرهــا، وهــذا أقــل  ــة 3-6% مــن املخلفــات الصلب عــام 2012. كمــا أظهــرت إحصــاءات 2012 أن قراب
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ــادة املطــردة واملتســارعة يف  ــول عــام 2016، وأدت الزي ــر 38% بحل ــل بإعــادة تدوي ــة املتمث ــن هــدف قطــاع البيئ ــر م بكثي
تعــداد الســكان إلــى زيــادة كميــة املخلفــات املنزليــة الصلبــة بصــورة تفــوق القــدرة االســتيعابية ملركــز إدارة املخلفــات الصلبــة 
مبســيعيد لتصــل تقريبــا إلــى 60% فقــط مــن املخلفــات الصلبــة أمــا الكميــة املتبقيــة فتطمــر يف مطمــر مســيعيد الصحــي.

ونظــراً لقــرب انتهــاء أعمــال البنيــة التحتيــة املتعلقــة باســتضافة كأس العالــم ومــا يتعلــق بهــا مــن هــدم وإعــادة بنــاء يف 
ــادة  ــة لزي ــرة للدول ــود الكبي ــى اجله ــة إل ــدة، باإلضاف ــة املخلفــات اإلنشــائية املتول املنشــآت، فمــن املتوقــع انخفــاض كمي
معــدل تدويــر املخلفــات والتوعيــة البيئيــة املتعلقــة بخفــض كميــة املخلفــات الصلبــة املنزليــة، ممــا يجعــل الوصــول إلــى 

تدويــر 15% مــن املخلفــات الصلبــة هدفــاً ميكــن حتقيقــه خــال مــدة ســنوات االســتراتيجية الثانيــة.

الهدف األول: تثبيت معدل تولد املخلفات املنزلية حتت 1.6 كيلو جرام/فرد/يوم خال الفترة )2022-2018(.	 

الهدف الثاني: إعادة تدوير 15% من املخلفات الصلبة املتولدة بنهاية عام 2022.	 

النتيجــة الوســيطة الثانيــة:  بيئــة أقــل تأثــرا بالتغيــر املناخــي  مبــا  يضمــن التنميــة املســتدامة وصحــة 
اإلنســان وســالمة البيئــة 

ــد التغيــر املناخــي مــن أبــرز التحديــات التــي تواجههــا دول العالــم وخاصــة الــدول التــي تنتــج النفــط والغــاز ولديهــا  يُع
مشــروعات ومصانــع بتروكيماويــة كدولــة قطــر. وقــد أصبــح التغيــر املناخــي واقعــاً اآلن، حيــث ارتفــع متوســط درجــة 
ــأن يرتفــع  ــة، كمــا يتوقــع ب ــى مــدى الســنوات األربعــن املاضي ــة عل احلــرارة الســنوي يف قطــر مبعــدل 0.3 درجــٍة مئوي
متوســط درجــة احلــرارة الســنوي مبقــدار 1.5-3 درجــاٍت مئويــة بحلــول عــام 2050 ومبقــدار 2.3-5.9 درجــٍة مئويــة 

بحلــول عــام 2100 ممــا سيســبب آثــاراً ســلبية عديــدة. 

ــار الصحيــة والنمــو. كمــا  ــٍد مــن اإلجهــاد املائــي ويؤثــر ســلباً علــى إنتاجيــة العمــل بســبب اآلث وسيُســفر ذلــك عــن مزي
ــاٍر ســيجعل %18.2  ــاع مســتوى ســطح البحــر. وارتفاعــه بأقــل مــن خمســة أمت ــر الرتف ــة عرضــٌة وبشــكل كبي أن الدول
بنهايــة القــرن احلالــي مــن مســاحة أراضيهــا مغمــورًة بامليــاه. ونظــراً ألن 96% مــن الســكان يعيشــون يف مناطــق ســاحلية، 
فســيكون لذلــك آثــاٌر عظيمــة علــى احليــاة وســبل العيــش. واالرتفــاع املتوقــع يف مســتوى ســطح البحــر بحلــول نهايــة هــذا 
القــرن ســيُعرِّض مســاحاٍت شاســعة مــن البيئــة العمرانيــة للغمــر مبيــاه البحــر وازديــاد التعريــة الســاحلية. وقــد أصبــح 
مــن الصعــب جــداً التنبــؤ بهطــول املطــر الــذي يحــدث علــى فتــراٍت قصيــرة لكــن بغــزارٍة غالبــاً مــا تفضــي إلــى تشــكل 
الفيضانــات يف املناطــق الســاحلية. ويُرجــح أن يــزداد ذلــك مــع تراجــع القــدرة علــى التنبــؤ بهطــول األمطــار وغزارتهــا.

ــة.   ــة والصحي ــر يف حتســن األحــوال البيئي ــا، دور كبي ــة الدوحــة وضواحيه وســيكون إلنشــاء حــزام أخضــر حــول مدين
حيــث تعتبــر األحزمــة واملســطحات اخلضــراء، مــن الناحيــة الصحيــة، مبثابــة الرئــات التــي تتنفــس مــن خالهــا املــدن، 
وتعــد أحــد الوســائل الهامــة للحــد مــن ظاهــرة االحتبــاس احلــراري وتــآكل طبقــة األوزون، فالنبــات يقــوم بامتصــاص 
الغــازات امللوثــة للهــواء وأهمهــا غــاز ثانــي أكســيد الكربــون عــن طريــق عمليــة التمثيــل الضوئــي ويطــرح عوضــا عنــه غــاز 
األكســجن. كمــا تعمــل أوراق األشــجار بأشــكالها وأســطحها املختلفــة علــى اصطيــاد الــذرات الصلبــة احملمولــة يف الهــواء 
ممــا يجعلهــا عامــًا مســاعداً وضروريــاً لتنقيــة الهــواء الــذي يتنفســه اإلنســان وجميــع الكائنــات احليــة، إضافــة إلــى أن 
األحزمــة اخلضــراء لهــا تأثيــر كبيــر علــى حركــة الريــاح واجتاههــا ولهــا تأثيــر يف احلــد مــن ســرعتها وحرارتهــا، خاصــة 
وأنهــا حتمــل معهــا الغبــار والرمــال والتــي تتعــرض لهــا البــاد مــن حــن آلخــر، ممــا يســبب الكثيــر مــن األضــرار البيئيــة 
والصحيــة، وتعمــل أيضــا علــى تلطيــف الظــروف اجلويــة احملليــة مــن خــال املســاعدة يف خفــض درجــة احلــرارة نهــاراً 

يف الصيــف، باإلضافــة إلــى مظهرهــا اجلمالــي واحلضــاري.

الهدف: إنشاء حزام أخضر حول مدينة الدوحة وضواحيها بحلول 2022.	 
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النتيجــة الوســيطة الثالثــة:  بيئــة حتافــظ علــى التنــوع احليــوي مبــا يضمــن التنميــة املســتدامة وصحــة 
ورفاهيــة اإلنســان

يُعــد التنــوع احليــوي جــزءاً مــن تــراث دولــة قطــر وثقافتهــا ومســتقبلها وهــو ضــرورة لبقــاء احليــاة مبــا يوفــره مــن غــذاء 
وكســاء ودواء ومصــادر الوقــود وغيرهــا مــن املنافــع ومــن أجــل احلفــاظ علــى الهويــة الوطنيــة والثقافيــة واألمــن الغذائــي 
والتنميــة احملليــة ولتوفيــر أســس البحــث العلمــي والطبــي وغيرهــا مــن املنافــع. إن خســارة التنــوع احليــوي ال ميكــن 
تعويضهــا بســهولة خاصــة يف بيئــة قاحلــة قاســية كبيئتنــا احملليــة، لــذا يجــب العمــل علــى حفــظ وصــون تلــك املــوارد الهامة. 

ــن اجلــزر والساســل  ــى عــدد م ــم، وتشــتمل عل ــم2 وشــريط ســاحلي بطول550ك ــي 11627ك ــغ مســاحة قطــر حوال تبل
الصخريــة وامليــاه الضحلــة الواقعــة علــى الســاحل، وتضــم موائــل بريــة مثــل القــرم والســبخات والكثبــان الرمليــة واملناطــق 
الصخريــة واحلصويــة واألوديــة، وكذلــك الشــعاب املرجانيــة واحليــاة البحريــة املتنوعــة. وحســب بيانــات وزارة البلديــة 
والبيئــة واالحتــاد الدولــي حلمايــة الطبيعــة 2015 قــد اكتُشــف حتــى اآلن وجــود قرابــة 2040 نوعــاً، منهــا 1152 نوعــاً 
بريــا و888 نوعــاً بحريــاً. بالنســبة لألنــواع البريــة ُســجل حتــى اآلن 8 أنــواٍع مــن الثدييــات، 322 نوعــاً مــن الطيــور، و29 
ــاة  ــة. وتتكــون احلي ــة البري ــات يف األنظمــة البيئي ــوٌع برمائــي واحــد، و228 نوعــاً مــن الافقاري نوعــاً مــن الزواحــف، ون
النباتيــة مــن 422 نوعــاً مــن النباتــات و 142 نوعــاً مــن الفطريــات. هنــاك نوعــان منقرضــان و9 أنــواع مهــددة باالنقــراض 
و171 قابلــة للتهديــد. وتشــمل األنــواع املهــددة باالنقــراض املهــا العربيــة والعقــاب املنقــط الكبيــر والصفــرد. أمــا بالنســبة 
ــات و 379 نوعــاً  ــات و 15 نوعــاً مــن الثديي ــة فقــد ُســجل حتــى األن 402 نوعــاً و 57 نوعــاً مــن النبات ــات البحري للكائن
مــن الافقاريــات و 15 نوعــاً مــن الطيــور وأخيــرا 20 نوعــاً مــن الزواحــف. كمــا أن هنــاك 6 أنــواع مهــددة باالنقــراض 
و22 قابلــة للتهديــد و 7 أنــواع قريبــة مــن التهديــد. ويشــكل التصنيــع الســريع وتغيــر املنــاخ واألنــواع الغاِزيـَـة ونــدرة امليــاه 

وتناقــص املوائــل تهديــداٍت كبيــرة للتنــوع احليــوي.

