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تنفيذًا لتوجيهات ح�شرة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حمد بن خليفة اآل ثاين، اأمري البلد املفدى، رائد نه�شتنا 

وقائد م�شريتنا، ومن اأجل حتقيق اأهداف روؤية قطر الوطنية 2030، اأعدت ا�شرتاتيجية التنمية الوطنية 

- 2016 التي تعمق التزامنا برفاه جميع املواطنني القطريني وت�شع برناجمًا  الأوىل لدولة قطر 2011 

م�شممًا بكل عناية ملوا�شلة توفري اأف�شل م�شتويات التعليم والرعاية ال�شحية املتطورة وال�شمان الجتماعي 

وفر�س العمل يف جمتمع مزدهر وم�شتقر واآمن يرعى اأبناءه، ويحافظ على التما�شك الأ�شري ويحميه. 

وتعترب هذه ال�شرتاتيجية ثمرة مل�شاورات �شملت جميع فئات املجتمع القطري، مبا يف ذلك القطاع اخلا�س 

واملجتمع املدين. واإىل جانب مراعاتها لِقـيمنا الثقافية والدينية واحتياجات الأجيال القادمة، فاإنها تتناول 

جميع جوانب الن�شاط الجتماعي والقت�شادي والبيئي.

هي  ال�شريع  التو�شع  ُت�شاحب  التي  ال�شغوط  لكن  جمال،  كل  يف  وا�شحة  الهائل  القطري  التقدم  معامل  اإن 

اأي�شًا ظاهرة للعيان. ومهمتنا هي حتقيق منٍو متوازن وم�شتدام، وذلك يتطلب ا�شتخدامًا م�شوؤوًل ملواردنا، 

بالإ�شافة اإىل موا�شلة حتديث املوؤ�ش�شات احلكومية وتطويرها ل�شمان اإدارة ر�شيدة للربامج، وتقدمي خدمات 

عامة عالية اجلودة. 

 

وت�شعنا ال�شرتاتيجية اأي�شا يف موقف املناف�س على �شعيد القت�شاد العاملي، وتتطلب منا القيام بدور فعال 

على ال�شعيدين الإقليمي والدويل. 

 

واأخ�س  ال�شرتاتيجية  هذه  اإعداد  يف  اأ�شهم  من  لكل  بال�شكر  اأتوجه  اأن  اأود  الكتاب  هذا  �شدور  ومبنا�شبة 

بالذكر اأع�شاء اللجنة الت�شيريية الوطنية، واملجموعات التنفيذية، وفرق العمل، واملجموعات الفنية. كما اأود 

اأن اأ�شيد بالدور الهام الذي قامت به الأمانة العامة للتخطيط التنموي واأمينها العام يف تن�شيق الإعداد لهذه 

ال�شرتاتيجية التي يتوجب علينا جميعًا العمل بجد واإخل�س على تنفيذها وحتقيق اأهدافها التنموية وذلك 

اأر�س قطر لأنها  التامة من القطاع اخلا�س واملجتمع املدين وكل من يعي�س على  التام وامل�شاركة  باللتزام 

�شتعود باخلري والنفع عليهم جميعًا. 

واهلل ويل التوفيق

متيم بن حمد �آل ثاين

ويل العهد

ورئي�س اللجنة العليا امل�شرفة على 

تنفيذ روؤية قطر الوطنية 2030

مار�ص 2011

�ملقدمة
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نظرة �شريعة على البنية التحتية يف قطر، من حيث ال�شتطاعة، 

النوعية، والتكلفة.

تعتمد قطر على مياة البحر املحلة املحلة والتي هي معر�شة 

لأوجة الق�شور التي من �شاأنها اأن تهدد الأمن املائي اأو يتتطلب 

ا�شتثمارات �شخمة ل�شد العجز يف املياة.

يجب ان يحفز امل�شغلني بدوافع جتارية واأن يتم �شبطهم من خلل 

الأ�شواق واجلهات الناظمة اأي�شا، وان تتم حمايتهم من التدخل 

ال�شيا�شي، لكن حاليا قطر تفتقر هذه املعايري.

ح�شل بع�س التنويع يف الناجت خلل العقد املا�شي.

فقط 41% من املنتجات ا�شتمرت اأكرث من عام واحد.

انخفا�س انتاجية العمالة يف معظم القطاعات.

قطر معر�شة ل�شغوط نتيجة لرتفاع �شعر ال�شرف الفعلي 

احلقيقي، مما يجعل من تكلفة �شادرتها مرتفعة وقدرتها 

التناف�شية منخف�شة.

الزدهار القت�شادي هو هدف وعامل متكني يف اآن واحد لتحقيق 

تطلعات روؤية قطر الوطنية 2030.

الروابط بني ا�شرتاتيجية التنمية الوطنية 2016-2011 

واملجل�س الأعلى لل�شحة.

النموذجان احلايل وامل�شتقبلي للرعاية ال�شحية.

زاد الإنفاق على الرعاية ال�شحية بخم�شة اأمثال تقريبا منذ   

العام 2001.

روؤية  تطلعات  لتحقيق  متكني  وعامل  اأ�شحاء” هدف  “�شكان 
قطر الوطنية 2030.

مع منو معدلت التحاق الأطفال باملدار�س يف قطر،يتزايد الطلب 

على املدار�س الدولية ومدار�س اجلاليات.

ن�شبة الإنفاق احلكومي على التعليم والتدريب مرتفعة يف قطر 

مقارنة بالدول املرجعية.

منت ح�شة القطريني يف كافة املراحل الدرا�شية يف املدار�س 

الدولية ب�شكل ملحوظ بني 2004-2003 �2009-2008.

ي�شتطيع معظم الطلب يف قطر احل�شول على اأجهزة الكمبيوتر 

يف املدار�س )2009-2008(.

تتزايد اأعداد تلميذ ريا�س الأطفال القطريني وغري القطريني 

ب�شرعة، ويلتحق معظمهم باملدار�س اخلا�شة.

امل�شاركة يف التعليم البتدائي عالية يف قطر باملقارنة مع املوؤ�شرات 

الإقليمية بينما حتتاج امل�شاركة يف التعليم الثانوي اإىل حت�شني.

متو�شط الإنفاق ال�شنوي على التعليم العايل لكل طالب يف قطر 

اأعلى من متو�شط منظمة التعاون القت�شادي والتنمية.

ن�شب اللتحاق الجمالية للتعليم العايل منخفظة بني القطريني، 

ل�شيما بني الذكور، مقارنة بالدول املتقدمة املختارة )2008-2006(.

يحتاج الطلب القطريون ب�شكل كبري للتعليم الفني والتدريب 

املهني كم�شارات للتوظيف.

حتتاج قطر اإىل زيادة ن�شبة خريجي العلوم والريا�شيات.

التعليم والتدريب ميثلن هدف وعامل متكني لتحقيق تطلعات 

ر�ؤية قطر الوطنية 2030.

الن�شبة الفعلية واملتوقعة للقطريني من قوة العمل وفقا 

ل�شيناريوهني، 2016-2001.

ارتفعت م�شاركة املراأة القطرية يف قوة العمل مبعدلت �شريعة 

لكنها لتزال اأقل من املعدلت يف الدول املتقدمة املختارة.

الإنتاجية لبع�س القطاعات يف قطر يف و�شع جيد مقارنة بدول 

املقارنة املرجعية، با�شتثناء قطاعي الإن�شاءات واخلدمات 2009.

حتتاج قطر اإىل زيادة العمالة املاهرة يف قوة العمل، 2008)%(.

يبداأ القطريون الذكور بالتقاعد من قوة العمل يف عمر مبكر 

مقارنة بنظرائهم يف الدول املتقدمة املختارة.

اجلهات املعنية الرئي�شية يف اإدارة �شوق العمل يف قطر والروابط 

بينهما.
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امللمح امل�شتقبلية للقت�شاد القطري

ح�شاب القيمة احلالية للرثوة الهيدروكربونية وحتديد القيود على 

ال�شتهلك.

جمل�س التنمية القت�شادية يف �شنغافورة.

تاأطري م�شاركة احلكومة يف ال�شناعة.

التدخلت البيئية الرئي�شية حتمل معها مطالب باملعرفة.

املمار�شات املتميزة بح�شب عوامل متكني اأداء القطاع العام.

قيمة املكا�شب ال�شريعة.

و�شعت ا�شرتاتيجية التنمية الوطنية من خلل اجلمع بني مقاربة 

تنطلق من الأعلى اإىل الأ�شفل واأخرى من ال�شفل اإىل الأعلى.

مت اإعداد ا�شرتاتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 من خلل 

م�شاركة وا�شعة و�شاملة ملختلف املوؤ�ش�شات.

الهيكل التنظيمي ل�شرتاتيجية التنمية الوطنية 2016-2011.

لقد منا القت�شاد القطري اأكرث من اأي اقت�شاد اآخر، ومتو�شط ن�شيب 

الفرد من الناجت املحلي الإجمايل هو من الأعلى يف العامل الآن.

قطر رائدة عامليا يف انتاج الغاز الطبيعي امل�شال.

انفاق قطر على البنى التحتية خلل الفرتة 2005-2009 فاق 

مثيله يف الدول التي �شهدت منو مت�شارعا.

يرتبط النفاق احلكومي ب�شكل قوي باأ�شعار النفط والإيرادات 

احلكومية.

من املتوقع انخفا�س النمو احلقيقي للناجت املحلي الإجمايل بعد 

عام 2011.

مع انخفا�س وترية النمو الهيدروكربوين، فاإن التو�شع الكبري يف 

القطاعات الأخرى من القت�شاد القطري �شوف يحافظ على 

جممل النمو اجليد يف الناجت املحلي الإجمايل.

مع نهاية عام 2016، �شي�شكل قطاع اخلدمات حوايل 40% من 

الناجت الإجمايل، قيا�شا اإىل 36% عام 2009.

من املتوقع منو عدد ال�شكان ب�شكل م�شطرد، مبتو�شط قدره حوايل 

2.1% خلل الفرتة 2016-2011.

من املتوقع اأن ي�شل حجم اإجمايل ال�شثمار املحلي اإىل 820 مليار 

ريال قطري خلل الفرتة 2016-2010.

من املتوقع اأن تنخف�س ن�شب الدخار القومي الإجمايل والإدخار 

احلكومي اإىل الناجت املحلي الإجمايل خلل الفرتة 2016-2011، 

مع حمافظة معدل الدخار اخلا�س على م�شتويات م�شتقرة.

من املتوقع اأن يظل موقف احلكومة املايل الإجمايل �شليما مع 

فائ�س قدره 5.7% من الناجت املحلي الإجمايل بحلول عام 2016.

من املتوقع اأن ترتفع اأ�شعار النفط و�شتبقى اأ�شعار الغاز م�شتقرة ن�شبيا.

ينبغي اأن يظل فائ�س احل�شاب اجلاري كبريا، ليبلغ ذروته عند 

ن�شبة 24% من الناجت املحلي الإجمايل يف عام 2011 قبل اأن 

ينخف�س اإىل ن�شبة 15% بحلول عام 2016.

النخفا�س املفرت�س يف اأ�شعار �شلة قطر من الغاز الطبيعي امل�شال 

مبقدار 30% �شوف يخف�س الناجت املحلي الإجمايل ال�شمي.

ال�شتدامة والإطار القت�شادي.

تخطط احلكومة لإنفاق اأكرث من 65 مليار دولر امريكي على 

البنية التحتية حتى عام 2016.

ت�شاعدت وترية الت�شخم ب�شكل حاد منذ عام 2005 م�شجلة رقما 

مرتفعا قدرة 15% يف الربع الأول من عام 2008.

يف اقت�شاد م�شدر للهيدركربون كالقت�شاد القطري، توؤثر 

تغريات �شعر الهيدركربون ب�شكل مبا�شر على تدفق الإيرادات 

ممايخلق اثار ارتدادية على كل املجتمع القطري.

تذبذبات اأ�شعار النفط جتعل من ال�شعب على �شانعي ال�شيا�شات 

حتديد ماهو اأف�شل خيارات ال�شيا�شة املالية للحكومة.

مكونات تفاعل وعلقة الكفاءة القت�شادية مع القطاعات ومع 

جمالت الرتكيز.
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VIII

قوة عمل قادرة وحمفزة هدف وعامل متكني لتحقيق تطلعات روؤية 

قطر الوطنية 2030.

لتزال ال�شرة القطرية ا�شرة كبرية احلجم.

اأ�شبحت املراأة القطرية تنجب عددًا اأقل من الأطفال مما كانت 

عليه قبل جيل واحد.

اأزداد عدد حالت الطلق لكل 1000 �شخ�س متزوج من 17.4 

يف �شنة 1995 اإىل 19.2 يف �شنة 2009.

حالت العنف املنزيل يف دولة قطر.

احلاجة اإىل م�شوؤولية مالية اأكرب وتقليل الديون.

�شتتبنى قطر مقاربة رفاهة الطفل عند و�شع ال�شيا�شات املتعلقة 

بالأطفال يف �شوء امل�شلحة الف�شلى للأطفال.

ارتفاع معدل م�شاركة الن�شاء القطريات يف قوة العمل ب�شكل لفت 

بني 2001 �2009.

يتم تعيني القطريات احلا�شلت على تعليم جامعي يف الوظائف 

العلمية والفنية الرفيعة.

التما�شك الأ�شري ومتكني املراأة هدف وعامل متكني لتحقيق 

تطلعات روؤية قطر الوطنية 2030.

ي�شتهدف نظام التحويلت النقدية املجانية الفئات اله�شة من املجتمع 

القطري )عائلت حمتاجة، اأطفال، مطلقات، معاقون وم�شنون(.

�شرورة املراجعة املنتظمة للإعانات الجتماعية يف ظل الت�شخم 

للمحافظة على القوة ال�شرائية ال�شنوية.