مــن املعلــوم أن التنميــة الســريعة وتزايــد عــدد الســكان يضغطــان علــى البيئــة الطبيعيــة، حيــث عــزز ذلــك ضــرورة إدراج 
احلفــاظ علــى التنــوع احليــوي يف اســتراتيجية التنميــة، ولهــذا الســبب، مت حتديــث االســتراتيجية الوطنيــة األصليــة 
ــة وضمــن  ــداً وواقعي ــر حتدي ــا أكث ــات األهــداف وجعله ــد أولوي ــة وحتدي ــوي وخطــوات العمــل 2004 ملراجع ــوع احلي للتن
إطــار زمنــي محــدد دون فقــدان الرؤيــة األصليــة ومواءمتهــا مــع رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030 واســتراتيجية التنميــة الوطنيــة 
األولــى )2011-2016(. وحــددت احلكومــة إطــارا زمنيــاً مدتــه 10 ســنوات 2015-2025 لتنفيــذ االســتراتيجية الوطنيــة 
املُعدلــة وخطــوات العمــل. وكجــزٍء مــن اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة األولــى )2011-2016(، ســعت احلكومــة أيضــاً إلــى 

إنشــاء قاعــدة بيانــاٍت للتنــوع احليــوي وال تــزال بحاجــٍة إلــى العمــل عليهــا.

وتُعــد املناطــق احملميــة حجــر الزاويــة وامللجــأ الرئيســي لصــون وحفــظ التنــوع احليــوي. وعلــى مــدى الســنوات العشــر 
املنصرمــة، زادت مســاحة املناطــق البريــة احملميــة مــن 11% إلــى 23.6% مبســاحة قدرهــا 2744 كــم2. باإلضافــة إلــى 
6.2% مــن املســاحة املائيــة مبســاحة قدرهــا 720 كــم2. ليصــل إجمالــي املســاحة احملميــة الكليــة )بريــة+ مائيــة( إلى3464 
كــم2 مبــا ميثــل 29.8% مــن املســاحة الكليــة للدولــة )الشــكل6.1.6(. وإذا أخذنــا بعــن االعتبــار املســاحة الكليــة فــإن 
هــذه النســبة متثــل إحــدى أعلــى النســب يف العالــم. معظــم املناطــق احملميــة بريــة والهــدف منهــا حمايــة األنظمــة البيئيــة 
الصحراويــة احلساســة مــن الصيــد والرعــي اجلائــر والتنميــة والتصحــر. ومــع ذلــك، ال يكفــل حتديــد مناطــق محميــة 
وحــده بــدون إدارة ســليمة حلمايــة األنظمــة البيئيــة الطبيعيــة داخــل حدودهــا، حيــث ال توجــد حاليــاً أعمــال رصــٍد أو 
ــذ بفاعليــٍة يف املناطــق احملميــة لتقييــم فاعليتهــا أو أدائهــا. لــذا تســعى احلكومــة إلــى إدارة  تدابيــر إداريــة للمحميــات تنفَّ
املناطــق احملميــة بفاعليــة وكفــاءة كجــزء مــن عمليــة التنميــة والتخطيــط االقتصاديــن التــي تــؤدي إلــى التنميــة املســتدامة، 

مــن خــال األهــداف احملــددة واملشــاريع التاليــة:
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احملميات الطبيعية يف دولة قطر )البرية والبحرية( للعام 2015 الشكل )6.1.6( :

املصدر: وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء- اإلحصاءات البيئية 2015.
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الهــدف األول: رفــع املســتوى املعــريف عــن الوضــع احلالــي واملســتقبلي للتنــوع احليــوي وإنشــاء وتشــغيل قاعــدة بيانــات 	 
التنــوع احليــوي بنهايــة 2022.

الهدف الثاني: حتقيق اإلدارة املستدامة للمحميات الطبيعية والنظم البيئية بحلول 2022.	 

النتيجة الوسيطة الرابعة:  تعزيز املمارسات البيئية املستدامة
يتطلــب الوصــول إلــى بيئــة مســتدامة وقويــة لصالــح األجيــال القادمــة وجــود مؤسســة وجهــات مســؤولة وفاعلــة إلدارة 

البيئــة وتعزيــز مســتوى الوعــي البيئــي لــدى أفــراد املجتمــع.

حتسني اإلدارة  البيئية
تتطلــب اإلدارة البيئيــة النشــطة والفاعلــة للبيئــة وجــود فــرق عمــل حكوميــة ومســؤوليات واضحــة لتلــك الفــرق تضمــن 
التنفيــذ املســتنير. باإلضافــة إلــى حتديــد احملــاور واملجــاالت التــي ميكــن التعــاون فيهــا علــى املســتوى اإلقليمــي والدولــي 
ــرة.  ــة بصــورة كبي ــة ودولي ــة ذات أبعــاد إقليمي ــا البيئ ــا املشــتركة. حيــث أن قضاي ــة والقضاي ــا احمللي مبــا يخــدم القضاي

كذلــك حتديــد املجــاالت التــي ميكــن فيهــا االســتفادة مــن اخلبــرات الدوليــة.

ســتكون احلكومــة بحاجــة شــديدة إلــى املعلومــات والبيانــات املرتبطــة بالتلــوث والتغيــر املناخــي والتنــوع احليــوي وغيرهــا 
ــة وشــاملة، ممــا يســتلزم  ــق ومعلومــات دقيق ــى حقائ ــة عل ــة املبني ــإلدارة البيئي ــرارات املناســبة ل ــوم باتخــاذ الق لكــي تق
إنشــاء قاعــدة بيانــات ومعلومــات عــن البيئــة القطريــة تتيــح املعلومــات والبيانــات املطلوبــة بدقــة ويف الوقــت املناســب، 
مبــا يُســهل عمليــة اتخــاذ القــرار لصانعــي السياســات، وســتعمل احلكومــة علــى تشــجيع توفيــر وتبــادل املعلومــات بــن 
اإلدارات املختلفــة داخــل وزارة البلديــة والبيئــة وبــن الــوزارة واجلهــات احلكوميــة األخــرى والقطــاع اخلــاص واملجتمــع 

احمللــي ذات الصلــة.

الهدف: توفير بيانات ومعلومات البيئة القطرية الازمة لتعزيز وحتسن اإلدارة البيئية بحلول عام 2022.	 

تعزيز الوعي البيئي
ــاد  ــاك اعتم ــث هن ــراد املجتمــع، حي ــات وأف ــع فئ ــة مــن خــال جمي ــة مشــاركة نشــطة وفاعل ــب االســتدامة البيئي تتطل
كبيــر ومتزايــد علــى الســيارات وارتفــاع يف اســتهاك الكهربــاء وامليــاه يف ري املســطحات اخلضــراء وغســيل الســيارات 
باســتخدام امليــاه احملــاة الشــحيحة، ويســتهلك تبريــد الهــواء ثلثــي الكهربــاء يف املنــازل. كمــا تــزداد األنشــطة الصناعيــة 
والعمرانيــة ومــا ينتــج عنهــا مــن مخلفــات بكميــات كبيــرة وزيــادة يف تلــوث الهــواء واملــاء، كذلــك هنــاك حــاالت تعــٍد علــى 
النظــم البيئيــة البريــة والبحريــة ومــا بهــا مــن تنــوع حيــوي فريــد. لــذا البــد مــن القيــام باحلمــات التوعويــة البيئيــة 
لتعريــف األفــراد باالعتبــارات البيئيــة ومتطلبــات البيئــة احملليــة وحساســيتها وطــرق احملافظــة عليهــا. كذلــك رفع الوعي 
البيئــي للمجتمــع مبــا يحقــق تغييــر أمنــاط الســلوك واملمارســات الضــارة بالبيئــة احملليــة والتشــجيع علــى الترشــيد يف 
االســتهاك وخاصــة مــوارد امليــاه والكهربــاء. مــن خــال البرنامــج الوطنــي للترشــيد وكفــاءة الطاقــة "ترشــيد" وحديقــة 
كهرمــاء للتوعيــة. ويُعــد تشــجيع املبــادرات املجتمعيــة لصــون البيئــة ودعــم جهــود املؤسســات احلكوميــة واألهليــة املعنيــة 
بصــون وتنميــة البيئــة أحــد احملــاور املهمــة. والبــد أن يتــم دعــم التربيــة البيئيــة مــن خــال املناهــج الدراســية وبرامــج 

ووســائل اإلعــام املرئيــة واملســموعة واملقــروءة ومــن خــال وســائل التواصــل االجتماعــي احلديثــة.

الهدف: بناء مجتمع لديه وعي بيئي وداعم لاستدامة البيئية.	 
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خامتة. 5

تأتــي أهميــة اســتراتيجية قطــاع البيئــة مــن أهميــة قضايــا البيئــة واســتدامتها مــن أجــل احلاضــر ومســتقبل األجيــال 
القادمــة. وتهــدف هــذه االســتراتيجية إلــى حتقيــق التــوازن بــن التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة وصــون البيئــة والتــراث 

الطبيعــي. 

 تقــوم هــذه االســتراتيجية علــى اســتكمال االســتراتيجية األولــى )2011-2016( والتــي حصــل بهــا بعــض التقــدم البطــيء 
نســبياً وحــال دون حتقــق النتائــج املرجــوة. لــذا تتطلــب عمليــة حتقيــق النتائج وتنفيذ املشــروعات املختلفة يف اســتراتيجية 
قطــاع البيئــة الثانيــة )2017-2022( واملســؤولة عــن تنفيذهــا وزارة البلديــة والبيئــة؛ التعــاون الوثيــق بينهــا وبــن الشــركاء 
الداعمــن. وممــا ال شــك فيــه أن االلتــزام بعمليــة التنفيــذ ســيؤدي إلــى حتقيــق االلتزامــات والنشــاطات املختلفــة التــي 
تناولتهــا االســتراتيجية. ومــن جملــة العوامــل الرئيســة لنجــاح أي مشــروع الفهــم احلقيقــي لطبيعــة املشــروع ومــا يتطلّبــه 
ــى  ــع النواحــي، وصــوالً إل ــة املنفــذة مــن جمي ــذ، واســتعداد اجله ــات التنفي ــك معرفــة آلي مــن مصــادر ومعلومــات، وكذل
عمليــة املتابعــة والتقييــم أثنــاء دورة حيــاة املشــروع، وذلــك مــن أجــل االســتفادة مــن اإليجابيــات بتعزيزهــا، ومعرفــة 

التحّديــات الرئيســة، وكيفيــة مواجهتهــا والتغلّــب عليهــا 

ولضمــان تنفيــذ ناجــح ومســتمر للمشــروعات؛ مــن املهــم جــداً االســتفادة مــن نتائــج االســتراتيجية األولــى، وبخاصــة مــا 
يتعلــق بالتحديــات الناشــئة وكيــف تتــم مواجهتهــا، وضــرورة التعــاون والتنســيق مــع جميــع األطــراف املعنيــة مــن أجــل جنــاح 

عمليــة التنفيــذ، التــي ســتتحقق بهــا اســتراتيجية قطــاع البيئــة بنســبة كبيــرة.
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6 .
امللحق 

ظ عل البيئة من أجل األجيال القادمة”
حلفا

صول إلى النتيجة الرئيسية “ا
جلهات املنفذة التي تساهم يف الو

ف و البرامج / املشاريع  وا
النتائج الوسيطة واألهدا

جة الوسيطة
النتي

حملددة
ف ا

األهدا
البرامج/ املشاريع

جلهات املنفذة
ا

جلهات الداعمة
ا

النتيجة الــوســيــطــة )1(: بيئة أقــل 
صحة اإلنسان والنظم 

ضمن 
تلوثًا ت
البيئية

ض تركيز ملوثات الهواء وفقاً للمعايير 
1.1 تخفي

حمليط بحلول 2022.
القطرية لنوعية الهواء ا

إعداد وتنفيذ خطة وطنية متكاملة إلدارة جودة الهواء.
وزارة البلدية والبيئة

قطر للبترول

صحة العامة
وزارة ال

املؤسسة القطرية العامة 
للكهرباء واملاء-كهرماء

حتسن جودة املياه الساحلية والبحرية لتتوافق 
 2.1

مع املعايير القطرية بحلول 2022.
إعداد وتنفيذ خطة شاملة ملراقبة جودة املياه الساحلية 

والبحرية.
وزارة البلدية والبيئة

قطر للبترول

حتت 1.6 
3.1 تثبيت معدل تولد املخلفات املنزلية 

كيلو جرام/فرد/يوم خال الفترة 2022-2018.

صلبة املتولدة 
4.1 إعادة تدوير 15% من املخلفات ال

بنهاية عام 2022.

صلبة لتفعيل 
إعــداد وتنفيذ خطة إلدارة املخلفات ال

آليات إعــادة تدويرها وإعــادة تأهيل املواقع امللوثة 
خلطرة.

والتعامل مع املواد واملخلفات ا
وزارة البلدية والبيئة

قطر للبترول

صة
خلا

الشركات ا

النتيجة الــوســيــطــة )2(: بيئة أقــل 
ضمن 

مبــا ي
تــأثــرا بالتغير املــنــاخــي 

صحة اإلنسان 
التنمية املستدامة و

وسالمة البيئة 

ضــر حــول مدينة الــدوحــة 
1.2 إنــشــاء حـــزام أخــ

ضواحيها بحلول 2022.
و

حلــد من آثار 
ف وا

إعــداد وتنفيذ خطة وطنية للتكي
حمللية 

تغير املناخ وتعزيز الشراكات االستراتيجية ا
واإلقليمية والدولية.

وزارة البلدية والبيئة

صات 
وزارة املوا

صاالت
واالت

صناعة 
وزارة الطاقة وال

قطر للبترول

الـــنـــتـــيـــجـــة الــــوســــيــــطــــة )3(: بــيــئــة 
مبا 

حلـــيـــوي 
ظ عــلــى الــتــنــوع ا

حتــافــ
صحة 

ضمن التنمية املــســتــدامــة و
ي

ورفاهية اإلنسان.

حلالي 
ضــع ا

1.3 رفــع املــســتــوى املــعــريف عــن الــو
حليوي وإنشاء وتشغيل قاعدة 

واملستقبلي للتنوع ا
حليوي بنهاية 2022.

بيانات التنوع ا

إنشاء وتشغيل قاعدة املعلومات والبيانات الوطنية 
حليوي.

للتنوع ا
وزارة البلدية والبيئة

وزارة التعليم والتعليم العالي

ص
خلا

واإلعام العام وا
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جة الوسيطة
النتي

حملددة
ف ا

األهدا
البرامج/ املشاريع

جلهات املنفذة
ا

جلهات الداعمة
ا

حتقيق اإلدارة  املستدامة للمحميات الطبيعية 
 2.3

والنظم البيئية بحلول 2022.
حملمية 

خطة متكاملة إلدارة املناطق ا
ضــع وتنفيذ 

و
والنظم البيئية املختلفة بالدولة.

وزارة البلدية والبيئة
مم املتحدة 

منظمة األ
للتربية والعلوم والثقافة 

)اليونسكو(

الــنــتــيــجــة الـــوســـيـــطـــة )4(: تــعــزيــز 
املمارسات البيئية املستدامة

1.4 توفير بيانات ومعلومات البيئة القطرية الازمة 
حتسن اإلدارة  البيئية بحلول عام 2022.

لتعزيز و
إنشاء قاعدة معلومات الكترونية توفر إمكانية البحث 

يف وزارة البلدية والبيئة.
وزارة البلدية والبيئة

وزارة التعليم والتعليم 
العالي

ص
خلا

اإلعام العام وا

2.4 بناء مجتمع لديه وعي بيئي وداعم لاستدامة 
البيئية.

صة ألجيال املستقبل.
تعزيز الوعي البيئي وخا

وزارة البلدية والبيئة

وزارة التعليم والتعليم 
العالي 

حمللية
املجتمعات ا

املؤسسة القطرية العامة 
للكهرباء واملاء )كهرماء(
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املقدمة. 1

تنطلــق إدارة أداء اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة الثانيــة مــن أحــد أهــم املبــادئ التــي أكــد عليهــا حضــرة صاحــب الســمو 
أميــر البــاد املفــدى يف خطاباتــه التوجيهيــة وهــو التطويــر املســتمر وحتديــث مؤسســات القطــاع العــام بهــدف الوصــول 
إلــى قطــاع عــام متميــز يتمتــع بالكفــاءة والشــفافية ويخضــع للمســاءلة، وركــز ســموه علــى ضــرورة العمــل علــى حتديــد 
املعّوقــات التــي أدت إلــى عــدم تنفيــذ بعــض البرامــج واملشــاريع يف اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة األولــى )2016-2011( 
واســتخاص العبــر مــن أجــل جتنبهــا يف اســتراتيجيات التنميــة املســتقبلية، وبنــاء علــى هــذه املبــادئ التوجيهيــة ويف ضــوء 
معاجلــة التحديــات التــي واجهــت تنفيــذ بعــض مشــاريع اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة األولــى )2011-2016(، مت تصميــم 
نظــام إدارة أداء اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة الثانيــة )2018-2022( ليوفــر األدوات الازمــة لرصــد ومتابعــة التطــور 
ــاس  ــة للقي ــر أداء واضحــة و قابل ــق األهــداف االســتراتيجية مــن خــال معايي ــا لتحقي ــي مت وضعه يف أداء املشــاريع الت
واملقارنــة، كمــا ســيوفر النظــام منظومــات لقيــاس األداء بطريقــة دوريــة لقيــاس فاعليــة أداء املدخــات )املــوارد( ومــدى 

كفــاءة التنفيــذ )اإلجــراءات( ومــدى حتقيــق األثــر املرجــو )قيــاس النتائــج(.   