منوذج من �شت خطوات لتوجيه و�شع اإطار �شيا�شة م�شوؤولية 

ال�شركات يف قطر.

احلماية الجتماعية هدف وعامل متكني لتحقيق تطلعات روؤية 

قطر الوطنية 2030.

منذ عام 2003 ازدات حوادث الطرق التي ت�شمل �شيارة واحدة 

على الأقل وت�شفر عن اأ�شرار.

بلغت حوادث احلريق ذروتها يف عام 2008 خلل طفرة البناء.

المن وال�شلمة العامة هدف وعامل متكني لتحقيق تطلعات روؤية 

قطر الوطنية 2030.

يعترب تغري منط احلياة من خلل التعليم والتوعية الريا�شية 

عن�شرًا اأ�شا�شيًا لتح�شني �شحة ال�شكان.

التاأثريات الجتماعية حتد من م�شاركة املراأة القطرية يف جمال 

الريا�شة.

اأداء قطر هو اأف�شل بني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية 

يف دورة الألعاب ال�شيوية.

الريا�شة هدف وعامل متكني لتحقيق تطلعات روؤية قطر الوطنية 

.2030

يوجد مايقارب 200 موقعًا اأثريًا يف جميع اأنحاء قطر بالإ�شافة 

اإىل اأكرث من 900 موقع تغطي جدرانها النقو�س.

الثقافة هدف وعامل متكني لتحقيق تطلعات روؤية قطر الوطنية 

.2030

تقليل الفاقد من ال�شبكات وال�شتهلك املنزيل هو العامل 

الأ�شا�شي لل�شتخدام امل�شتدام للمياه.

ازداد اإنتاج املياه املحلة ب�شورة كبرية ولكنه بالكاد يواكب النمو 

ال�شكاين.

حوايل ثلث املياه املنتجة تت�شرب اإىل من�شوب املياه اجلوفية كل عام.

ثلثا انبعاثات ثاين اأك�شيد الكربون يف قطر تنتج عن ال�شناعات 

الثقيلة.

الت�شل�شل الهرموين لإدارة املخلفات.

خطط قطر امل�شتقبلية واحلالية لإدارة املخلفات.

يتوقف اإطار عمل اإدارة التنوع الحيائي القطري على توفر قاعدة 

بيانات �شاملة عن التنوع الحيائي.

الإدارة املتكاملة للمياه عرب �شل�شلة القيمة.

ال�شتدامة البيئية هدف وعامل متكني لتحقيق تطلعات روؤية قطر 

الوطنية 2030.
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الهيكل التنظيمي حلكومة دولة قطر.

توفر اإدارة الأداء احلكومي روابط حيوية بني العوامل التمكينية 

وموجهات الأداء لتحقيق متيز القطاع العام. 

خمطط للحالة امل�شتقبلية للقطاع احلكومي يف دولة قطر.

منهجية امل�شروع يف و�شع اأوليات وت�شل�شل برامج التحديث.

خل�شة تقييم الإ�شتبيان.

بناء منوذج اأداء القطاع احلكومي يف دولة قطر.

موجز رحلة اأف�شل املمار�شات اإىل التحديث.

حتديث وتطوير املوؤ�ش�شات رحلة طويلة الأمد.

جمالت الرتكيز والنتائج التي توجه اأداء القطاع العام.

التحديث والتطوير املوؤ�ش�شي كعامل متكني م�شرتك جلميع 

القطاعات.

تقييم اآثار وجدوى الربامج وامل�شاريع.

ملخ�س اأولويات ا�شرتاتيجية التنمية الوطنية

ترتكز اأعلى ن�شبة من العمالة القطرية غري املاهرة يف القطاع 

احلكومي،بينما ترتكز اأعلى ن�شبة من ذوي املهارات العالية يف 

القطاع اخلا�س، 2009 )%(.

ن�شبة اللتحاق بالتعليم املهني والتقني يف مرحلة التعليم 

الثانوي من اإجمايل القطريني منخف�شة جدا باملقارنة مع 

بلدان جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ومنظمة التعاون 

والتنمية،2008)%(.

معدلت العائد احلدية مرتفعة للقطريني يف مرحلة مابعد 

الثانوية )%(.

ت�شاند نظام احلماية الجتماعية يف قطر عدة موؤ�ش�شات 

ومنظمات.

منظمات املجتمع املدين املتنوعة تدعم نظام احلماية    

الجتماعية القطري.

عتبة خط الفقر الن�شبي ت�شاعد على حتديد الفئات 

املحتاج،2007-2006.

تظهر الأدلة اأن الدخل املنخف�س ميثل م�شكلة خا�شة للأ�شر 

الكبرية احلجم حيث يعيل عدد قليل من العاملني عددًا كبريًا من 

اأفراد الأ�شرة 2007-2006.

م�شتوى اجلرمية م�شتقر ن�شبيا على مر الأعوام، اإل اأن معدلت 

انتهاك قانون الإقامة زادت ب�شكل ملحوظ.

م�شتوى معدلت اجلرمية الكربى يف دولة قطر منخف�س مقارنة 

مع امل�شتويات الدولية.

يرتفع معدل وفيات حوادث املرور ب�شكل ملحوظ عن نظريه يف 

الدول ذات الدخل املرتفع )حالت الوفاة لكل 100000 ن�شمة 

عام 2008(.

اأكرث قليلً  من ثلث الوفيات الناجمة عن حوادث املرور يف قطر 

حت�شل بني امل�شاة)وفيات حوادث املرور،2008(.

تتكون البنية التحتية الريا�شية التي متتلكها اللجنة الأوملبية 

القطرية وا�شباير من مرافق ريا�شية خمتلفة يف اأنحاء البلد.

انخف�شت ن�شبة الريا�شيني امل�شجليني اإىل املدربيني يف معظم 

الأن�شطة الريا�شية.

تك�شف الفرتات املتقطعة اليومية م�شتويات اأوزون تتجاوز م�شتويات 

ال�شلمة يف الدوحة)متو�شط عدد القراءات اأعلى من معايري 

جودة الهواء املحيط(.

تاأتي قطر يف املرتبة 58 من حيث اإجمايل انبعاثات 

الكربون ولكنها الأوىل من حيث ن�شيب الفرد  من انبعاثات 

الكربون)انبعاثات ثاين اأك�شيد الكربون يف 2005(.

خمل�س اأولويات ا�شرتاتيجيه التنمية الوطنية.
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IX

�ل�سم                   �جلهه      �مل�سمى �لوظيفي

اأع�شاء اللجنة الت�شيريية ل�شرتاتيجية التنمية الوطنية

وزارة الداخلية 

وزارة القت�شاد  واملالية

وزارة العمل

وزارة البلدية والتخطيط العمراين

وزارة الطاقة وال�شناعة

الأمانة العامة ملجل�س الوزراء 

وزارة البيئة

وزارة ال�شوؤون الجتماعية

وزارة التعليم والتعليم العايل

وزارة ال�شحة

وزارة الأعمال والتجارة 

م�شرف قطر املركزي

الأمانة العامة للتخطيط التنموي

الأمانة العامة للتخطيط التنموي

املجل�س الأعلى ل�شوؤون الأ�شرة

وزير الدولة لل�شوؤون الداخلية

وزير القت�شاد واملالية

القائم باأعمال وزير العمل

وزير البلدية والتخطيط العمراين

وزير الطاقة وال�شناعة

وزير الدولة ل�شوؤون جمل�س الوزراء

وزير البيئة

وزير ال�شوؤون الجتماعية

وزير التعليم والتعليم العايل، 

الأمني العام للمجل�س الأعلى للتعليم

وزير ال�شحة العامة، 

الأمني العام للمجل�س الأعلى لل�شحة

وزير الأعمال والتجارة

حمافظ م�شرف قطر املركزي

للتخطيط  العامة  للأمانة  العام  الأمني 

التنموي

للتخطيط  العامة  للأمانة  العام  املدير 

التنموي

رئي�س املجل�س الأعلى ل�شوؤون الأ�شرة

�شعادة ال�شيخ عبد اهلل بن نا�شر بن خليفة اآل ثاين

�شعادة ال�شيد يو�شف ح�شني كمال

�شعادة ال�شيد نا�شر بن عبداهلل احلميدي 

�شعادة ال�شيخ عبدالرحمن بن خليفة   

بن عبدالعزيز اآل ثاين

�شعادة الدكتور حممد بن �شالح ال�شادة    

�شعادة ال�شيخ نا�شر بن حممد 

بن عبدالعزيز اآل ثاين

�شعادة ال�شيد عبد اهلل بن مبارك 

بن اعبود املع�شادي
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�شرة اإىل ع�شوية اللجنة الت�شيريية.
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  -2011 الوطنية  التنمية  ا�شرتاتيجية  ا�شتخل�س  مّت  لقد 

2016 من خلل 14 ا�شرتاتيجية قطاعية ومن تقارير خلفية 
اأعدتها فرق العمل بتوجيه من املجموعات التنفيذية وباإ�شراف 

اللجنة الت�شيريية الوطنية.

يف  الواردة  واجلداول  والأ�شكال  البيانات  ا�شتـُمّدت  وقد 

القطاعية  ال�شرتاتيجيات  من  الوطنية  التنمية  ا�شرتاتيجية 

املدرجة اأدناه، ومن التقارير اخللفية املتعلقة بهذه القطاعات.

 التقارير القطاعية ل�شرتاتيجية التنمية الوطنية 2016-2011 

 وزارة القت�شاد واملالية والأمانة العامة للتخطيط التنموي   
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 وزارة الأعمال والتجارة والأمانة العامة للتخطيط التنموي  

 املجل�س الأعلى لل�شحة والأمانة العامة للتخطيط التنموي  

 املجل�س الأعلى للتعليم والأمانة العامة للتخطيط التنموي  

 وزارة العمل والأمانة العامة للتخطيط التنموي  

 املجل�س الأعلى ل�شوؤون الأ�شرة والأمانة العامة للتخطيط التنموي

 وزارة ال�شوؤون الجتماعية والأمانة العامة للتخطيط التنموي 

 وزارة الداخلية والأمانة العامة للتخطيط التنموي 

 اللجنة الأوملبية القطرية والأمانة العامة للتخطيط التنموي 

 وزارة الثقافة والفنون والرتاث والأمانة العامة للتخطيط التنموي  

 وزارة البيئة والأمانة العامة للتخطيط التنموي  

 الأمانة العامة ملجل�س الوزراء والأمانة العامة للتخطيط التنموي 

�جلهة �لتقارير �لقطاعية    

 الإدارة القت�شادية 

 البنية التحتية القت�شادية 

 اإدارة املوارد الطبيعية 

 التنويع القت�شادي ومنو القطاع اخلا�س 

 الرعاية ال�شحية  

 التعليم والتدريب  

 امل�شاهمة الوطنية  الفعالة يف قوة عمل منتجة 

 التما�شك الأ�شري ومتكني املراأة  

 احلماية الجتماعية  

 الأمن وال�شلمة العامة  

 الريا�شة  

 الثقافة  

 ال�شتدامة البيئية 

 التحديث والتطوير املوؤ�ش�شي  

XII



ملخ�س تنفيذي



تبني روؤية قطر الوطنية 2030 التي اأطلقت يف �شهر ت�شرين الأول/ اأكتوبر 2008، 

دائم  بلدًا متقدمًا  دولة قطر  اإىل جعل  وتهدف  وامل�شتقبل.  ج�شرًا بني احلا�شر 

التنمية يوفر م�شتوًى معي�شيًا عاليًا للجيل احلايل، وللأجيال القادمة. كما اأنها 

تطمح اإىل اأن تكون دولة قطر بلدًا ن�شيطًا مزدهرًا، موفرا العدالة القت�شادية 

والجتماعية للجميع. وتتطلع الروؤية اإىل اأن ترى جميع القطريني يعملون معًا على 

حتقيق هذه الطموحات، واأن توجه طاقاتهم قَيم اإ�شلمية واأ�شرية قوية.

ملخ�ص تنفيذي

حتقيق  على  يقوم  ملجتمع   2030 الوطنية  قطر  روؤية  توؤ�ش�س 

الد�شتور  مبادئ  فيه  تتج�شد  وامل�شاواة،  والإح�شان،  العدالة، 

الدائم، الذي يحمي احلريات العامة وال�شخ�شية، وُيعزز القيم 

الأخلقية والدينية والتقاليد، وي�شمن الأمن وال�شتقرار وتكافوؤ 

الوطنية  قطر  روؤية  فاإن  املبادئ،  هذه  مع  وتناغمًا  الفر�س. 

2030 تقوم على اأربع ركائز، هي: 

التنمية الب�شرية   لتمكني �شكان دولة قطر من املحافظة 

    على جمتمع مزدهر.

التنمية الجتماعية   للحفاظ على جمتمع رعاية اجتماعية 

    عادل م�شتندا على معايري اأخلقية عالية 

    وقادرًا على لعب دور هام يف ال�شراكة 

    العاملية من اأجل التنمية.

التنمية القت�شادية  لتحقيق اقت�شاد تناف�شي ومتنوع  قادر على 

    تلبية الحتياجات  وتاأمني م�شتوًى معي�شيٍّ 

    مرتفع جلميع �شكان دولة قطر يف احلا�شر 

    وامل�شتقبل.

التنمية البيئية    ل�شمان املواءمة بني التنمية القت�شادية 

    والجتماعية وحماية البيئة.

امل�شتقبلية  التوجهات   2030 الوطنية  قطر  روؤية  حتدد  وهكذا 

وثقافته.   واأهدافه  القطري  ال�شعب  طموحات  وتعك�س  العامة 

وبت�شليطها ال�شوء على اخليارات املتاحة، فاإنها حتفز �شعب دولة 

قطر على و�شع جمموعة اأهداف م�شرتكة ترتبط مب�شتقبلهم، 

كما اأنها ُتقدم اإطارًا عامًا ل�شرتاتيجية التنمية الوطنية. 