التحديــات والــدروس املســتفادة مــن عمليــة قيــاس أداء اســتراتيجية التنميــة . 2
 )2016-2011( األولــى  الوطنيــة 

تواجــه أغلــب احلكومــات حتديــات كبيــرة يف وضــع إطــار الرصــد والتقييــم القــوي الــذي يحقــق النتائــج املرجــوة منــه، 
ــه عناصــر النجــاح  ــد مــن أن يتضمــن النظــام املعمــول ب ــة لألهــداف املرجــوة الب ــة الرصــد واملتابع ــق عملي ــى حتق وحت
األساســية يف كل مــن الثقافــة املؤسســية والقــدرات املؤسســية والتنســيق بــن الوحــدات احلكوميــة وأن تعمــل هــذه 

ــي: ــة كمــا يل ــات بصــورة فاعل املكون

الثقافــة املؤسســية: علــى الرغــم مــن وجــود عــدة مبــادرات لزيــادة فاعليــة قيــاس األداء احلكومــي يف دولــة قطــر، إال أنــه  	
الزال املســتوى يتفــاوت مــن جهــة ألخــرى، فاســتخدام مؤشــرات قيــاس األداء الرئيســية يف إدارة األداء هــو امــر جديــد 
نســبيا وغيــر متكافــئ مــن جهــة جلهــة أخــرى، وغالبــا مــا يُعتبــر رصــد األداء التنظيمــي يف القطــاع العــام واحلكومــي 
نوعــا مــا متواضعــاً يف أغلــب الــدول، ونــادرا مــا يتــم مراجعــة وتصحيــح األداء بصــورة فعالــة وآنيــة. حتــى يف املؤسســات 
التــي توجــد فيهــا قــدرات متطــورة للرصــد والتقييــم، حيــث غالبــا مــا يعــود الســبب إلــى زيــادة تعقيــد اجلهــود التــي 

تبذلهــا هــذه اجلهــات يف قيــاس األداء وتوفــر املعلومــات والبيانــات العاليــة اجلــودة يف الوقــت املناســب.

بنــاء القــدرات الالزمــة: ال بــد مــن تعزيــز قــدرة وحــدة قيــاس أداء اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة يف وزارة التخطيــط  	
ــي  ــة تؤت ــم األداء بطريق ــة األخــرى لانخــراط يف رصــد وتقيي التنمــوي واإلحصــاء وغيرهــا مــن اإلدارات التخطيطي
ثمارهــا. وكمــا تبــن مــن مراجعــة أداء اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة األولــى )2011-2016(، فــإن األســاليب املنهجيــة 
لقيــاس األداء كانــت تختلــف يف كثيــر مــن األحيــان، وكان أحــد التحديــات هــو معرفــة العاقــات الســببية يف تراجــع أداء 
بعــض املشــاريع عــاوة علــى صعوبــة قيــاس عــدد مــن األهــداف التــي وضعــت آنــذاك علــى الرغــم مــن وجــود بعــض 

املؤشــرات العمليــة لقيــاس بعــض النتائــج واملخرجــات. 

التنســيق احلكومــي: باإلضافــة إلــى مــا مت ذكــره آنفــا، فــإن مــن أبــرز التحديــات التــي تواجــه قيــاس األداء ضعــف آليــات  	
ــة لرصــد  ــت اإلجــراءات املصمم ــث كان ــة، حي ــة نســبية ومتفاوت ــة بطريق ــزة احلكومي ــوزارات واألجه ــن ال التنســيق ب
تنفيــذ اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة األولــى )2011-2016( حديثــة نســبيا، وكان أحــد أهــم أســباب ضعــف التنســيق 

احلكومــي هــو غيــاب اإلطــار املؤسســي لرصــد األداء يف كل أنحــاء احلكومــة. 
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نظام إدارة أداء استراتيجية التنمية الوطنية . 3

املنهج املقترح: األهداف والتصميم األساسي:
إن الهــدف مــن هــذا اجلــزء هــو وضــع نظــام قــوي وبســيط لرصــد التقــدم احملــرز يف اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة الثانيــة 
)2018-2022(، والــذي ســيكون مــن الســهل نســبيا التعامــل معــه، حيــث ســيقوم بتوفيــر معلومــات أساســية عــن األولويــات 
الرئيســية الســتراتيجيات التنميــة الوطنيــة بطريقــة فعالــة ومبنيــة علــى النتائــج. وكذلــك البــد أن يكــون النظــام قــادراً 
علــى التطــور والتوســع بنــاء علــى متطلبــات متخــذي القــرار. وســوف يحتــاج إلــى التغلــب علــى أو التخفيــف مــن التحديــات 

املختلفــة املشــار إليهــا أعــاه، كمــا ينبغــي لــه أن ينجــح ويعمــل بفاعليــة يف ضــوء املــوارد املتاحــة.

ستتم هيكلة نظام إدارة استراتيجية التنمية الوطنية حول ثالثة أبعاد رئيسية هي:

عمليــة الرصــد املركزيــة: والتــي تتمحورحــول لوحــة قيــاس األداء Dashboard والتــي ســيتم نشــرها بانتظــام . 1
إلــى املســؤولن الرئيســين ومتخــذي القــرار. وســيتم التركيــز علــى أعلــى 5-8 أولويــات حتــت مظلــة اســتراتيجية 
ــد  ــا )ال يزي ــة )2018-2022(، وعــدد محــدود مــن مؤشــرات األداء الرئيســية املرتبطــة به ــة الثاني ــة الوطني التنمي
عــن 15-20(. وهــذه األولويــات عــادة مــا تكــون ذات طبيعــة متشــعبة وترتكــز علــى حتليــل النتائــج املتسلســلة زمنيــا 

وســيتم رصدهــا شــهريا. 

عمليــة تقييــم األداء الشــامل يف منتصــف املــدة: والتــي تُلقــي نظــرة أكثــر شــموال علــى التقــدم احملــرز يف اســتراتيجية . 2
التنميــة الوطنيــة الثانيــة )2018-2022( ككل. وســتحقق هــذه العمليــة هدفــن رئيســين: أولهمــا ضمــان أن جميــع 
الــوزارات والهيئــات واإلدارات قــد تأهبــت ملتابعــة تقدمهــا ورصدهــا والتــي ســوف تكــون ذات أهميــة خاصــة بالنســبة 
ألولويــات اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة الثانيــة )2018-2022( )حتديــدا تلــك التــي لــم يتــم متابعتهــا مركزيــا 
ومراقبتهــا علــى أســاس شــهري(، ثانيهمــا توفيــر فرصــة لإلجــراءات والتدخــات التصحيحيــة يف منتصــف الطريــق.

التنســيق الشــامل لدعــم عمليــة القيــاس: وذلــك مــن خــال إطــاق خارطــة مؤشــرات قيــاس األداء االســتراتيجية . 3
يف وقــت واحــد لضمــان أن جميــع اجلهــات املعنيــة قــد حــددت مؤشــرات األداء الرئيســية، ونشــرتها علــى مواقعهــا 

اإللكترونيــة وأنهــا تقــوم بتحديثهــا بشــكل روتينــي ومنتظــم.

آلية رصد ومتابعة وتقييم أداء استراتيجية التنمية الوطنية الثانية )2022-2018( . 4

تعتمد آلية رصد ومتابعة أداء استراتيجية التنمية الوطنية الثانية )2018-2022( على ما يلي:

1 . :National level dashboards لوحة قياس األداء الرئيسية على املستوى الوطني
متاشــيا مــع أفضــل املمارســات الدوليــة، مت تصميــم وظيفــة الرصــد املركزيــة والتــي تتمحــور حــول لوحــة قيــاس األداء والتــي 
ــات  ــى 5-8 أولوي ــى أعل ــق عل ــز الضي ــى املســؤولن ومتخــذي القــرار بانتظــام. وســيتم التركي ســيتم حتديثهــا وتوزيعهــا عل
حتــت مظلــة اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة الثانيــة )2018-2022( والتــي ســيتم التصديــق عليهــا مــن قبــل مجلــس الــوزراء 
ــد عــن  ــن يزي ــذي ل ــا، وال ــدى هــذه البرامــج عــدد محــدود مــن مؤشــرات األداء الرئيســية املرتبطــة به املوقــر. وســيكون ل
15-20مؤشــراً. وهــذه البرامــج عــادة مــا تكــون متشــعبة ومتداخلــة وتتضمــن مشــاركة عــدة جهــات يف التنفيــذ، وعلــى هــذا 
األســاس ســيتم التركيــز علــى أولويــات اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة الثانيــة )2018-2022( الكبيــرة التــي تتجــاوز احلــدود 
الوزاريــة )وســيتم حتديــد وكالــة رائــدة لــكل منهمــا(. كمــا ســيتم دعــم وتعزيــز اختيــار كل جهــة مــن هــذه اجلهــات عــن طريــق 
حتديــد اإلجــراءات الرئيســية التــي ســوف حتتاجهــا احلكومــة مــن أجــل حتقيــق مؤشــرات األداء الرئيســية. وســيتم رصــد 

مؤشــرات األداء الرئيســية علــى أســاس شــهري حيثمــا كان ذلــك ممكنــا وعلــى أســاس ربــع ســنوي يف جميــع األحــوال. 