لكي  الهيدروكربونية  ملواردها  اإدارتها  قطر  دولة  و�شتوا�شل 

ت�شمن حت�شينات يف م�شتويات املعي�شة ، لكن هذه التح�شينات 

فا�شرتاتيجية  للمجتمع.  الوحيد  الهدف  هي  تكون  اأن  ميكن  ل 

التالية  توازن بني اخليارات  اإقامة  اإىل  الوطنية تهدف  التنمية 

ملواجهة خم�شة حتديات رئي�شية حددتها روؤية قطر الوطنية:

التحديث واملحافظة على التقاليد . اأوًل:  

حتقيق التوازن بني احتياجات اجليل احلايل والأجيال  ثانيًا: 

القادمة.  

م يف النمو القت�شادي امل�شتهدف وجتنُّب  التحكُّ ثالثا: 

التو�شع غري املن�شبط.  

مطابقة حجم العمالة الوافدة ونوعيتها مع م�شار  رابعاً:  

التنمية امل�شتهدف.  

املواءمة بني التنمية القت�شادية والتنمية الجتماعية  خام�شًا: 

وحماية البيئة.  

�لوطنية  �لتنمية  ��سرت�تيجية  �إعد�د 
2016-2011

تعترب هذه ال�شرتاتيجية اأول ا�شرتاتيجية تنموية لدولة قطر. 

وهي تتويج مل�شاورات ومناق�شات وحتليلت م�شتفي�شة قامت 

بها اجلهات املعنية. واإن امل�شاركة الإيجابية التي مل ي�شبق لها 

نظري للعديد من اجلهات املعنية القطاعية وعرب القطاعات 

تعك�س رغبة اأكيدة يف الإ�شلح الذي يخدم م�شلحة البلد على 

اأف�شل وجه. وقد بداأت عملية امل�شاورات مع الوزراء وامل�شوؤولني 
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الرئي�شيني يف احلكومة، والقطاع اخلا�س، واملجتمع املدين، 

الوا�شع  النطاق  ولتغطية  باأ�شره.  املجتمع  لت�شمل  تو�شعت  ثم 

لت فرق عمل عرب القطاعات  الذي �شملته ال�شرتاتيجية �ُشكِّ

و�شركات  احلكومية،  والأجهزة  الوزارات  ممثلي  من  تتاألف 

امل�شاورات  واإن  املدين.  املجتمع  ومنظمات  اخلا�س،  القطاع 

وور�س  املقابلت،  ذلك  يف  مبا  القطاعات،  عرب  املكثفة 

العمل، واملناق�شات، والبحوث، كانت ذات اأهمية كبرية لبناء 

ا�شرتاتيجية تعمق ال�شعور القوي والإيجابي ل�شكان دولة قطر 

مبلكيتها منذ البداية. 

اعتمدت  وا�شحة  ملنهجية  وفقًا  ال�شرتاتيجية  اإعداد  مت  لقد 

الت�شخي�شي، واملقارنات  الو�شع الراهن، والتحليل  على حتليل 

املرجعية الإقليمية والدولية. وا�شتملت ال�شرتاتيجية على اأربع 

دولة  يف  القطاعات  جميع  غطت  قطاعية  ا�شرتاتيجية  ع�شرة 

املجالت  حتديد  يف  الراهن  الو�شع  حتليل  �شاهم  وقد  قطر. 

للو�شع   الأ�شا�س  خط  �شيناريو  على  بنيت  التي  الأولوية  ذات 

قيا�شًا  مقارنة  موؤ�شرات  و�شع  مت  كما  قطر،  لدولة  احلايل 

م�شتوى  على  �شواء  اأخرى،  بلدان  يف  املتميزة  املمار�شات  على 

اأم على م�شتوى بلدان اأخرى يف العامل. وحتدد تقارير  الإقليم 

اأولوية،  ذات  جمالت  ع�شرة  الأربع  القطاعية  ال�شرتاتيجيات 

ومبادرات كثرية لدعم كل برنامج وم�شروع مقرتح، مبا يف ذلك 

للتنفيذ،  الزمنية  والأطر  وامل�شوؤوليات،  الأ�شا�شية،  املتطلبات 

واملوؤ�شرات الرئي�شية. 

التنمية  ا�شرتاتيجية  ت�شمنتها  التي  وامل�شاريع  الربامج  اإن 

 ،2030 الوطنية  قطر  روؤية  اأهداف  مع  واملت�شقة  الوطنية، 

من  ا�شتمدت  قد  املحددة،  والأهداف  النتائج  ذلك  يف  مبا 

هذه  و�شعت  وقد  ع�شرة.  الأربع  القطاعية  ال�شرتاتيجيات 

يف  واأخذت  مكثفة،  م�شاورات  خلل  من  وامل�شاريع  الربامج 

القطاعات.  عرب  امل�شرتكة  الروابط  من  العديد  احل�شبان 

و�شفاٍف،  القطاعية على حتليٍل معمٍق  ال�شرتاتيجيات  وت�شتمل 

وت�شع موؤ�شرات مرجعية، وتعر�س نتائج التحليل الت�شخي�شي، 

على  وامل�شاريع  الربامج  من  واحد  كل  لدعم  اأولوياٍت  وحتدد 

م�شتوًى اأكرث تف�شيًل مما ميكن عر�شه يف ا�شرتاتيجية التنمية 

الوطنية هذه.

ال�شرتاتيجية،  هذه  وثيقة  يف  والواردة  املحددة  الأهداف  اأما 

فهي جمموعة مقتب�شة من الأهداف الواردة يف ال�شرتاتيجيات 

القطاعية،  العمل  فرق  قبل  من  اإعدادها  مت  التى  القطاعية 

واعتمادها من قبل املجموعات التنفيذية، والتي ُو�شعت ا�شتنادًا 

املراد  النتائج  على  تركز  وهي  املعنية،  اجلهات  مدخلت  اإىل 

وت�شذيب  مراجعة  تتم  و�شوف   .2016 عام  بحلول  حتقيقها 

اجلهات  ِقَبل  من  احلاجة،  ح�شب  والنوعية  الكمية  الأهداف 

املعنية الرئي�شية عند بدء تنفيذ الربامج وامل�شاريع. 

وت�شتمل ال�شرتاتيجيات القطاعية على متطلبات موارد تاأ�شريية 

اجلهات  حتدد  فهي  وم�شروع،  برنامج  لكل  وب�شرية(  )مالية 

املعنية الرئي�شية امل�شوؤولة عن تنفيذ امل�شاريع، واملخاطر املتوقعة، 

الناجح. ومن  التنفيذ  لتحقيق  اآثارها  التخفيف من  واإجراءات 

الأهمية مبكان الإ�شارة اإىل اأن كل ا�شرتاتيجية قطاعية حتتوي 

موؤ�شرات خمتارة  تدعمه  والتقييم،  للر�شد  اأ�شا�شي  اإطار  على 

اإجراء  ويتم  التنفيذ،  اأثناء  منتظم  ب�شكل  متابعة حتقيقها  تتم 

التعديلت املطلوبة عند ال�شرورة. 

وهي  �شاملة.  عمل  خطة  هي  الوطنية  التنمية  ا�شرتاتيجية  اإن 

املوجودة  املبادرات  على  تبني  وكذلك  جديدة،  مبادرات  تقدم 

القائمة  واملوؤ�ش�شات  وال�شيا�شات  بامل�شاريع  يتعلق  وفيما  حاليًا. 

بالفعل، فاإنها ُتقدم دعمًا وتركيزًا م�شافني لهذه ال�شرتاتيجية.

�لإجناز�ت و�مل�سهد �ل�ست�سر�يف للفرتة
)2016-2011(

اأقامت قطر اأ�شا�شًا متينًا ميكنها من تنفيذ ا�شرتاتيجية التنمية 

الأول  العقد  الذي �شهدته قطر يف  ال�شريع  النمو  واإن  الوطنية. 

من الألفية اجلديدة، هو من الأ�شرع يف العامل، والذي اأدى لأن 

تعادل  ب�شروط  )مقا�شًا  للفرد  الإجمايل  الدخل  م�شتوى  يكون 

وقد  العامل.  يف  امل�شتويات  اأعلى  من  واحدا  ال�شرائية(  القوة 

حد  على  واخلا�س  العام  القطاعني  يف  الدخار  ارتفاع  انعك�س 

�شواء، يف ا�شتثمارات حملية كبرية وتراكم جمموعة كبرية من 

الأ�شول الأجنبية. 

اأكرث تعقيدًا ولتعزيز  اأ�شبح  ولتلبية طلبات جديدة يف اقت�شاد 

باإجراء جمموعة  قطر  دولة  �شرعت  القت�شاد،  هذا  الأداء يف 

القرارات  بني  اجلمع  اإىل  تهدف  الإ�شلحات،  من  متنوعة 

خيارات  و�شع  بغية  متكامٍل  اإطاٍر  يف  الوطنية  الأهمية  ذات 

العملي  ال�شعيد  وعلى  قطر.  م�شتقبل  ب�شاأن  ور�شينة  وا�شحة 

وتطبيق  العامة،  اخلدمات  حت�شني  على  الإ�شلحات  توؤكد 

املتاحة  الفر�س  ُتعزز  وبذلك  التكلفة”،  مقابل  “القيمة  مبداأ 

الإ�شلحات  واإن  ككل.  وللبلد  للمواطنني  املتوفرة  وال�شروط 

فر�شة  توفر  واجتاهاتها،  الوطنية  التنمية  اأولويات  بتو�شيحها 

مما  بامل�شتقبل،  للتنبوؤ  املدين  واملجتمع  اخلا�س  للقطاع  اأف�شل 

يوؤدي اإىل ات�شاق اأف�شل للم�شالح عرب البلد.

ملخ�ص 

تنفيذي
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الوزارات  وظائف  وتطوير  لتحديث  حاليًا  جاٍر  والعمل 

والأجهزة احلكومية واأدوارها وب�شكل ر�شيد يهدف اإىل تعزيز 

اأ�شلوب  ويح�شن  العامة،  ال�شيا�شات  بني  الوثيق  التما�شك 

الإنفاق،  يف  التبذير  من  ويقلل  وجودتها،  اخلدمات  تقدمي 

ويعزز م�شاءلة القطاع العام عن اأدائه. واإن العمل على تنفيذ 

منحت  وقد  الآن،  جاٍر  ككل  احلكومة  عرب  التغيريات  هذه 

املركزية  اإداراتها  خلل  من  الوزراء  ملجل�س  العامة  الأمانة 

تفوي�شًا بالتخطيط ور�شد الأداء ملختلف اجلهات احلكومية. 

وزارة  دور  تو�شيع  وهي  األ  اأهمية خا�شة،  ذات  مبادرة  وثمة 

املالية ال�شابقة كي ت�شمل دعم ال�شيا�شة القت�شادية، واإ�شداء 

اأعيد  فقد  املو�شع  الدور  لهذا  واإدراكا  والتن�شيق.  امل�شورة 

 2009 ل�شنة   )31( رقم  الأمريي  بالقرار  الوزارة  تنظيم 

لت�شبح وزارة القت�شاد واملالية.

الأمدين  يف  للتنمية  امل�شتقبلية  الحتياجات  يف  النظر  وبغية 

التنموي  للتخطيط  العامة  الأمانة  اأن�شئت  والطويل،  املتو�شط 

اأناط  الذي   ،2006 ل�شنة   39 رقم  المريي  القرار  مبوجب 

2030. كما اأن القرار  بها م�شوؤولية اإعداد روؤية قطر الوطنية 

الأمريي رقم 50 ل�شنة 2009 اأناط بالأمانة العامة للتخطيط 

التنموي م�شوؤولية اإعداد ا�شرتاتيجيات التنمية الوطنية اللزمة 

الوثيقة  هذه  وتت�شمن   .2030 الوطنية  قطر  روؤية  لتحقيق 

ا�شرتاتيجية التنمية الوطنية الأوىل للفرتة 2011-2016 التي 

يجري العمل حاليًا على تنفيذها.

يف  بالتطورات  وثيقًا  ارتباطًا  القطري  القت�شاد  م�شار  يرتبط 

الهيدروكربونية  فال�شناعات  الهيدروكربونية.  املوارد  قطاع 

مازالت تهيمن على ال�شاحة القت�شادية، لكن دولة قطر تتو�شع 

حاليا يف جمالت جديدة.

باأ�شعار  والطاقة  الهيدروكربونية  اللقيمة  باملواد  الإمداد  اإن 

وازدهارها  اللحقة  ال�شناعات  تطور  على  �شاعد  منخف�شة 

�شهدت  كما  التعدينية،  وال�شناعة  البرتوكيماويات  قطاعي  يف 

بع�س القطاعات الفرعية، كالأ�شمدة، منوًا �شريعًا.

فيها  مبا  جديدة  جمالت  يف  اأي�شا  قدم  مواطئ  تثبيت  ومت 

واحة  ت�شم  وحاليا،  العلمية،  واخلدمات  اجلوي  النقل 

يف  م�شروعًا   30 من  اأكرث  قطر  دولة  يف  والتكنولوجيا  العلوم 

والبيئة،  والكيماويات،  والنفط،  احلياتية،  العلوم  مثل  جمالت 

واللكرتونيات وهند�شة الربامج. و�شهد القطاع املايل يف دولة 

قطر اأي�شًا تطورًا �شريعًا لتلبية احتياجات اقت�شاد اأكرب حجما 

واأكرث تعقيدًا.

وجتري  الحتياجات.  املادية  ال�شتثمارات  حلقت  اأن  لبثت  ما 

عنها  جنم  التي  التحتية  البنية  لختناقات  وا�شعة  معاجلة  الآن 

اإن ال�شتثمارات  امل�شاريع وعدم كفاءة تنفيذها.  ارتفاع تكاليف 

يف الرعاية ال�شحية كبرية وتدعم اإنتاجية القوى العاملة وتعزز 

التما�شك الجتماعي. وبف�شل ال�شتثمارات ال�شخمة يف اخلدمات 

انخف�شت  اخلدمات،  تقدمي  وُنُظم  اجلودة  العالية  ال�شحية 

معدلت الوفيات بدرجة كبرية؛ وقد حت�شنت معدلت البقاء على 

قيد احلياة عند فئات العمر اله�شة كالأطفال وال�شيوخ. وهناك 

تلبي  التي  ال�شحية  واملوؤ�ش�شات  املراكز  من  متنوعة  جمموعة 

تتطلب  التي  الحتياجات  �شيما  ول  املتنوعة،  الحتياجات  حاليًا 

موظف،   13  000 من  اأكرث  بوجود  وذلك  عالية،  اخت�شا�شات 

يتمتع معظمهم باملهارات الطبية والفنية اللزمة.

كبرية.  اأي�شا  والتدريب  التعليم  يف  ال�شتثمارات  كانت  وقد 

التعليمي  نظامها  يف  التطوير  ل�شرورة  قطر  دولة  من  واإدراكا 

يف  كبري  ب�شكل  ا�شتثمرت  فقد  لديها  املتوفرة  القدرات  ويف 

هذين املجالني. فازداد الإنفاق احلكومي على التعليم باطراد 

مما   ،2008 عام  الإجمايل  املحلي  الناجت  من   %5 نحو  ليبلغ 

بني  من  ال�شعودية  العربية  اململكة  بعد  الثاين  البلد  قطر  جعل 

بلدان جمل�س التعاون اخلليجي يف هذا امل�شمار. وثمة مبادرات 

هامة يف جمال التعليم العايل تت�شمن تو�شيع حرم موؤ�ش�شة قطر 

للعلوم والتكنولوجيا، واإ�شلح جامعة قطر، واإن�شاء كلية جمتمع 

جديدة واإدخال م�شارات التعليم املهني والفني. 

وعلى الرغم من اأن هذه الجتاهات اجلديدة ذات فائدة وتدعم 

التكامل  يف  نق�س  من  تعاين  فهي   ،2030 الوطنية  قطر  ر�ؤية 

واملواءمة. وبالإ�شافة اإىل ذلك، فاإن بع�س هذه التدابري ما يزال 

حربا على الورق فقط، وبع�شها تاأخر تنفيذه. ويف الوقت الذي  

 2016-2011 الوطنية  التنمية  ا�شرتاتيجية  فيه  �شت�شتفيد 

من املبادرات القائمة، فمن واجبها اأن توفر اأي�شا الإطار الذي 

بني  واملواءمة  الفعال  التكامل  وتوفري  الفجوات  �شد  من  ميكن 

خمتلف القطاعات. 

�مل�سهد �ل�ست�سر�يف �لقت�سادي مو�ٍت  بوجه 
عام

مواتية   2016-2011 الفرتة  يف  القطري  القت�شاد  اآفاق  اإن 

بوجه عام، واإن النتعا�س العاملي م�شتمر بف�شل النمو القوي يف 

الأ�شواق النا�شئة، وانتعا�س التجارة العاملية. و�شيرتاجع منو دخل 

املوارد الهيدروكربونية يف قطر يف الفرتة 2012-2013، حيث 

�شي�شل برنامج قطر الناجح لل�شتثمار الذي دام ع�شرين �شنة 
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اإىل ذروته. كما اأن على ال�شتثمارات الكبرية يف النفط والغاز 

النتظار حتى بعد انتهاء التعليق املفرو�س على الإنتاج يف حقل 

ال�شمال، الذي ل يتوقع اأن يحدث قبل نهاية عام 2015. وميكن 

 2016 النفط اخلام باقرتاب عام  اإنتاج  اأي�شا توقع انخفا�س 

واإن كانت اجلهود مبذولة للحيلولة دون وقوعه. 

ومع اأن النمو يف الفرتة 2012-2016 �شيكون اأقل مما كان عليه 

يف ال�شنوات ال�شابقة، ف�شتظل م�شتويات الدخل عالية، و�شوف 

الهيدروكربوين  غري  القت�شاد  يف  الوا�شح  التو�شع  ي�شاعد 

قطاع  ينمو  اأن  وميكن  الإجمايل.  املحلي  الناجت  منو  دعم  على 

النقل والت�شالت اإىل جانب قطاع الأعمال واخلدمات املالية 

ولكن  مطرد،  ب�شكل  الإن�شاءات  قطاع  ينمو  و�شوف  قويا.  منوا 

املتوقع  وملا كان من  التحويلية.  ال�شناعات  اأداء  ينبغي حت�شني 

ُيتوقع  فاإنه  النهو�س  اإىل  الهيدروكربوين  غري  القطاع  يعود  اأن 

اأن يبلغ معدل منو الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي يف الفرتة 

2012-2016 اكرث بقليل من 5%، وذلك بافرتا�س عدم وجود 
املحلي  الدخل  و�شيبقى  الهيدروكربوين.  القطاع  من  م�شاهمة 

احلقيقي الناجت عن هذا النمو متوقفًا على م�شار اأ�شعار املوارد 

الهيدروكربونية، التي �شيكون لها اأثر وا�شح على �شروط التبادل 

فوق  متوا�شعة  مكا�شب  الأ�شا�س  �شيناريو  ويفرت�س  التجاري. 

متو�شط الأ�شعار عام 2010.  

النفقات  انخفا�س  قطر  يف  ال�شتثمار  منط  يعك�س  و�شوف 

الراأ�شمالية للقطاع الهيدروكربوين. ورمبا يبلغ جمموع ال�شتثمار 

املحلي الإجمايل يف الفرتة 2012-2016 نحو 820 مليار ريال 

قطري. وقد ياأتي ن�شف هذا املبلغ من القطاع الهيدروكربوين. 

العام”  “ال�شتثمار  املركزية  احلكومة  ا�شتثمار  يبلغ  اأن  وُيقدر 

347 مليار ريال قطري. وا�شتنادًا اإىل اخلطط اجلارية �شوف 
له  م�شتوى  اأعلى  التحتية  البنية  على  احلكومي  الإنفاق  يبلغ 

تنفيذ  لبدء  الراهنة  اخلطط  م�شار  يعك�س  وهذا   ،2012 عام 

امل�شاريع الكبرية. 

كما ُيتوقع اأن يظل املركز املايل للحكومة قويًا، و�شيكون كافيًا 

نفقات  وتغطية  امل�شتقبل،  الراأ�شمالية يف  ال�شتثمارات  لدعم 

تنفيذ املبادرات التي ت�شمنتها ا�شرتاتيجية التنمية الوطنية.  

ومن املرجح اأن تظل ن�شبة اإجمايل الدخار الوطني اأعلى من 

رمبا  لكنها   ،2014 عام  الإجمايل  املحلي  الناجت  من   %40
اجمايل  ينخف�س  و�شوف  اللحقة.  ال�شنوات  يف  تنخف�س 

حاليا  املرتفع  م�شتواه  عن  للحكومة  العامة  املوازنة  فائ�س 

2016؛ وعلى  6% من الناجت املحلي الإجمايل عام  اإىل نحو 

الرغم من انخفا�شه فاإنه يبقى يف و�شع جيد. باملقابل، فقد 

لو  فيما  الرقم  الثنائي  ر�شيده  على  املوازنة  فائ�س  يحافظ 

تنوعت وات�شعت م�شادر اليرادات. و�شيظل ر�شيد احل�شاب 

اجلاري فائ�شًا ب�شكل را�شخ.

التو�شَع  ال�شكان  عدد  يف  املتوا�شعة  الزيادات  ُترافق  و�شوف 

القت�شادي املتوقع، حيث من املتوقع اأن ينمو عدد �شكان قطر 

ردًا بن�شبة يبلغ متو�شطها 2.1% يف ال�شنة خلل الفرتة  منوا مطَّ

1.64 مليون  2011-2016، ويرتفع جمموع عدد ال�شكان من 
ن�شمة  مع نهاية عام 2010 اإىل اأقل بقليل من 1.9 مليون ن�شمة 

عام 2016. ولي�س من املتوقع اأن ي�شتمر النمو ال�شريع يف عدد 

الفرتا�س  هذا  ويتفق  القريب.  املا�شي  �شهده  الذي  ال�شكان 

مع توقعات منو الناجت املحلي الإجمايل )املذكور اأعله(، لكن 

اإىل  توؤدي  التي  الإنتاجية،  التقدم يف  �شي�شهد بع�س  النمو  هذا 

التحول  واإن  الناجت.  لكل وحدة من  العمل  انخفا�س يف عن�شر 

ي�شتلزم  قيمًة  اأعلى  اقت�شادي  ن�شاط  نحو  املفرت�س  الهيكلي 

م�شبقًا حدوث تطور يف تركيبة املهارات يف قوة العمل، وزيادة 

ا�شتخدام راأ�س املال.

�مل�سهد  على  �لهيدروكربون  �أ�سعار  تغري�ت  �أثر 

�ل�ست�سر�يف

اإن التنبوؤ بامل�شتقبل عملية تكتنفها اخلطورة دائمًا، وميكن اأن تغري 

بع�س العوامل املتقلبة التوقعات تغيريًا كبريًا. ومما يهم دولة قطر 

على وجه اخل�شو�س توقعات اأ�شعار هذه املوارد الهيدروكربونية. 

كاقت�شاد  الهيدروكربونية،  املوارد  على  املعتمد  القت�شاد  ويف 

الهيدروكربونية يف  املوارد  اأ�شعار  دولة قطر، �شيكون لنخفا�س 

املوارد  اأثر كبري على  الأقل(  املتو�شط على  الأمد  امل�شتقبل )يف 

املالية املتاحة، و�شيكون لذلك اآثار على م�شارات النمو امل�شتدام. 

  

اخلام   النفط  �شعر  متو�شط  اأن  تفرت�س  التي  النظر  وجهة  اإن 

74 دولرا للربميل خلل الفرتة 2012-  �شيبلغ ما يقرب من 

2016، من �شاأنها اأن ُتغري التوقعات الواردة يف �شيناريو نقطة 
دولرًا(.    86 الربميل  �شعر  يكون  اأن  تفرت�س  )التي  النطلق 

متو�شط  باأن  النفط  �شعر  انخفا�س  افرتا�شات  تطبيق  ويوحي 

بن�شبة  �شينخف�س  الإ�شمي  الإجمايل  املحلي  الناجت  م�شتوى 

 .2016 عام  الأ�شا�س  خط  �شيناريو  عن  مب�شتواه  مقارنة   %2
ولأن النفقات احلكومية، اإىل حد ما، تتبع م�شار الناجت املحلي 

فبالتايل،  الأ�شا�س  خط  �شيناريو  يف  احلال  هي  كما  الإجمايل 

حيث  للدولة؛  العامة  للموازنة  الإجمايل  الفائ�س  �شينخف�س 

ينجم عن افرتا�س انخفا�س اأ�شعار النفط بحلول عام 2016 

املحلي  الناجت  اإىل  الإجمايل  الفائ�س  هذا  ن�شبة  انخفا�س 

الإجمايل من حوايل 6% اإىل حوايل %4. 

ملخ�ص 

تنفيذي
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اأكرث حتى من ذلك.  الغاز عامل تغيري  اأ�شعار  اأن تكون  وميكن 

ومما يذكر اأن �شعر الغاز و�شعر النفط يف الأ�شواق العاجلة قد 

اأ�شعار  اأن قطر حممية من تقلبات  انف�شل عن بع�شهما. ومع 

مع  الأمد  الطويلة  اتفاقياتها  خلل  من  ن�شبيا،  الفورية  الغاز 

الغاز  اأ�شعار  بني  الفجوة  توؤدي  اأن  املحتمل  لكن من  امل�شرتين، 

اإىل  ال�شراء الطويلة الأمد  واأ�شعار اتفاقيات  يف الأ�شواق الآنية 

�شغوطات على �شعر �شلة الغاز الطبيعي امل�شال القطري. واإذا 

�شعر خط  30% عن  بن�شبة  �شينخف�س  الغاز  �شعر  اأن  افرت�س 

الأ�شا�س )وهذا انخفا�س متوا�شع مقارنة مبا �شهدته الأ�شعار 

ولأن  �شلبية.   مالية  واآثار  ف�شينتج عن ذلك مداخيل  الفورية( 

ترتفع  �شوف  الناجت  جمموع  يف  امل�شال  الطبيعي  الغاز  ح�شة 

الدخل  على  الأ�شعار  انخفا�س  اأثر  فاإن  الفرتة،  هذه  خلل 

�شيكون كبريًا. حيث �شيبلغ اإجمايل تراكم خ�شائر الدخل خلل 

الفرتة 357 مليار ريال قطري اأي ما يعادل 9% انخفا�شا عن 

م�شتوى تراكم الدخل وفق �شيناريو خط الأ�شا�س. واإن الر�شيد 

اأ�شعار  انخفا�س  لفرتا�شات  وفقًا  املالية  للموازنة  الإجمايل 

الغاز، مع بقاء النفقات ثابتة، ميكن اأن ينخف�س اإىل 3.4% من 

الناجت املحلي الإجمايل بحلول عام 2016 وهذا ميثل نقطتني 

مئويتني تقريبًا حتت خط الأ�شا�س. 