إدارة أداء االستراتيجية: رصد ومتابعة وتقييم أداء استراتيجية التنمية الوطنية الثانية )2022-2018(
اجلزء

7
الفصل

1

اجلزء السابع: إدارة أداء استراتيجية التنمية الوطنية الثانية

استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر 2022-2018 304

ــاس األداء  ــإن لوحــة قي ــا، ف ــات ومؤشــرات األداء الرئيســية املرتبطــة به ــى 5-8 مــن األولوي ــز عل ــى التركي ــة إل باإلضاف
ســتتضمن أيضــا برامــج ومؤشــرات أداء رئيســية إضافيــة تعكــس أبعــادا أخــرى مــن اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة الثانيــة 
)2018-2022( بطريقــة دوريــة ومتناوبــة، األمــر الــذي ســيمكن مجلــس الــوزراء املوقــر مــن اســتعراض التقــدم احملــرز يف 
مجــاالت أخــرى غيــر تلــك التــي يجــري تعقبهــا بشــكل روتينــي. باإلضافــة إلــى لوحــات قيــاس األداء، ســيوفر النظــام يف 
أي وقــت، لألجهــزة الرقابيــة املركزيــة داخــل احلكومــة القــدرة علــى احلصــول علــى املعلومــات املتعلقــة بالتقــدم احملــرز 
يف الــوزارات واإلدارات األخــرى نحــو حتقيــق أهــداف اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة الثانيــة )2018-2022( علــى أســاس 
متخصــص حســب طبيعــة املشــروع. ويجــب اإلشــارة إلــى أن جميــع اجلهــات ســتكون مســؤولة عــن تتبــع مــا حتــرزه مــن 
تقــدم يف األولويــات واملشــاريع األخــرى التــي حتــدد مــن ِقبــل الدولــة والتــي قــد يتــم وضعهــا خــارج إطــار املشــاريع احلاليــة 

واملخططــة مســتقبا، وذلــك اســتجابة ملبــدأ املرونــة يف التخطيــط والتنفيــذ وإدارة األداء دوريــا. 

املراجعة الشاملة لألداء يف منتصف املدة . 2
لتوفيــر مزيــد مــن االطمئنــان والثقــة ملتخــذي القــرار، ســوف يتــم مراجعــة جميــع األهــداف االســتراتيجية يف اســتراتيجية 
التنميــة الوطنيــة الثانيــة )2018-2022(، وســوف يتــم مراقبتهــا، حيــث ســتلقي هــذه املراجعــة نظــرة أكثــر شــموال علــى 
التقــدم يف اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة الثانيــة )2018-2022( ككل. وســتحقق هــذه املراجعــة هدفــن أساســين. األول 
هــو ضمــان اســتعداد جميــع الــوزارات والهيئــات واإلدارات لتتبــع تقدمهــم ورصــد التقــدم احملــرز والــذي ســيكون ذا أهميــة 
خاصــة جلميــع األولويــات يف اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة الثانيــة )2018-2022(، حيــث تشــمل بعــض البرامــج التــي لــن 
يتــم تعقبهــا دوريــا ومراقبتهــا علــى نحــو منتظــم. والهــدف الثانــي هــو توفيــر فرصــة إلجــراء التصحيحــات يف منتصــف 

الطريــق وإعــادة تقييــم األولويــات االســتراتيجية يف ضــوء التطــورات األخيــرة والوضــع الراهــن.

آلية متابعة تنفيذ برامج استراتيجية التنمية الوطنية الثانية )2022-2018( الشكل )1.1.7(
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مؤشرات األداء الرئيسية الستراتيجية التنمية الوطنية الثانية )2022-2018(108  .5

يشــتمل هــذا اجلــزء علــى قائمــة متكاملــة مــن مؤشــرات األداء االســتراتيجية املقترحــة من قبــل وزارة التخطيــط التنموي 
واإلحصــاء لقيــاس أداء تنفيــذ اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة األولــى )2011-2016( والثانيــة لدولــة قطــر)2018-

2022(. وقــد مت تصميــم ووضــع هــذه املؤشــرات اســتنادا إلــى اخلبــرات العامليــة املتاحــة يف هــذا الشــأن وجتــارب الــدول 
املتقدمــة الناجحــة يف قيــاس األداء االســتراتيجي وبالتشــاور مــع خبــراء البنــك الدولــي ذوي االختصــاص. فباإلضافــة 
إلــى املؤشــرات التــي الزالــت ســارية النفــاذ واملفعــول وممتــدة مــن اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة األولــى )2016-2011(، 
مت وضــع مؤشــرات أداء اســتراتيجية حديثــة وذات طبيعــة تطويريــة لتعكــس أولويــات التنميــة الوطنيــة يف املرحلــة 
ــة البشــرية،  ــج التنموي ــة املســتوى املرتبطــة بالنتائ ــى املؤشــرات االســتراتيجية عالي ــة عل ــز هــذه الوثيق ــة. وترك القادم
واالقتصاديــة واالجتماعيــة  والبيئيــة اخلاصــة بدولــة قطــر والتــي ميكــن رصدهــا بشــكل مباشــر مــن قبــل احلكومــة، مبــا 
يف ذلــك العديــد مــن النتائــج املطلــوب تنفيذهــا مــن خــال وزارات متعــددة، حيــث أن الــوزارات واإلدارات الفرديــة املعنيــة 
ســتتبع وتنتهــج مجموعــة مؤشــرات أداء رئيســية أكثــر تفصيــًا ودقــة وفًقــا للمتطلبــات االســتراتيجية والتشــغيلية، والتــي 
ســتنعكس يف اخلطــط التنفيذيــة لهــذه الــوزارات، والتــي ســيتم مــن خالهــا  تنفيــذ أنشــطة االســتراتيجية والربــط الكلــي 

ألداء هــذه الوحــدات.

وتعتمــد منهجيــة إدارة أداء اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة الثانيــة )2018-2022( علــى أن تتــم مراجعتهــا مــن خــال 
تقاريــر لوحــات القيــاس الدوريــة Dashboards والتــي ســتتم علــى عــدة مســتويات )مســتوى االســتراتيجية الوطنيــة 
ــة قيــاس هــذه املؤشــرات: ســنوية، نصــف  ــة(، وســتكون دوري ــوزارة املعني - مســتوى القطــاع االســتراتيجي - مســتوى ال
ســنوية، ربــع ســنوية - وقــد تكــون شــهرية - لقيــاس التقــدم احملــرز يف أبــرز مشــاريع االســتراتيجية. وســيتم رفــع هــذه 
التقاريــر إلــى اجلهــات املعنيــة والتــي مــن املقتــرح أن جتتمــع أربــع مــرات علــى األقــل ســنوًيا الســتعراض التقــدم احملــرز. 
وســتظل مؤشــرات األداء الرئيســية املضمنــة يف نظــام إدارة أداء اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة الثانيــة )2022-2018( 
ثابتــة مــع حتديثهــا كل ثاثــة أشــهر. وباإلضافــة إلــى ذلــك، ســيتم تتبــع مجموعــة "دوريــة" مــن مؤشــرات األداء الرئيســية 
التــي ســيتم تنظيمهــا حســب املواضيــع الرئيســية ومجــاالت التركيــز وحتديثهــا ســنوياً مــع تســجيلها مــع املؤشــرات الربعيــة 
الدائمــة. وباجلمــع بينهمــا، ســتزود هــذه املؤشــرات متخــذي القــرار بصــورة شــاملة ومتكاملــة عــن التقــدم الــذي حتــرزه 

احلكومــة مقارنــة باألهــداف التنمويــة األكثــر إحلاحــاً. 

قام فريق الرصد والتقييم في استراتيجية التنمية الوطنية الثانية )2018-2022( بوضع هذه املؤشرات كمدخل أسا�سي في وثيقة استراتيجية التنمية الوطنية الثانية  	108
.)2022-2018(
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وألغراض التوضيح واملتابعة، مت تصنيف مؤشرات األداء االستراتيجية إلى ما يلي: 

مؤشر أداء استراتيجي جديد يف استراتيجية التنمية الوطنية الثانية )2022-2018( •   
مؤشر أداء مستمر من استراتيجية التنمية الوطنية األولى )2016-2011( •   
   مؤشر أداء مت تغطيته جزئيا يف استراتيجية التنمية الوطنية األولى )2016-2011( •

جدول )1.1.7(:  مؤشرات لوحة قياس األداء االستراتيجية )كل ثالثة أشهر(

الوزارة / الوزارات املختصةمؤشرات األداء الرئيسيةمجال التركيز

النمو والتنويع 
االقتصادي:

 الناجت احمللي 
اإلجمالي 

واالستثمار

النمو الفصلي للناجت احمللي اإلجمالي.. 1

وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء 
)بشكل رئيسي(

وزارة االقتصاد والتجارة

احمللي . 2 الناجت  من  مئوية  كنسبة  النفطي  غير  اإلجمالي  احمللي  الناجت  التغير يف 
اإلجمالي.

القطاعات . 3 ويف  الكلي  االقتصاد  مستوى  على  اإلنتاج  عوامل  إنتاجية  إجمالي 
االقتصادية )النمو بالنسبة املئوية(.

إجمالي االستثمار األجنبي املباشر، مصنف حسب القطاع.. 4
إجمالي تكوين رأس املال  ونسبته من الناجت احمللي اإلجمالي109. . 5

قوة العمل 

نسبة مشاركة القطرين من الفئة العمرية  )16-60( يف القوى العاملة، مصنفة . 1
حسب اجلنس.

وزارة التنمية اإلدارية والعمل 
والشؤون االجتماعية )بشكل 

رئيسي( 

وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء

نسبة العمالة القطرية من إجمالي العاملن يف كل قطاع، مصنفة حسب اجلنس110.. 2

نسبة العمالة الوافدة ذات املهارات العالية من اجمالي العمالة الوافدة املوجودة.. 3

وزارة البلدية والبيئةمؤشر متوسط جودة الهواء، مفصل حسب مصدر111. . 1البيئة

االستدامة املالية

اإليرادات الفعلية مقارنة بالتوقعات للسنة املالية.. 1

وزارة املالية 
اإليرادات غير النفطية كنسبة مئوية من إجمالي اإليرادات.. 2
النمو يف اإلنفاق احلكومي الفعلي مقارنة باملتوسط على مدى السنوات اخلمس . 3

املاضية، والسنة احلالية، والتوقعات املوضوعة للسنوات الثاث املقبلة.
حصص اإلنفاق على األجور واملشاريع االستثمارية.. 4
الفائض املالي/العجز املالي املتوقع للسنة املالية احلالية.. 5

حتسني أداء 
القطاع العام

إنتاجية العمل ملوظفي القطاع العام112.. 1

وزارة التنمية اإلدارية والعمل 
والشؤون االجتماعية 

حجم القوى العاملة يف القطاع العام وحجم الزيادة/العجز فيها، مصنفة حسب . 2
اجلنسية )قطريون وغير قطرين(.

معدالت تغيب موظفي القطاع العام )نسبة ساعات حضور املوظف مقارنة بإجمالي . 3
الساعات املطلوب منه حضورها(، موزعة حسب الوزارة واجلهة احلكومية.

109	  يوفر هذا املقياس طريقة لقياس العائد من استثمارات رأس املال.

110	 قد يتم أيًضا إبراز نسبة القطريين العاملين في القطاعين العام والخاص في تقديم التفصيل الخاص بقوة العمل القطرية حسب القطاع.

111	 ينبغي أن يشمل قياس جودة الهواء  أكاسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكبريت والجسيمات أقل من 10 ميكرون أو 2.5 ميكرون )PM10 أو PM2.5( وأول أكسيد 
الكربون واألوزون.

املقاييس املحددة املستخدمة لحساب إنتاجية القطاع العام ال تزال قيد النظر. كقاعدة عامة، بالرغم من أهمية مقاييس اإلنتاجية، إال أنها بالغة الصعوبة. وهناك  	112
العديد من املؤشرات التي يمكن أن تكون بمثابة مؤشرات أداء رئيسية بديلة. على سبيل املثال، يمكن مراجعة " الوقت الفعلي املستغرق في أداء املهمة " لفئات 

معينة من املوظفين أو أنواع معينة من العمل. وكبديل يمكن مراجعة نسبة "موظفي الصف األول وموظفي الدعم" )أي مقارنة عدد موظفي املكاتب األمامية بعدد 
موظفي املكاتب الخلفية( في الوزارات املختارة للوقوف على مدى العدد الكبير ملوظفي الدعم. واالحتمال الثالث سيكون مراجعة نسب التوظيف في قطاعات معينة 

)كعدد األطباء واملمرضين لكل 1000 نسمة( باملقارنة مع منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ودول مجلس التعاون الخليجي األخرى.
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113	  بينما تبدو األرقام اإلجمالية أكثر منطقية نظًرا لصغر حجم خط األساس في دولة قطر، فإن دراسة األرقام لكل 100,000 نسمة قد تسهل إجراء مقارنات مع 
املتوسطات العاملية واإلقليمية.

114	 يمكن استخدام األرقام بالدوالر للمقارنات الدولية، في حين سيتم  استخدام األرقام بالريال القطري لعرض االتجاهات املحلية بمرور الوقت.

جدول )1.1.7(:  مؤشرات لوحة قياس األداء االستراتيجية )كل ثالثة أشهر(

الوزارة / الوزارات املختصةمؤشرات األداء الرئيسيةمجال التركيز

النقل  و االتصاالت 

حوادث الطرق البليغة مصنفة حسب اجلنس والعمر؛ مبا يشمل إجمالي وتفصيل . 1
عدد احلوادث لكل 100.000 نسمة 113 ولكل مركبة.

وزارة الداخلية ووزارة املواصالت 
واالتصاالت 

الناجمة عن حوادث الطرق مصنفة حسب اجلنس والعمر؛ مبا يشمل . 2 الوفيات 
إجمالي وتفصيل عدد احلوادث لكل 100.000 نسمة.

متوسط االزدحام على الطرق الرئيسية يف مدينة الدوحة، مبا يف ذلك االزدحام . 3
كنسبة مئوية من القدرة اإلنتاجية القصوى للطرق ومن حيث التأخير الناجم عن 

االزدحام.

املياه

مؤشر متوسط جودة مياه الشرب ومياه املعاجلة.. 1

املؤسسة العامة القطرية للكهرباء 
واملاء )كهرماء( )بشكل رئيسي(

هيئة األشغال العامة

وزارة البلدية والبيئة 

وزارة االقتصاد والتجارة

تكلفة إنتاج املياه بالريال القطري لكل متر مكعب والقيمة االقتصادية املنبثقة عن . 2
استخدام املياه يف مختلف القطاعات )الزراعية والتجارية والصناعية واملنزلية(114.

استهاك الفرد الواحد من املياه.. 3

استنزاف املياه اجلوفية يف كل كيلو متر مكعب.. 4
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جدول )2.1.7(: مؤشرات األداء الرئيسية األخرى )يتم عرضها سنويًا على أساس دوري( 

احملور األول: االستدامة املالية وحتسني أداء القطاع العام والتعاون الدولي

الوزارة / الوزارات مؤشرات األداء الرئيسيةمجال التركيز
املختصة

االستدامة املالية

أسعار التكافؤ املالي.. 1

وزارة املالية

النفط . 2 املئوية من عائدات  بالنسبة  تالية  املالية )التي ميكن قياسها يف سنوات  القواعد  تبني 
والغاز املدخرة ألغراض االستقرار االقتصادي(.

خال . 3 اإلنفاق  ومتوسط  املتوقع  اإلنفاق  مقابل  الفعلي  احلكومي  اإلنفاق  إجمالي  يف  النمو 
السنوات الثاث املاضية.

نشر وثيقة امليزانية السنوية التي تتضمن افتراضات االقتصاد الكلي )2017(، وبيان املخاطر . 4
املالية، ونشرة الديون.

اإلنفاق املستهدف على االحتفاظ باألصول كنسبة مئوية من إجمالي اإلنفاق.. 5

اإلدارة  املالية 
العامة

الدولة إلى إجمالي . 1 التي متتلك خطط عمل سنوية مرتبطة مبيزانية  الوزارات/اجلهات  عدد 
عدد الوزارات واألجهزة احلكومية.

وزارة التخطيط 
التنموي واإلحصاء

وزارة املالية
عدد خطط عمل الوزارات املتسقة مع استراتيجية التنمية الوطنية الثانية )2022-2018(.. 2

عدد الوزارات امللتزمة بسياسة التخطيط االستراتيجي / املالي املشتركة والثقل النسبي لكل . 3
وزارة/جهة.

حتسني اداء القطاع 
العام

حجم الزيادة السنوية يف الباب األول، مصنفة حسب الوزارة / اجلهة ودرجة موظف.. 1

اإلداريــة  التنمية  وزارة 
والـــــعـــــمـــــل والـــــــشـــــــؤون 

االجتماعية

عدد الوزارات واألجهزة احلكومية التي تستخدم نظم التحقق من الهوية لتتبع معدالت التغيب . 2
عن العمل .

عدد الوزارات التي وضعت ونشرت التوصيفات الوظيفية واملهارات املطلوبة للوظائف الشاغرة . 3
واملشغولة .