تواجه  �شوف  اليقني،  عدم  حالة  مع  التعامل  اإىل  وبالإ�شافة 

واملوؤ�ش�شية،  الب�شرية  املوارد  على  �شديدة  قيودًا  قطر  دولة 

اإمكانية تنفيذ ا�شرتاتيجية التنمية  اأن توؤثر على  والتي ميكن 

القطاع  موؤ�ش�شات  تعزيز  اإىل  حتتاج  قطر  فدولة  الوطنية. 

العام لتحقيق اأهداف روؤية قطر الوطنية 2030. وهذا يتطلب 

بناء القدرات املوؤ�ش�شية والتنظيمية، وتقدمي اخلدمات العامة 

اأقوى و�شراكًة فعالة بني القطاعني  بكفاءة و�شفافية، وتعاونًا 

العام واخلا�س، ومناخًا منا�شبًا ملمار�شة الأعمال، ودورًا اأو�شع 

للمجتمع املدين. 

تنظيم كاأ�ص �لعامل 2022 و�رتفاع �إنفاق �حلكومة 

�ل�ستثماري

جاء قرار ا�شت�شافة كاأ�س العامل لكرة القدم عام 2022 ليوفر 

اأن  من  وبالرغم  قطر.  دولة  يف  اجلديدة  الفر�س  من  العديد 

العامل   كاأ�س  ا�شت�شافة  قرار  من  املتوقعة  القت�شادية  الآثار 

من  الأول  الق�شم  خلل  الأرجح  على  كبرية  تكون  لن   2022
الفرتة 2011-2016، اإل اأنه يجب اأن تقوم دولة قطر بالإعداد 

لتنفيذ ا�شتثمارات �شخمة يف قطاع البنية التحتية. وفيما يتعلق 

اأهمية  ال�شتثمارات  هذه  تكت�شب  القطري،  القت�شاد  بحجم 

الأجل  الطويلة  التنموية  الآثار  اإىل  النتباه  ت�شتدعي  كما  بالغة 

بعد  ما  اإىل  بالنظر  الكلي.  القت�شاد  على  واأثرها  لها  املتوقعة 

لتدعيم  كبرية  فر�شة  العامل  كاأ�س  تنظيم  ي�شكل  فقد   ،2020
بنية واأداء القطاعات غري النفطية يف قطر. 

لكاأ�س  يكون  اأن  ميكن  القريب)2012-2011(،  املدى  ففي 

ال�شتثماري  والن�شاط  التجاري  التداول  اأثر كبري على  العامل 

موؤقتة.  الآثار  هذه  تكون  اأن  املرجح  ومن  امل�شاربة،  بهدف 

منع  ل�شمان  امل�شتجدات  مبتابعة  احلكومة  �شتقوم  ولذلك 

العام  ال�شالح  وحلماية  ال�شوق  عوامل  ا�شتخدام  اإ�شاءة 

وم�شالح اجلمهور.

الدولة،  يف  القت�شادي  التنويع  طموحات  منظور  من  اأما 

�شتوفر كاأ�س العامل فر�شًا جديدة لدولة قطر ومن املمكن اأن 

حتقق ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�س مزايا عديدة يف 

�شمن  العتبار  بعني  توؤخذ  اأن  ينبغي  ولذلك  امل�شاريع،  بع�س 

اإطار اأو�شع لقرارات ال�شتثمار العام. اأما من ناحية الأعمال، 

ف�شتوفر كاأ�س العامل الفر�س لل�شركات املحلية لت�شكيل حتالفات 

ا�شرتاتيجيه مع ال�شركات اخلارجية مبا يتيح لهذه ال�شركات 

الرتباط ب�شل�شل القيمة العاملية. ومن املتوقع اأي�شًا اأن توؤدي 

ا�شت�شافة بطولة كاأ�س العامل اإىل بروز بع�س التحديات. وعليه، 

يجب اأن ت�شتفيد دولة قطر من هذه ال�شت�شافة ل�شد الثغرات 

املوجودة يف قدراتها واإمكانياتها. فعلى �شبيل املثال، يجب اأن 

ت�شتمل التفاقيات ال�شتثمارية على اآليات ل�شمان نقل املعرفة 

والتكنولوجيا. 

ال�شتثمارية  امل�شاريع  بع�س  اأن  من  الرغم  على  ذكرنا،  كما 

التنفيذ  اعتماد  مرحلة  يف  تكون  قد  العامل  بكاأ�س  املرتبطة 

يكون  اأن  املرجح  فمن   ،2016-2011 الفرتة  خلل  الفعلي 

الأثر امل�شاف لأن�شطة كاأ�س العامل خلل هذه الفرتة متوا�شعًا. 

وقد مت و�شع برنامج ا�شتثمارات �شخم مو�شع التنفيذ بالفعل. 

الإنفاق  اثر  اأن  اإىل  املايل  الكلي  الإطار  ي�شري  عام،  وب�شكل 

ال�شتثماري الإ�شايف )�شواء من القطاع العام اأم اخلا�س( على 

الناجت والدخل املحليني يف املدى الق�شري �شيكون حمدودا.

يف  احلالية  التو�شعية  املرحلة  ت�شل  عندما   ،2012 عام  وبعد 

ت�شري  النهائية،  حمطتها  اإىل  الهيدروكربوين  القطاع  تنمية 

يلي؛  كما  القطري  القت�شاد  هيكل  يكون  باأن  التقديرات 

الإنفاق  من   %5 قيمته  ما  اإ�شافة  اإىل  حاجة  هناك  �شيكون 

ال�شتثماري العام لتوليد ت�شارع موؤقت يف منو ناجت القطاع غري 

عن  املتولد  املحلي  الدخل  اإن   .%0.5 بن�شبة  الهيدروكربوين 

لأن  وذلك  طفيفا  �شيكون  احلكومي  الراأ�شمايل  الإنفاق  زيادة 

الن�شبة العالية من هذا الإنفاق غالبًا ما �شتكون على الواردات 



7

بالإ�شافة  اأي�شا(،  ا�شتهلكية  ومواد  راأ�شمالية  ومواد  )ب�شائع 

الأجنبية  العمالة  الذي حتققه  الدخل  من  كبرية  ن�شبة  اأن  اإىل 

قد  البلد.  داخل  اإنفاقه  يتم  ول  للخارج  معظمه  حتويل  يتم 

تكون الآثار املرتتبة عن زيادة الإنفاق الراأ�شمايل احلكومي على 

املالية العامة للحكومة كبرية، حيث انه من غري املحتمل اأن يتم 

امت�شا�س هذه الآثار من خلل زيادة ال�شرائب. كما اأن هناك 

يف  التدرج  اأدى  ما  اإذا  ت�شخمية  �شغوط  حدوث  من  خماطرة 

تنفيذ امل�شاريع الكبرية اإىل اختناقات يف العر�س.

 -2011( الأوىل  الوطنية  التنمية  ا�شرتاتيجية  فرتة  وخلل 

بالزخم  العامل  لكاأ�س  ال�شتعدادات  �شتحظى   ،)2016
اخلا�شة  املوؤ�ش�شية  الرتتيبات  و�شع  �شيتم  حيث  والهتمام. 

واإدارتها،  العامل  بكاأ�س  املرتبطة  الأن�شطة  على  بالإ�شراف 

التحتية  البنية  خدمات  لتوفري  ال�شتثمارات  اإعداد  �شيتم  كما 

تنظيم  اإىل  النظر  يف�شل  التخطيطي،  املنظور  ومن  املطلوبة. 

كاأ�س العامل 2022 من خلل اإطار اأ�شمل واأعم للتنمية يف دولة 

وفعالية  عابر  حدث  اأنه  اعتبار  على  اإليه  النظر  ولي�س  قطر، 

ريا�شية كبرية تعقد ملرة واحدة. ولهذا فمن الأهمية مبكاٍن اأن 

يتم تكامل ودمج التدابري والإجراءات املتعلقة بتخطيط ومتويل 

اأعم للمالية العامة  اإطار  الأن�شطة املتعلقة بهذا احلدث �شمن 

واإن  هذا،  القطري.  القت�شاد  يف  احلكومية  املوازنة  واإدارة 

التمعن الدقيق يف امل�شاريع الراأ�شمالية ال�شخمة املرتبطة بكاأ�س 

العامل من حيث درا�شة الآثار الجتماعية والقت�شادية والبيئية 

الطويلة الأجل املرتتبة عليها ومدى تنا�شقها مع الروؤية الوطنية 

للأجيال  مفيد  اإرث  تاأ�شي�س  عنه  �شينجم   2030 قطر  لدولة 

القادمة يف دولة قطر.

��ستد�مة �لزدهار �لقت�سادي

مرتابطة  اأهداف  ثلثة   2030 الوطنية  قطر  روؤية  حتدد 

وزيادة  املعي�شًة،  من  عال  م�شتوًى  ا�شتدامة  وهي:  للقت�شاد 

النتائج  بني  املواءمة  الأعمال، وحتقيق  وريادة  البتكار  قدرات 

القت�شادية وال�شتقرار القت�شادي واملايل. 

اجليل  احتياجات  تلبية  باأنها  ال�شتدامة  الروؤية  هذه  وُتعرف 

تلبية  على  القادمة  الأجيال  بقدرة  الإ�شرار  دون  احلايل 

من  يتجزاأ  ل  جزءا  ال�شتدامة  ت�شبح  ولكي  احتياجاتها. 

تقدم يف ثلثة اجتاهات  اإحراز  بد من  القطري، ل  القت�شاد 

قيمة  بتو�شيع  اأوًل  الدولة  �شتقوم  بع�شًا:  بع�شها  يعزز  متوازية 

الزدهار  ل�شتدامة  اأ�شا�شي  �شرط  هي  التي  الإنتاج،  قاعدة 

لزيادة  ويهدف  ال�شكان،  عدد  يف  ازديادًا  ي�شهد  اقت�شاد  يف 

الفر�س املتاحة للأجيال املقبلة. وثانيًا �شتحر�س احلكومة على 

ال�شتقرار القت�شادي وتعزيز الكفاءة. وثالثًا، �شتعمل احلكومة 

وت�شجيع  القت�شاد  تنويع  على  اخلا�س  القطاع  مع  بال�شراكة 

ثقافة البتكار والكت�شاف. 

تو�سيع نطاق �لقاعدة �لإنتاجية

تفر�س احلاجة اإىل منو القاعدة الإنتاجية حدودًا لل�شرعة التي 

للأجيال  الرثوة  على  املحافظة  مع  موارده  البلد  بها  ي�شتهلك 

دولة قطر  الهيدروكربونية يف  الرثوة  تن�شب  وعندما  القادمة. 

عوائد  تناق�س  ب�شبب  اأو  الإنتاج  كميات  انخفا�س  نتيجة  )اإما 

وحدة النتاج الناجمة عن الزيادة الكبرية يف تكاليف الإنتاج( 

لتوليد الدخل وذلك  فالواجب ان تكون هناك بدائل م�شتدامة 

القطرية.  امل�شتوردات  فاتورة  وتغطية  العام  ال�شتهلك  لدعم 

لعائد  م�شتمرا  وتدفقًا  للدخار  عالية  معدلت  يتطلب  وهذا 

ال�شتثمارات يف امل�شتقبل املنظور.  واإنَّ ات�شاق ال�شيا�شات البعيدة 

املدى املتعلقة با�شتنزاف املواد الهيدروكربونية، والإدارة املالية 

ال�شليمة، وال�شتثمار الر�شيد �شوف يدعم ال�شتدامة. 

العمرانية  التحتية  البنية  يف  املخططة  قطر  ا�شتثمارات  اإن 

والجتماعية ُت�شكل جزءا اأ�شا�شيًا من ا�شرتاتيجية اأو�شع نطاقًا 

من  مزيد  وجذب  الإنتاجية،  قاعدتها  تو�شيع  ا�شتمرار  ل�شمان 

ا�شتثمارات القطاع اخلا�س. و�شوف تكون احتياجات قطر من 

َيت بوجه عام بنهاية عام 2016، علمًا باأن  البنية التحتية قد ُلبِّ

ثمة ا�شتثمارات كبرية قيد التنفيذ. كما تويل احلكومة اهتمامها 

ملجالت اأخرى يجب اأن يتم رفع م�شتواها )كالطرق، والأرا�شي 

ا�شتثمار  واإن  والت�شالت(.  املعلومات  وتكنولوجيا  ال�شناعية، 

ا�شرتاتيجيتها  من  اأي�شًا  هام  جزء  الأجنبية  الأ�شول  يف  قطر 

حقوق  وحلماية  امل�شتقبل،  يف  دخلها  قاعدة  لتنويع  الوا�شعة 

الأجيال القادمة.

للدولة،  ملكًا  دولة قطر  الهيدروكربونية يف  الأ�شول  لكون  ونظرًا 

عن  الأ�شول  هذه  قيمة  تعظيم  م�شوؤولية  تقع  احلكومة  فعلى 

تدابري مالية،  الأمثل وذلك من خلل  بال�شكل  ا�شتغللها  طريق 

تبذل  و�شوف  معا.  النوعني  من  توليفة  اأو  تعاقدية،  ترتيبات  اأو 

الدولة جهدها، من حيث املبداأ، للح�شول على كل الريع الكامن 

عوائد  ل�شمان  وذلك  متتلكها  التي  الهيدروكربونية  الأ�شول  يف 

العائدات  ا�شتهدفت  فاإذا  ت�شتثمره.  مال  راأ�س  اأي  على  كافية 

ال�شتثمار  حجم  يتاأثر  اأن  ينبغي  فل  بكفاءة،  الهيدروكربونية 

اخلا�س )احلياد ال�شتثماري( لأن امل�شتثمرين من القطاع اخلا�س 

املخاطرة.  يراعي  الذي  ال�شتثمار  العائد على  يك�شبون  �شيظلون 

ولكْن، مع اأن مبداأ الريع املثايل وحياد ال�شتثمار �شيظلن يقومان 

ملخ�ص 

تنفيذي
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عمل  اأطر  تطبيق  تقت�شي  الرباغماتية  فاإن  مفيد،  توجيهي  بدور 

التخلي عن جزء  يعني ذلك  وقد  تنفيذها،  الواقع وميكن  تعك�س 

من الريع لجتذاب ال�شتثمارات والتقنيات ال�شرورية.