نسبة املوظفن القطرين احلاصلن على دورات تدريبية سنويا.. 4

التعاون الدولي

مساهمة دولة قطر يف دعم متويل التنمية يف الدول املستفيدة من املساعدات اإلمنائية.. 1

وزارة اخلارجية عدد القطرين العاملن واملعارين للعمل يف املنظمات الدولية.. 2

مدى التفاعل مع مسيرة التعاون الدولي على مستوى املنظومة الوطنية.. 3
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كثافة الطاقة هي مقياس لكفاءة استخدام الطاقة في اقتصاد بلد ما. وهي تسعى عادة ملقارنة نسبة إجمالي إمدادات الطاقة األولية )إجمالي إمدادات الطاقة األولية،  	115
بالطن النفطي املكافئ أو الجول( الناتج املحلي اإلجمالي )الناتج املحلي اإلجمالي يقاس حسب تعادل القوة الشرائية باألسعار الثابتة للدوالر األمريكي(. ويمكن أيضا أن 

تستخدم لقياس كفاءة استخدام الطاقة في قطاع اقتصادي معين في إنتاج وحدة من الناتج.

قد يكون من الصعب قياس مؤشر األداء الرئي�سي املقترح بسبب العدد الضخم للمشاريع االستثمارية العامة في دولة قطر. وفي حالة توفر قاعدة بيانات دقيقة  	116
وحديثة باملشاريع، فمن املمكن تقديم تقييم شامل. اما في حالة عدم توفر قاعدة البيانات، فهناك خياران: األول، إعداد عينة تمثيلية للمشاريع التي تطابق 

املحفظة الشاملة إلدارة االستثمار العام ومتابعة التقدم. اما الخيار الثاني فهو التركيز على عدد محدود من املشاريع التحويلية. 

تم إرجاء هذا املؤشر ملزيد من املراجعة . من الصعب تقييم األثر اإلنمائي الكامل للمشاريع في كثير من األحيان حتى مرور عدة سنوات بعد اكتمالها وهو ما لن يخدم  	117
غرض تعزيز استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018-2022. ومع ذلك، يجب أن يكون التقييم الالحق لآلثار التنموية للمشاريع السابقة جزًءا ال يتجزأ من دورة 

املشروع األشمل، للمشاريع الكبرى على األقل. 

جدول )3.1.7(: مؤشرات األداء الرئيسية األخرى )يتم عرضها سنوًيا على أساس دوري(

 احملور الثاني: الطاقة واملياه والبنية التحتية والبيئة

الوزارة / الوزارات مؤشرات األداء الرئيسيةمجال التركيز
املختصة

الطاقة والبيئة

كثافة الطاقة ومقارنتها بن القطاعات115.. 1

وزارة الطاقة والصناعة 
)بشكل رئيسي(

وزارة البلدية والبيئة )بشكل 
رئيسي(

استهاك الفرد من الكهرباء، مقارنة بدول مجلس التعاون اخلليجي ومقارنة بفترات . 2
سابقة يف قطر.

معدل . 3 متضمنة  القطاعات  لإلنتاج حسب  اإلجمالية  بالتكلفة  مقارنة  الطاقة  تعرفة 
تكلفة اإلنتاج واالستهاك واألسعار العاملية.

النسبة املئوية لقدرة توليد الطاقة املتجددة من إجمالي إنتاج الكهرباء.. 4

الستخدام . 5 والغاز  والفحم  النفط  حرق  من  )بالطن(  الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات 
الطاقة على أساس نصيب الفرد وموزعة حسب القطاعات.

املياه والغذاء

النسبة املئوية للكمية املهدرة يف نظام توزيع املياه، مفصلة حسب املياه ومياه الصرف . 1
الصحي / املجاري.

املؤسسة العامة القطرية 
للكهرباء واملاء )كهرماء( 

هيئة األشغال العامة نسبة مياه الصرف الصحي املعاجلة املعاد استخدامها يف مختلف القطاعات.. 2

معدل االقتراب من حتقيق االكتفاء الذاتي الغذائي للدولة.. 3
وزارة االقتصاد والتجارة

وزارة البلدية والبيئة

البنية التحتية وإدارة 
االستثمار العام يف 

مشاريع البنية التحتية

بأولويات . 1 واضــح  بشكل  ترتبط  التي  الكبرى  العامة  االستثمارية  املشاريع  نسبة 
للتدقيق من خال  والتي خضعت  الوطنية  ورؤية قطر  الوطنية  التنمية  استراتيجية 

حتليل التكلفة والعائد االقتصادي.

وزارة املالية )بشكل رئيسي( 
ووزارات قطاعية متعددة

التي قامت بتقدير واحتساب احتياجاتها . 2 الكبرى  العامة  نسبة املشاريع االستثمارية 
املستقبلية من اإلنفاق على صيانة األصول.

التكلفة اخلاصة باخلطة األصلية ملشاريع . 3 معدل االلتزام باجلدول الزمني وتوقعات 
البنية التحتية116.

تقييم األثر التنموي للمشاريع االستثمارية الكبرى117.. 4
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118	 "االستثمار األجنبي املباشر  املوجه إلى تحقيق الكفاءة" هو الذي يتحقق عندما تسعى دولة ما لالستفادة من العوامل التي تمكنها من املنافسة في األسواق الدولية. 
ويتمتع االستثمار األجنبي املباشر املوجه إلى تحقيق الكفاءة بأهمية خاصة بالنسبة للبلدان التي تتطلع إلى االندماج في االقتصاد العالمي واالرتقاء بسلسلة القيمة 

املضافة.

جدول )4.1.7(: مؤشرات األداء الرئيسية األخرى )يتم عرضها سنوًيا على أساس دوري( 

احملور الثالث: النمو والتنويع االقتصادي والنقل واالتصاالت 

الوزارة / الوزارات مؤشرات األداء الرئيسيةمجال التركيز
املختصة

النمو والتنويع االقتصادي:

ــالــــي  ــمــ ــــي اإلجــ ــلـ ــ  الـــــنـــــاجت احملـ
واالستثمار

إجمالي حجم الصادرات غير النفطية.. 1

وزارة االقتصاد 
والتجارة

نسبة املنتجات التي تصمد يف سوق التصدير بعد عامها األول.. 2

نسبة االستثمار األجنبي املباشر املوجه إلى حتقيق الكفاءة118.. 3

النمو يف السياحة مبا يشمل العدد السنوي للمسافرين عبر مطار حمد الدولي وعدد . 4
السياح الذين يقضون أكثر من 24 ساعة يف قطر.

مقياس سهولة ممارسة األعمال.. 5

تعزيز االقتصاد القائم على 
املعرفة  

اخلريجون اجلدد يف العلوم والهندسة لكل 1000 نسمة يف املرحلة العمرية 29-20 . 1
)قطريون وغير قطرين، اجلنس(.

 

وزارة التخطيط 
التنموي واإلحصاء 

)وزارة التعليم 
والتعليم العالي، 

جامعة قطر، وزارة 
التنمية اإلدارية 
والعمل والشؤون 

االجتماعية(

العائد على االستثمار لاقتصاد املعريف من خال: )أ( اإلنفاق على البحث والتطوير . 2
على  القائمة  األنشطة  من  العائد  )ب(  اإلجمالي.  احمللي  الناجت  من  مئوية  كنسبة 

املعرفة التي جتري يف دولة قطر.

التوظيف يف املجاالت عالية التقنية والتصنيع كنسبة مئوية من التوظيف الكلي.. 3

إجمالي براءات االختراع الصادرة لدولة قطر.. 4

النقل واالتصاالت

العامة . 1 املواصات  وسائل  يستخدمون  الذين  املختلفة  الدولة  مناطق  سكان  نسبة 
وسيلة  حسب  وتصنيفهم  اخلــاصــة،  املــواصــات  وسائل  يستخدمون  مبن  مقارنة 

وزارة املواصالت املواصات )املترو مقارنة باحلافات( واجلنسية )قطريون وغير قطرين(.
واالتصاالت )بشكل 

رئيسي( أسعار الوقود مقارنة باملعايير العاملية.. 2

متوسط التكلفة اإلجمالية للنقل على منت جميع وسائل النقل / طن × كم.. 3

4 ..)LSCI( مؤشر ترابط خطوط الشحن
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جدول )5.1.7(: مؤشرات األداء الرئيسية األخرى )يتم عرضها سنوًيا على أساس دوري( 

احملور الرابع: الصحة واملخدرات والتعليم والرياضة والثقافة والتضامن االجتماعي واحلماية 
االجتماعية والتركيبة السكانية والتماسك األسري

الوزارة / الوزارات مؤشرات األداء الرئيسيةمجال التركيز
املختصة

الصـــــــــحة

معدل البدانة بن السكان يف سن املراهقة، مصنف حسب القطرين وغير القطرين باستخدام . 1
مؤشر كتلة اجلسم.

وزارة الصحة 
العامة

األولــى، مصنف حسب . 2 الستة  األشهر  املطلقة خال  الطبيعية  الرضاعة  على  االقتصار  معدل 
القطرين وغير القطرين.

التغيير يف استخدام املرافق الصحية األولية، مصنف حسب استخدام القطرين وغير القطرين.. 3

التغيير يف عاج احلاالت غير العاجلة يف وحدات رعاية الطوارئ والتي ميكن عاجها يف الرعاية . 4
الصحية األولية، مصنفة حسب القطرين وغير القطرين.