و�شت�شمن احلكومة يف امل�شتقبل، كما فعلت يف املا�شي، اأن تكون 

بالقطاع  املرتبطة  واللحقة،  الأ�شا�شية  ال�شتثمارات،  تركيبة 

الهيدروكربوين، مرنة ب�شكل كاٍف للتعامل مع خ�شو�شيات كل 

اأهمية  اأي�شا، هناك  اأو�شاع ال�شوق.  اأو  م�شروع وتغري التكاليف 

عادل.  ب�شكل  املخاطر  حتمل  يف  بالت�شارك  املتعلقة  للتدابري 

فبينما تقوم الدولة باتخاذ كافة اخلطوات التي ت�شتطيع القيام 

بها لدرء كافة م�شادر املخاطرة، فاإن اإزالة املخاطر الت�شغيلية 

اأخرى  بو�شائل  اأو  احلكومية  ال�شمانات  خلل  من  والتجارية 

�شوف تكون يف منتهى ال�شرر اإذا ما هي اأ�شعفت احلوافز التي 

تعزز اأداء القطاع اخلا�س. ويف حالة م�شاركة م�شتثمري القطاع 

اخلا�س للدولة يف ريع املوارد الهيدروكربونية، ف�شت�شعى الدولة 

اإيجابا  تنعك�س  اأخرى  بفوائد  الريع  يف  امل�شاركة  هذه  لتعوي�س 

على القت�شاد الوطني )كامتلك التكنولوجيا والبنى التحتية 

اأو املعرفة واملهارات(. 

   

والطاقة  اللقيمة  املوارد  من  متلكه  ما  قطر  دولة  �شت�شخر 

الآمد  الطويل  القت�شادي  التنويع  يف  للم�شاهمة  الرخي�شتني 

وتو�شيع قاعدتها الإنتاجية. ومعيار اختبار جناح قطر يف هذا 

امل�شعى هو اأن ترتافق ال�شتثمارات املتعلقة بهذه الروؤية مب�شتويات 

املوارد  املخاطرة( على جمموع  بدرجة  )املعدل  للعائد  مقبولة 

التي التزمت احلكومة بتخ�شي�شها لهذه ال�شتثمارات. وتتوفر 

ال�شناعات  واإن  ذلك،  لعمل  الفر�س  من  العديد  قطر  لدولة 

التي حت�شل على مزايا ناجمة عن اإلغاء تكاليف النقل والتوزيع 

فر�شا  تقدم  اللقيمة  واملواد  الطاقة  م�شادر  بقرب  والتمركز 

يف  تتمثل  الأمد  طويلة  اأخرى  فر�شة  وثمة  لل�شتثمار.  عديدة 

التكامل على مدى �شل�شلة تزويد امل�شتهلك بالطاقة.  وعلى �شبيل 

ر قطر فوائ�س طاقتها الكهربائية املتولدة من  املثال فقد ت�شدِّ

الغاز اإىل املنطقة املحيطة بها اأو حتى ما وراءها. واإن لدى قطر 

للنجاح حتى  قابلة  املزايا يف جمالت  لل�شتفادة من  اإمكانات 

لو مل تكن دولة قطر منتجة للموارد الهيدروكربونية. حيث لدى 

وميزة  والنقل  النتاج  جمايل  يف  بالفعل  تف�شيلية  ميزة  قطر 

جمايل  يف  املرتابطة  الأن�شطة  بني  العمودي  التكامل  يف  كامنة 

التوزيع والتخزين. 

وقد كان اأداء ال�شناعات البرتولية القطرية واأن�شطة اأخرى يف 

قطاع الطاقة جيدًا يف قيادة ال�شتثمارات الأخرى، وبينما تعمل 

دولة قطر على تنويع اقت�شادها ملا بعد املوارد الهيدروكربونية 

تن�شيقا بني  واأكرث  اأقوى  �شيا�شات  تتخذ  اأن  املفيد  ف�شيكون من 

جهات  قامت  الأخرى  البلدان  بع�س  ففي  ال�شناعات.  هذه 

امل�شورة  تقدمي  يف  مركزية  باأدوار  امل�شتوى  عالية  م�شتقلة 

للحكومة ويف تنفيذ �شيا�شات ال�شتثمار والتنمية ال�شناعية.

تعزيز �ل�ستقر�ر �لقت�سادي

يعر�شها  الهيدروكربونية  املوارد  على  قطر  دولة  اعتماد  اإن 

ويرتك  العاملية،  الطاقة  اأ�شواق  يف  م�شتقرة  غري  لأو�شاع 

تخطيطها القت�شادي ُعر�شة مل�شتويات عالية من عدم اليقني. 

ويف القت�شاد الذي يعتمد على ت�شدير املواد الهيدروكربونية، 

على  الطاقة  اأ�شعار  تقلبات  تنعك�س  قطر،  دولة  كاقت�شاد 

تعاقبية  باآثار  وتت�شبب  مبا�شر،  ب�شكل  للدولة  املالية  الإيرادات 

�شلبية على �شائر اأنحاء القت�شاد. واإن عدم القدرة على التنبوؤ 

اع ال�شيا�شات  نَّ باأ�شعار الطاقة يجعل من ال�شعوبة مبكان على �شُ

اأن يتخذوا املوقف املايل ال�شليم. وهناك دائمًا خماطرة تتمثل 

يف اأن عدم دقة احل�شابات املالية ميكن اأن يوؤدي اإىل الزيادة يف 

النفط  باأ�شعار  التنبوؤ  القدرة على  لعدم  ونظرًا  التقلبات.  حدة 

العاملية، فرمبا يكون من امل�شتحيل معرفة ما اإذا كانت تغريات 

اإىل  واحلاجة  للتحديات،  واإدراكًا  دائمة.  اأم  موؤقتة  الأ�شعار 

نطاقًا،  اأو�شع  مالية  قاعدة  واإىل  الدخار  من  عالية  م�شتويات 

�شتقوم احلكومة باإطلق برنامج لإ�شلح املوازنة يتمحور حول 

الرئي�شي  الهدف  واإن  واملالية.  القت�شاد  وزارة  تنظيم  اإعادة 

هنا التنفيذ الناجح  لإطار مايل وقانوين �شامل للمالية العامة 

ومت�شق مع الد�شتور الدائم لدولة قطر.   

اخلم�شة  العنا�شر  من  موؤلف  مايل  حتول  برنامج  �شاأن  ومن 

الرئي�شية التالية اأن يدعم هذا الهدف:

• قانون جديد للموازنة يت�شمن املبادئ املالية العامة الكفوءة .
الأمم  ت�شنيف  با�شتخدام  النفقات  وظيفي جلميع  • ت�شنيف 

    املتحدة لوظائف احلكومة بغية و�شع موازنة مبنية على 

    الربامج للقطاع باأ�شره.

ّناع القرار على حتليل الآثار املالية  • اإطار مايل كلي ي�شاعد �شُ
    والقت�شادية الكلية لللتزامات التي يفكرون باتخاذها.

اأن امل�شاريع الراأ�شمالية  للتاأكد من  • برنامج لل�شتثمار العام 
    تقدم اأعلى عائد اجتماعي ومن اأنها مت�شقة فيما بينها. 

وتقييم.    ر�شد  وظيفة  • اإن�شاء 

اإن مواجهة هذه اللتزامات على مدى ال�شنوات ال�شت القادمة 

ب�شورة  القدرات  وتعزيز  موؤ�ش�شية  تعديلت  اإجراء  يتطلب 

متوازية، وتعيني خرباء فنيني يف وزارة القت�شاد واملالية، ويف 

الوزارات والأجهزة احلكومية الأخرى. ونظرا ملحدودية اخلربة 
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واملالية  الكلي  القت�شاد  �شيا�شات  يف  قطر  دولة  متتلكها  التي 

النقاط  برنامج  �شينفذ  والت�شغيل،  ال�شرتاتيجي  والتخطيط 

واملالية  القت�شاد  وزارة  متكن  وبوترية  تدريجياًّ،  اخلم�س 

والأجهزة الأخرى للحكومة من اإدارته بنجاح. 

املوازنة  تعزيز  العامة  لل�شتثمارات  من�شق  برنامج  �شاأن  ومن 

الراأ�شمالية للحكومة من خلل �شمان تنا�شق اأهداف امل�شاريع 

مع ا�شرتاتيجية التنمية الوطنية. كما اأنه من �شاأن ذلك احلفاظ 

الأولويات  حتديد  خلل  من  وزيادتها  الوطنية  الرثوة  على 

يتناول  و�شوف  دائمة.  قيمة  تخلق  راأ�شمالية  م�شاريع  واختيار 

الربنامج املفا�شلة بني ال�شتثمارات املحتملة وتخ�شي�س املوارد 

حيثما تكن فائدتها اأكرب.

ال�شتثمار  برنامج  لو�شع  اأ�شا�شية  متطلبات  خم�شة  وهناك 

العام، هي: 

قوانني  خلل  من  الربنامج  على  الر�شمي  الطابع  • اإ�شفاء 
    واأدوات ذات �شلة. 

احلكومية  الأجهزة  يف  عام  ا�شتثمار  وحدات  • ا�شتحداث 
    املنا�شبة، مع وجود موظفني اأكفاء يف هذه الوحدات.

• و�شع عمليات وُنظم داعمة، تت�شمن تقنيات التقييم ال�شليم 
    فنياًّ. 

اإعداد امل�شاريع  • تنفيذ مبادرات بناء القدرة لتعزيز مهارات 
    وتنفيذها وتقييمها.

الرئي�شية  اخل�شائ�س   لختبار   جتريبية   م�شاريع   • تنفيذ  
    لنظام برنامج ال�شتثمار العام وتعديلها.

ورمبا تربهن م�شاركة القطاع اخلا�س يف امل�شاريع العامة، على 

اأ�شا�س درا�شة كل حالة على حدة، على اأنها ذات فائدة كبرية.  

تخطيط  حت�شن  اأن  ميكن  اخلا�س  القطاع  دور  زيادة  اأن  كما 

الت�شغيلية. وبذلك  واإدارتها وعملياتها  امل�شاريع وال�شتثمارات، 

ت�شمن احلكومة اأن ال�شراكة بني القطاع العام والقطاع اخلا�س 

اآخر  م�شارًا  وتوفر  نطاقًا  اأو�شع  ا�شتثمارية  خطة  اإطار  يف  تقع 

لنقل املهارات اإىل دولة قطر. 

تلك  ُت�شبه  فعال  عام  ا�شتثمار  برنامج  و�شع  متطلبات  اإن 

هناك  تكون  و�شوف  املوازنة.  اإ�شلح  دعم  لعمليات  اللزمة 

للحكومة،  املركزية  للوظائف  جديدة  وعمليات  لُنظم  حاجة 

يف  رئي�شية  قرارات  تتخذ  التي  احلكومية  والأجهزة  وللوزارات 

الإنفاق الراأ�شمايل. ورمبا يتطلب الأمر و�شع بنية حتتية قانونية 

اتخاذ  وعمليات  اجلديدة،  الأدوار  لدعم  جديدة  وتنظيمية 

القرار، والعلقات املوؤ�ش�شية. 

حيث  ال�شتقرار؛  لتعزيز  اأخرى  و�شائل  بالهتمام  و�شتحظى 

على  املركزي  قطر  وم�شرف  واملالية  القت�شاد  وزارة  �شتعمل 

تطوير اأ�شواق اأعمق واأكرث للأموال ال�شائلة وال�شندات.  وهناك 

احلكومي  الإنفاق  قرارات  بني  اأف�شل  لتن�شيق  وا�شحة  حاجة 

واإنفاق املوؤ�ش�شات التابعة للدولة والقرارات املتعلقة بال�شتثمار 

وذلك للمواءمة بني الآثارالنقدية واآثارال�شيولة التي تنجم عن 

هذه القرارات. و�شوف ينظر اأي�شًا يف اإمكانية اإن�شاء اآلية مالية 

جديدة لدعم اأهداف ا�شتقرار املالية العامة، ولكنها لن تكون 

بديلة عن وجود �شيا�شة مالية �شليمة. 

تعزيز �لكفاءة

القطاعات.   عرب  وموجودة  متعددة  الكفاءة  حت�شني  فر�س  اإن 

ا�شتخدام  يف  الكفاءة  لنق�س  مبعاجلتها  احلكومة  وت�شتطيع 

والعمليات،  املوؤ�ش�شات  ويف  املادية  التحتية  والبنية  التكنولوجيا 

على  املوارد  ا�شتخدام  حت�شني  يف  دائمة  م�شاهمة  تقدم  اأن 

قلة  مع  لكْن  الهيدروكربونية  املوارد  وفرة  ظل  يف  الزمن.  مر 

للزراعة-  ال�شاحلة  والأرا�شي  كاملاء  الأخرى،  املوارد احليوية 

القيمة  لتوليد  اأ�شا�شي  اأمر  الكفاءة  حت�شني  باجتاه  الدفع  فاإن 

وتو�شيعها،  الإنتاجية  القاعدة  واملحافظة على  بها،  والإحتفاظ 

الكت�شاف  خلل  من  التطور  على  اخلا�س  القطاع  وت�شجيع 

والتنويع القت�شادي.