نسبة رضا املرضى على جودة تقدمي اخلدمات الصحية املقدمة.. 5

عدد األسّرة لكل الف نسمة ومتوسط تكلفة استخدام السرير الواحد يف املستشفى مصنفاً حسب . 6
القطرين وغير القطرين.

متوسط مدة اإلقامة يف املستشفى، مصنفاً حسب القطرين وغير القطرين.. 7

إجمالي اإلنفاق على الرعاية الطبية يف اخلارج وإجمالي إنفاق الفرد على الرعاية الطبية حسب . 8
اجلنسية.

عدد األطباء لكل الف نسمة.. 9

نسبة حصة القطاع اخلاص يف سوق الرعاية الصحية. 10

نسبة املراجعن لقسم الطوارئ/اإلسعاف والتي تتم معاجلتهم وتخريجهم من القسم يف غضون . 11
4 ساعات مصنفة حسب القطرين وغير القطرين.

وأمراض . 12 والسكري  والسرطان  الدموية  واألوعية  القلب  أمراض  بسبب  املبكرة  الوفيات  نسبة 
اجلهاز التنفسي املزمنة مصنفة حسب القطرين وغير القطرين.

ألفضل . 13 وفقا  الصحية  الرعاية  تلقي  أثناء  املكتسبة  العدوى  حــاالت  مستوى  انخفاض  نسبة 
املمارسات العاملية مصنفة حسب القطرين وغير القطرين.

املخـــــــــدرات 
وزارة الداخلية عدد الشباب الذين وصلت لهم حمات مكافحة املخدرات.. 1

وزارة الصحة 
العامة

العدد الكلي للمتعاطن وعدد متعاطي املخدرات الذين مت عاجهم، مبا يشمل من خضعوا للعاج . 2
من االنتكاس.

التعليــــــــــــم 

سنوات(، . 1 و5   4 العمر  من  البالغن  )لألطفال  والتمهيدي  بالروضة  لالتحاق  اإلجمالي  املعدل 
وزارة التعليم مصنفاً حسب اجلنس واملدرسة )حكومية وخاصة( وحسب اجلنسية )قطريون وغير قطرين(.

والتعليم العالي  نتائج التقييمات الدولية الختبارات "الدراسة الدولية لقياس مدى تقدم اإلملام بالقراءة يف العالم 2. 
والرياضيات"  العلوم  الدولية يف  و"التوجهات   PISA"الطلبة لتقييم  الدولي  البرنامج  و"   PIRLS  "
TIMSS، مصنفة حسب اجلنس واملدرسة )حكومية وخاصة( وحسب اجلنسية )قطريون وغير 

قطرين(، مبا يف ذلك نسبة الطاب القطرين الذين يلبون املعايير الدولية.
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الحضور مقياس يمكن رصده أيضا على أساس ربع سنوي. 	119

120	  يجب أن يقتصر هذا املقياس على الرياضيين املحترفين فقط ممن يشاركون في منافسات بدوام كلي.

جدول )5.1.7(: مؤشرات األداء الرئيسية األخرى )يتم عرضها سنوًيا على أساس دوري( 

احملور الرابع: الصحة واملخدرات والتعليم والرياضة والثقافة والتضامن االجتماعي واحلماية 
االجتماعية والتركيبة السكانية والتماسك األسري

الوزارة / الوزارات مؤشرات األداء الرئيسيةمجال التركيز
املختصة

نتائج االختبارات الوطنية السنوية للتقييم التربوي الشامل لدولة قطر للصف السادس و التاسع . 3
و الثاني عشر، مصنفة حسب اجلنس واملدرسة )احلكومية واخلاصة التي تدّرس باللغة العربية( 

وحسب اجلنسية )قطرين وغير قطرين(.

معدالت الغياب مصنفة حسب املرحلة الدراسية )ابتدائي – إعدادي – ثانوي( ومصنفة حسب . 4
اجلنس واملدرسة )حكومية وخاصة( وحسب اجلنسية )قطرين وغير قطرين(119.

معدل االلتحاق اإلجمالي بالتعليم بعد الثانوي )التعليم الفني والتدريب املهني- غير التعليم املهني . 5
والتدريب املهني، قطريون - غير قطريون وحسب اجلنس(.

قياس كفاءة املعلمن يف قطاع التعليم.. 6

الرياضة 

عدد القطرين املسجلن يف االحتادات الرياضية اخلاصة بالشباب والكبار، مصنفن حسب اجلنس.. 1

وزارة الثقافة 
والرياضة 

عدد الرياضين األوملبين واحملترفن القطرين120 من إجمالي عدد القطرين.. 2

نسبة القطرين وغير القطرين الذين ميارسون الرياضة  مبا ال يقل عن 150 دقيقه أسبوعيا.. 3

الثقافة 

عدد القطرين وغير القطرين الذين يحرصون على زيارة املتاحف والفعاليات الثقافية املختارة . 1
األخرى، كالعروض املسرحية واملهرجانات املوسيقية.

وزارة الثقافة 
والرياضة  عدد الفنانن والكتاب القطرين الذين يتم تكرميهم على الساحة الدولية من خال اجلوائز.. 2

وضع معايير وطنية لقياس التوازن الديني والسلوكي.. 3

الـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــدالـــــــــــــــــــة 
االجتماعية

وزارة التنمية تقدير االدخار احلقيقي )الذي يوفر مقياس املساواة بن األجيال(.. 1
اإلدارية والعمل 

والشؤون 
االجتماعية 

وزارة املالية 
نسبة الذين يشغلون مناصب قيادية هامة من اجلنسن – قطريون وغير قطرين. . 2

احلماية 
االجتماعية 

والتركيبة السكانية 

السكان القطريون البالغون من العمر 65 سنة فأكثر )كنسبة مئوية من إجمالي عدد السكان(.. 1
وزارة التنمية 

اإلدارية والعمل 
والشؤون 

االجتماعية 

وزارة التخطيط 
التنموي 

واإلحصاء 

معدل منو السكان القطرين وغير القطرين )النسبة املئوية السنوية(.. 2
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جدول )5.1.7(: مؤشرات األداء الرئيسية األخرى )يتم عرضها سنوًيا على أساس دوري( 

احملور الرابع: الصحة واملخدرات والتعليم والرياضة والثقافة والتضامن االجتماعي واحلماية 
االجتماعية والتركيبة السكانية والتماسك األسري

الوزارة / الوزارات مؤشرات األداء الرئيسيةمجال التركيز
املختصة

منو السكان القطرين وغير القطرين حسب الفئات العمرية الرئيسية )15-24 و25-64 و65 فأكثر(.. 3

عدد "اخلارجن" من أنظمة املساعدة االجتماعية/العدد الكلي للمستفيدين من أنظمة املساعدة . 4
االجتماعية.

التقاعد، . 5 قبل  املعاشات  نظام  القطرية يف  العمالة  التي تساهم خالها  السنوات  متوسط عدد 
ومتوسط عدد السنوات التي  يستفيد خالها القطريون من املعاش.

متوسط سن التقاعد القانوني واملتوسط املتوقع للبقاء على قيد احلياة عند سن التقاعد، مصنف . 6
حسب اجلنس.

التماسك األسري

زيادة معدل املواليد: معدل اخلصوبة للمرأة القطرية، عام )إجمالي عدد املواليد األحياء لكل . 1
وزارة التخطيط 1000 امرأة يف سن اإلجناب، تتراوح أعمارهن بن 16و55 عاما(.

التنموي 
واإلحصاء معدل الطاق يف قطر: )عدد حاالت الطاق لكل 1000 نسمة من السكان املتزوجن(121.. 2

خامتة   .6

ــاس األداء  ــة قي ــا يف منهجي ــة )2018-2022( حتــوال مهم ــة الثاني ــة الوطني ــة إدارة أداء اســتراتيجية التنمي تشــكل عملي
ملختلــف القطاعــات يف الدولــة، كمــا تشــكل خريطــة مؤشــرات األداء الرئيســية لاســتراتيجية خطــا موضوعيــا لقيــاس 
التقــدم يف مختلــف األولويــات االســتراتيجية للدولــة. هــذا باإلضافــة إلــى كونهــا تقــدم مقارنــة موضوعيــة لتطــور األداء 
مبنيــة علــى معلومــات آنيــة بصفــة دوريــة )شــهرية/ربع سنوية/ســنوية(. وتكمــن أهميــة اختيــار هــذه املؤشــرات دون 
غيرهــا  كونهــا مبنيــة علــى أســس قيــاس األداء املتعــارف عليهــا دوليــا والتــي تخضــع ملعاييــر محــددة ومعرفــة مســبقا، ممــا 

يتيــح املجــال ملقارنــة أداء دولــة قطــر مقابــل الــدول األخــرى عامليــا وإقليميــا يف مختلــف مجــاالت التنميــة.

121	  يمكن استخدام مؤشر آخر وهو نسبة الطالق إلى الزواج )عدد حاالت الطالق إلى عدد الزيجات في سنة معينة(.
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