اأي�شًا؛ حيث اأن حت�شني  وهناك فوائد اأخرى لتح�شني الكفاءة، 

على  احلفاظ  اإىل  يوؤدي  الراأ�شمالية  الأ�شول  ا�شتخدام  كفاءة 

ا�شتبدال  اإىل  احلاجة  اإلغاء  اأو  تاأجيل  املالية من خلل  املوارد 

ع الراأ�شمايل. كما اأن بع�س مكا�شب  ال�شتثمارات اأو اإىل التو�شُّ

الثانوية  املنتجات  واإنتاج  الهدر  من  احلد  يف  ت�شاهم  الكفاءة 

غري املرغوبة، كانبعاثات ثاين اأك�شيد الكربون واملياه العادمة، 

مما ي�شاهم يف حتقيق اأهداف املحافظة على البيئة.

بحاجة  واقت�شادها  دولة قطر  ملمو�شة يف  اأن جتد جوانب  َقلَّ 

اإىل حت�شني الكفاءة مثل اإنتاج وا�شتخدام املياه، حيث اأن املياه 

�شرورية جلميع اأن�شطة الإن�شان لكن اإمدادتها تعاين من ال�شح 

يعترب  )والتي  املُحلة  املياه  من  كبرية  كميات  اإن  والندرة. 

ُتفقد  اإنتاجها مكلفا من حيث الطاقة الكهربائية امل�شتخدمة( 

الثمينة  اجلوفية  املياه  من  كبري  ق�شم  وي�شيع  التوزيع.  خلل 

نتيجة ل�شتخدام اأ�شاليب الري بالغمر يف اإنتاج حما�شيل ذات 

قيمة منخف�شة. وتهدر كميات كبرية من املياه العادمة التي ل 

يتم جتمعيها ولمعاجلتها ول ال�شتفادة منها.

وحتدد ا�شرتاتيجية التنمية الوطنية �شل�شلة من املبادرات ملعاجلة 

ملخ�ص 

تنفيذي
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وتوزيعه  املياه  اإنتاج  يف  والقت�شادية  التقنية  الق�شور  اأوجه 

املياه.   توفري  مبادرات  تنفيذ  حتديات  وتتباين  وا�شتخدامه. 

بال�شرورة معاجلات  يتطلب  املياه  توزيع  فاحلد من فاقد نظم 

املياه،  ا�شتهلك  تر�شيد  باأجهزة  املنازل  تزويد  اأن  تقنية حيث 

كما  وب�شيطة.  وا�شحة  م�شاألة  هو  وكندا،  ظبي  اأبو  يف  مت  كما 

يتطلب ت�شجيع ا�شتخدام الأجهزة حملة توعية اإعلمية فعالة، 

اإ�شافة اإىل توفري حزمة من احلوافز امل�شجعة ل�شتخدامها. اإن 

املنخف�شة  ال�شتهلك  ر�شوم  خلل  من  املياه  ا�شتهلك  دعم 

ُيخفي ندرة هذا املورد وقيمته احلقيقية، وُي�شاهم يف الإفراط 

ر�شوم  تعديل  ي�شاهم  اأن  اأو هدرها. وميكن  املياه  ا�شتهلك  يف 

ال�شتخدام، مبا يعك�س التكلفة القت�شادية احلقيقية ب�شكل اأكرث 

اإعادة توجيه املوارد الطبيعية الثمينة  دقة، م�شاهمة كبرية يف 

ت�شتهدف  ورمبا  اأعلى.  قيمة  ذات  ا�شتخدامات  اإىل  قطر  يف 

ال�شناعيني  وامل�شتخدمني  الوافدين  ال�شكان  اأول  اجلهود  هذه 

والتجاريني وحتفزهم على ال�شتخدام الأمثل للمياه. 

اأمر حيوي لإيجاد  اإن تغيري اأمناط ا�شتهلك املياه يف الزراعة 

تغيريات  حدوث  يتطلب  هذا  لكن  املياه،  لإدارة  متكامل  نهج 

خلل  من  الزراعة  قطاع  توجهات  يف  الأمد  وطويلة  رئي�شية 

جمموعة من العوامل، مبا فيها الدعم احلكومي. كما اأن تغذية 

)اإذا  املعاجلة  ال�شحي  ال�شرف  مبياه  اجلوفية  املياه  طبقات 

كان ذلك ممكنًا من الناحية التقنية( �شيخفف من م�شكلة ندرة 

املياه التي تلوح يف الأفق. لكن، ما مل يحدث تغيري يف اأ�شاليب 

الريِّ وتركيبة املحا�شيل الزراعية، �شيظل الطلب الزراعي على 

املوارد املائية املحدودة يف قطر كبريا جدا. واحلكومة ملتزمة 

وا�شع  برنامج  والبحث عن حلول �شمن  التحدي  مبواجهة هذا 

للإ�شلح الزراعي و تطوير ال�شناعة الزراعية - الغذائية.

ومن ال�شروري اتخاذ منهج متكامل متامًا لإدارة املياه والتفكري 

جمددًا يف اأ�شاليب تنظيمية للت�شدي لهذه التحديات.  وبحلول 

اأن�شاأت ناظمًا م�شتقًل للم�شاعدة  2014 �شتكون قطر قد  عام 

املياه  ولكون  املياه.  قطاع  اإ�شلح  عمليات  يف  الإ�شراع  على 

املُحلة تنتج بال�شرتاك مع اإنتاج الطاقة الكهربائية، فاإن هذه 

الرتتيبات  مع  تتكامل  �شوف  اجلديدة  التنظيمية  الرتتيبات 

املنظمة للطاقة الكهربائية. 

ومع تلبية احتياجات قطر من الطاقة الكهربائية بجودة عالية 

يف  اأكرب  كفاءة  حتقيق  ت�شتطيع  قطر  اأن  اإل  متميزة  وخدمة  

امل�شتخدمة.   التقانات  تعزيز  خلل  من  الطاقة  تلك  جمال 

الغاز  ا�شتهلك  ُتخف�س  اأن  جمتمعًة  التغيريات  لهذه  وميكن 

املحلي ب�شكل كبري. ومع اأنه من املتوقع اأن تبقى �شادرات قطر 

الكفاءة  فاإن  البعيد،  امل�شتقبل  حتى  قائمة  الغاز  من  الوفرية 

حجم  تقلي�س  اإن  واقت�شادية.  بيئية  مكا�شب  حُتقق  العالية 

دولة  يف  الكهربائية  الطاقة  اإنتاج  يف  امل�شتهلكة  الغاز  كميات 

قطر �شوف ي�شهم يف حتقيق الهدف الوطني املتمثل يف خف�س 

انبعاثات ثاين اأك�شيد الكربون اإىل اجلو، وتقليل م�شاهمة البلد 

يف  ا�شتهلكه  ر  ُيَوفَّ الذي  للغاز  وميكن  العاملي.  املُناخ  تغري  يف 

يزيد  مما  اخلارجية،  الأ�شواق  يف  ُيباع  اأن  قطر  دولة  داخل 

الدخل القومي.

و�شيعاد النظر يف م�شاريع البنية التحتية التي تتطلب تخ�شي�س 

لتخطيط  جديد  م�شار  اإطار  �شمن  وذلك  كبرية،  مالية  موارد 

الوطنية  التنمية  منظور  ومن  قطر.  دولة  يف  العام  ال�شتثمار 

الراأ�شمالية  امل�شاريع  ملحفظة  متكامل  ب�شكل  النظر  يجب  فاإنه 

والقت�شادية  واملالية  الهند�شية  اأبعادها  حيث  من  املقرتحة 

من  اأ�شري  وكما  واأولوياتها.  التنمية  لحتياجات  وفقًا  والبيئية 

عام  حتى  التحتية  البنية  من  قطر  احتياجات  �شتكون  قبل، 

2016 قد ا�شتوِفَيت من خلل اإيجاد بنية حتتية عالية اجلودة. 
البنية  م�شاريع  لبع�س  املخ�ش�شة  الراأ�شمالية  اللتزامات  لكن 

التحتية اجلاري تنفيذها رمبا تكون اأكرب بكثري مما هو مطلوب 

العتبار  بعني  الأخذ  )مع  البنية  هذه  من  الحتياجات  لتلبية 

اختناقات  عن  تنجم  قد  التي  املخاطر  و  اليقني  عدم  عوامل 

البنية التحتية( خلل فرتة طويلة يف امل�شتقبل. واإن ا�شتعرا�شًا 

اإيجابية  فوائد  �شيحقق  واإزالتها  هذه  الق�شور  اأوجه  لتحديد 

ل�شرتاتيجية التنمية الوطنية. 

و�شوف يتم تعزيز املبادرات امل�شتمرة لتح�شني الكفاءة التنظيمية 

والإجرائية يف عدة جمالت ومنها ال�شتثمار الأجنبي وتطبيق 

الت�شريعات اخلا�شة باملناف�شة. و�شوف ت�شتمر اجلهود املبذولة 

اأي�شًا لتح�شني جودة الت�شريعات يف جمالت اأخرى، كالأرا�شي 

ال�شناعية واإجراءات اجلمارك .

بناء �قت�ساد متنوع

بعد اأن حققت احلكومة مكا�شب هائلة من خلل تطوير قطاع 

لتحدٍّ  للت�شدي  الآن  ت�شتعد  فاإنها  الهيدروكربونية،  املوارد 

تنوعًا  الأكرث  فالقت�شاد  القت�شادي.  التنويع  وهو  كبري  اآخر 

الوظائف  توفري  على  قدرة  واأكرث  ا�شتقرارًا  اأكرث  بطبيعته  هو 

والُفر�س للجيل القادم، واأقل تعر�شا لتقلبات ارتفاع وانخفا�س 

�شاأن  دولة قطر يف ذلك  و�شاأن  الطبيعي.  والغاز  النفط  اأ�شعار 

اإىل  م�شعاها  يف  و�شرتتكز  التنويع،  اإىل  ت�شعى  اأخرى  بلدان 

قدرات  فيها  متتلك  التي  املجالت  على  القت�شادي  التنويع 

كامنة ومواطن قوة. 
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الأجنبية  الأ�شول  يف  الهيدروكربونية  املوارد  دخل  ا�شتثمار  اإن 

العتماد  لكن  قطر.  دولة  دخل  لتنويع  هامة  و�شيلة  ُيتيح 

ا�شرتاتيجية  ي�شكل  ل  الأجنبية  الأ�شول  دخل  على  احل�شري 

اأنواعًا  �شيخلق  واإمنا  الطويل.  الأمد  على  للحياة  قابلة  تنموية 

اأ�شواق  لتقلبات  قطر  دولة  يعر�س  مما  املخاطر،  من  جديدة 

لأن  قطر  دولة  طموح  يلبي  لن  اأنه  كما  الدولية.  املال  راأ�س 

.  واإن تطوير قاعدة  ت�شبح جمتمعًا متجددا ومبتكرًا واإبداعياًًّ

اقت�شادية حملية اأكرث تنوعا وت�شتند اإىل اأن�شطة معرفية توفر 

الوظائف ذات الإنتاجية والكفاءة املرتفعة هو م�شاألة �شرورية 

لتو�شيع القدرات، ودعم الأهداف املجتمعية الأو�شع نطاقًا.

اإن تنويع قاعدة الإنتاج املحلي ل يتم ب�شرعة؛ فريادة الأعمال 

اإىل تعلُّم واإىل تر�شيخها يف نظام التعليم ويف  والبتكار حتتاج 

على  م�شجعة  وت�شريعات  ب�شيا�شات  ودعمها  املحيطة،  الثقافة 

ممار�شة الأعمال. و�شوف يحتاج القطاع اخلا�س القطري اإىل 

اللزمة،  القدرات  اكت�شاب  على  ُت�شجع  وحوافز  بدعم  تعزيزه 

وامل�شاركة الفاعلة يف �شل�شلة اأو�شع من الأن�شطة القت�شادية. 

ودولة قطر لي�شت الدولة الوحيدة التي ت�شعى لتو�شيع قاعدتها 

تعتمد على موارد طبيعية  اأخرى  اقت�شادات  فاإن  القت�شاديًة، 

ففي  ذاته.  ال�شيء  تفعل  اأن  حتاول  العامل  اأنحاء  خمتلف  يف 

واململكة  البحرين  مملكة  تعمل  اخلليجي،  التعاون  جمل�س 

اقت�شاد  لت�شجيع  ا�شرتاتيجيات  و�شع  على  ال�شعودية  العربية 

اأكرث تنويعًا، وكذلك لدى اأبو ظبي خطة �شاملة يف هذا املجال. 

القت�شادي  التنويع  ا�شرتاتيجيات  تتبع  اأخرى  بلدان  اإن وجود 

ُيتيح فر�شًا للتعلم من جتاربها. لكن هناك ثمة خماطر اأي�شًا 

اخلليجي  التعاون  جمل�س  بلدان  من  كثريًا  اأن  اإذ  ذلك،  من 

ال�شناعة  نف�شها، مبا يف ذلك  املجالت  التنويع يف  ُتركز على 

والعقارات،  واللوج�شتيات،  اجلوي،  والنقل  البرتوكيماوية، 

والت�شالت  احلياتية،  والعلوم  واملالية،  املعرفية،  واخلدمات 

ا�شرتاتيجيات  تطور  كيفية  على  وبناًء  والل�شلكية.  ال�شلكية 

خماطرة  تواجه  البلدان  هذه  فاإن  البلدان،  هذه  يف  التنويع 

يوؤدي  قد  الذي  الأمر  نف�شها،  القطاعات  اإىل  مواردها  توجيه 

احلجم  حتقيق  على  البلدان  هذه  من  بلد  كل  قدرة  عدم  اإىل 

الأمثل للإنتاج.  

 

القيود  قطر  دولة  ُتعالج  �شوف  التنويع،  برنامج  يف  وللت�شريع 

التي حتول دون الكت�شاف القت�شادي وولدة اأن�شطة اقت�شادية 

جديدة. وتدرك احلكومة متامًا باأنها يجب اأن ت�شمن ا�شتقرار 

يف  الفعال  والتنفيذ  الت�شريعي،  والتما�شك  الكلي،  القت�شاد 

من  اأعله(  بيانه  مت  )كما  كفوؤة  حتتية  بنية  خدمات  تقدمي 

اجل تن�شيط ال�شتثمار. وُي�شاف اإىل ذلك اأن التوجه اإىل بناء 

اقت�شاد اأكرث تنويعًا �شوف يتطلب مراعاة اأربعة جمالت تعوق 

الطلب  قلة  يف:  تتمثل  والتي  الأعمال  م�شاريع  وجناح  البتكار 

على املهارات العالية نتيجة وجود العمالة الفائ�شة غري املوؤهلة، 

الأعمال،  ريادة  م�شتويات  وانخفا�س  اخلا�س  القطاع  و�شعف 

التكامل  و�شعف  والبتكار،  الكت�شاف  قدرات  وحمدودية 

والتوا�شل على ال�شعيد الإقليمي.

و�شوف ت�شاهم جمموعة متنوعة من املوؤ�ش�شات يف جهود التنويع 

للم�شاريع  قطر  جهاز  املوؤ�ش�شات  هذه  بني  ومن  قطر.  دولة  يف 

وتنمية  والعلوم  للرتبية  قطر  وموؤ�ش�شة  وال�شغرية،  املتو�شطة 

والتكنولوجيا،  للعلوم  قطر  واحة  فيها  توجد  التي  املجتمع، 

واملجل�س الأعلى للت�شالت وتكنولوجيا املعلومات، ومركز قطر 

املايل، وبنك قطر للتنمية. وينبغي على ا�شرتاتيجيات وبرامج 

هذه املوؤ�ش�شات وا�شرتاتيجية التنمية الوطنية اأن يدعم بع�شها 

بع�شًا ب�شكل متبادل. 

ومن بني املبادرات الأخرى لتن�شيط التنويع، اإعداد خطة وطنية 

لت�شريع الو�شول اإىل الهدف املحدد باإنفاق ما قيمته  2.8% من 

قطر.  دولة  يف  والتطوير  البحث  على  الإجمايل  املحلي  الناجت 

�شُتجرى  املعرفية،  والأعمال  املعريف  القت�شاد  تنمية  ولتعزيز 

جتارب على اأ�شكال جديدة من ال�شراكات بني القطاعني العام 

واحة  تقودها  جتريبية  م�شاريع  حمفظة  خلل  من  واخلا�س 

املبذولة  اجلهود  ت�شاعف  و�شوف  والتكنولوجيا.  للعلوم  قطر 

لدعم تنمية القطاع اخلا�س من خلل خدمات يقدمها جهاز 

للتنمية،  قطر  وبنك  وال�شغرية  املتو�شطة  للم�شاريع  قطر 

اللذان �شوف ي�شتهدفان الأعمال ال�شغرية واملتو�شطة احلجم. 

و�شيبادر املجل�س الأعلى للت�شالت وتكنولوجيا املعلومات اإىل 

الرقمي.  للع�شر  قطر  دولة  ا�شتعداد  ت�شمن  م�شاريع  اإطلق 

قطر،  دولة  وحجم  اجلغرافيا  تفر�شها  التي  القيود  وملعاجلة 

�شوف حتاول احلكومة اإتاحة الفر�شة لتعزيز التكامل والتوا�شل 

على ال�شعيد الإقليمي. 

لكن جناح جهود دولة قطر، يف نهاية املطاف، يف التحول من 

منو  فيه  ي�شكل  اقت�شاد  اإىل  نا�شبة  موارد  على  قائم  اقت�شاد 

حتولت  يتطلب  �شوف  للزدهار،  ركيزة  والبتكار  الإنتاجية 

وخيارات  م�شار  توجه  التي  احلوافز  �شيا�شة  يف  جوهرية 

املتاحة  الفر�س  تزيد  كي  قطر،  دولة  على  ويجب  مواطنيها. 

للمواطنني وبناء القدرات الوطنية، اأن تبداأ عملية التحول اإىل 

اقت�شاد يتطلب قطاعه اخلا�س مهارات ذات عوائد مرتفعة. 

ملخ�ص 

تنفيذي
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تعزيز �لتنمية �لب�سرية

تدعو ركيزة التنمية الب�شرية يف روؤية قطر الوطنية 2030 اإىل 

جمتمع  ا�شتدامة  من  لتمكينهم  قطر  دولة  �شكان  جميع  تنمية 

مزدهر وتلبية احتياجات هذا اجليل دون الإ�شرار باحتياجات 

الأجيال القادمة. و�شوف توا�شل دولة قطر ال�شتثمار يف تنمية 

�شعبها لكي يت�شنى للجميع اأن ي�شاركوا م�شاركة تامة يف احلياة 

للبلد، والعمل بفاعلية يف  الجتماعية والقت�شادية وال�شيا�شية 

نظمًا  و�شت�شع  املعرفة.  على  قائم  تناف�شي  دويل  نظام  اإطار 

متقدمًة لل�شحة والتعليم ترقى للمعايري العاملية. وتدعم اأي�شًا 

امل�شاركة املنتجة للقطريني، رجاًل ون�شاًء، يف قوة العمل، بينما 

التاأكيد  مع  امليادين،  جميع  يف  موؤهلة  وافدة  عمالة  ت�شتقطب 

امل�شتمر على اأعلى املهارات.

وحتدد ا�شرتاتيجية التنمية الوطنية التحديات يف جمال ال�شحة 

اأي�شًا خططًا ملواجهة هذه  املنتج. كما تعر�س  والعمل  والتعليم 

بحياة  يتمتعون  اأ�شحاء  �شكان  رعاية  خلل  من  التحديات 

مديدة، وبناء معارف ومهارات على م�شتوى عاملي، وتعزيز قوة 

عمل كفوؤة وذات دافعية عالية. 

تن�سئة �سكان �أ�سحاء

ذي  ال�شحية  للرعاية  متكامل  نظام  ببناء  قطر  دولة  تلتزم 

على  تركز  �شحية  رعاية  �شيا�شات  يت�شمن  عاملي،  م�شتوًى 

حاجات �شكانها وتعمل على تلبيتها.

وتقدم ال�شرتاتيجية الوطنية لل�شحة - التي تبني على اأ�شا�س 

روؤية قطر الوطنية لل�شحة 2020 التي اأعدها املجل�س الأعلى 

لل�شحة حتت عنوان: “رعاية امل�شتقبل - اإقامة جمتمع �شحي 

وناب�س باحلياة” - دليًل عملياًًّ على الإ�شلحات التي ت�شتهدف 

اإجراء تغيريات اأ�شا�شية يف نظام الرعاية ال�شحية على املدى 

باإن�شاء  ال�شحية  املخرجات  حت�شني  اإىل  تهدف  وهي  البعيد. 

الة  فعَّ خدمات  يقدم  ال�شحية  للرعاية  و�شامل  حديث  نظام 

ميكن جلميع ال�شكان الو�شول اإليه.

والنف�شية  البدنية  ال�شحية  الرعاية  النظام  ي�شمل  و�شوف 

اخلا�شة  الحتياجات  احل�شبان  يف  اآخذًا  والعلجية،  الوقائية 

بالرجال والن�شاء والأطفال.  و�شوف تقدم خدمات عالية اجلودة 

من خلل موؤ�ش�شات عامة وخا�شة تعمل حتت اإ�شراف �شيا�شة 

والقت�شادية  الجتماعية  املعايري  وتراقب  حتدد  وطنية  �شحة 

والإدارية والتقنية للرعاية ال�شحية. و�شوف توجه بحوث رفيعة 

امل�شتوى اإىل حت�شني فاعلية الرعاية ال�شحية وجودتها. 

الوطنية  ولتقدمي خدمات متكاملة، �شوف يركز قطاع ال�شحة 

يف دولة قطر على منوذج للرعاية الوقائية امل�شتندة اإىل املجتمع 

الرعاية  اإىل  الو�شول  وي�شمن  املري�س  على  وُيركز  املحلي، 

ال�شحية اللزمة يف الوقت املنا�شب ويف الو�شع املنا�شب ومن 

الرعاية  ا�شتمرارية  النموذج  يوفر  و�شوف  املوؤهل.  الكادر  ِقَبل 

وذوي  بهم  موثوق  اأولية  �شحية  رعاية  مقدمي  على  ويرتكز 

قدرات عالية يعملون من خلل نظام رعاية �شحية ُيقدم اأعلى 

م�شتويات اجلودة يف الت�شخي�س والعلج. 

مع  ات�شال  نقطة  اأول  الأولية  الرعاية  مقدم  يكون  و�شوف 

املري�س، وُي�شرف على الإحالت يف نظام الرعاية ال�شحية اإذا 

النطاق  وا�شعة  النظام رعاية  الأمر ذلك، و�شيقدم هذا  تطلب 

يف املجتمع املحلي. و�شوف يكون التن�شيق هو املعيار الرئي�شي يف 

نظام متكامل، يعمل فيه مقدمو الرعاية ال�شحية معًا على تلبية 

احتياجات املري�س. 

حتدد ال�شرتاتيجية الوطنية لل�شحة م�شاريع واأهدافًا حمددة 

ال�شحة  لقطاع  ال�شبعة  النهائية  العامة  الأهداف  لتحقيق 

واملتمثلة بالآتي:

بناء نظام رعاية �شحية �شامل ذي م�شتوى عاملي من خلل 

ي�شمل  وقائي  منوذج  اإىل  ال�شحية  الرعاية  اهتمام  حتويل 

�شل�شلة  ويقدم  املري�س،  حاجات  على  ويركز  ككل،  املجتمع 

كفوؤ  نظام  على  امل�شتندة  الرعاية  من  ومت�شلة  متكاملة 

للرعاية الأولية.

اجلودة  العالية  ال�شحية  للرعاية  متكامل  نظام  اإن�شاء 

التح�شني  وعمليات  والت�شالت  املعلومات  با�شتخدام 

ا�شتخدامًا فعاًل.

النظام  جوانب  جميع  يف  املبكر  والك�شف  الوقاية  اإدخال 

حت�شني  يف  الفعالة  امل�شاركة  من  النا�س  ومتكني  ال�شحي، 

على  للم�شاعدة  الأمرا�س،  والوقاية من  والرعاية،  ال�شحة، 

حتويل النظام من الرتكيز على معاجلة الأ�شخا�س املر�شى 

مر�شًا �شديدًا، اإىل معاجلة الأمرا�س املزمنة والعوامل التي 

توؤدي اإىل زيادة خطورتها. 

وتدريبها  عالية،  وكفاءات  مهارات  ذات  عمل  قوة  توظيف 

– والتغلب  ومدعومة  ومتعلمة  ماهرة  – قوة عمل  وتعليمها 

العاملني  املهنيني  اأعداد  يعك�شها نق�س  التي  التحديات  على 

يف الرعاية ال�شحية.

و�شع اإطارعمل ر�شني لل�شيا�شات والتنظيم ي�شرت�شد به قطاع 

ال�شحة وي�شمن اجلودة وامل�شاءلة.

تن�شيق تخطيط البنية التحتية للرعاية ال�شحية ومراقبتها ومتويلها، 

ل�شمان تقدمي خدمات فعالة ي�شتطيع النا�س حتمل تكلفتها.

•

•

•

•

•

•
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دعم البحوث العالية اجلودة لتح�شني فاعلية الرعاية ال�شحية 

وجودتها، من خلل ا�شتمرار البتكار والبحث القائمني على 

املعرفة.

 

تنفيذها.  خلل  من  ال�شرتاتيجية  هذه  جناح  يتقرر  و�شوف 

و�شوف يتوقف جناحها على التعاون مع قطاعات اأخرى، وتكون 

فيه ال�شحة هدفًا وعامًل متكينيًا. ومتثل ال�شحة العامة الرابط 

الأهم عرب القطاعات. وقد اأدركت احلكومات يف خمتلف اأنحاء 

ذات  اجلهات  جميع  م�شوؤولية  هي  العامة  ال�شحة  اأن  العامل 

وفيما  ال�شحية وحده.  الرعاية  ولي�س م�شوؤولية قطاع  العلقة، 

يتعلق الأمر بدولة قطر فاإنه ينطوي على جهد وقائي يعمل فيه 

املجل�س الأعلى لل�شحة مع اجلهات ذات العلقة يف احلكومة. 

ب�شكل  القطاعات  عرب  امل�شرتكة  الروابط  هذه  تتبلور  و�شوف 

وهي  التالية،  املرحلة  اإىل  ال�شرتاتيجية  انتقلت  كلما  اأو�شح 

مرحلة التحقق والت�شاق داخل القطاع . 

بناء �ملعرفة و�ملهار�ت

من  ويتحول  قطر  دولة  اقت�شاد  فيه  يتنوع  الذي  الوقت  يف 

اعتماده على الغاز والنفط، فاإن جناح هذا التنويع �شوف يعتمد 

موا�شلة  عاملي.واإن  معريف  اقت�شاد  يف  املناف�شة  قدرة  على 

اأمر  وتدريبهم  القطريني  تعليم  يف  الكبرية  ال�شتثمارات 

وفيما  الوطنية.  التنمية  ا�شرتاتيجية  اأهداف  لتحقيق  جوهري 

يتجاوز هدف التعليم عملية اإعداد املواطنني ليكونوا جزءًا من 

املحرك القت�شادي للبلد، فاإن التعليم والتدريب يقدمان فوائد 

متعددة للمجتمع اأي�شًا. فالتعليم ير�شخ القيم القطرية الدينية 

والرتاث  والتقاليد  الوطنية،  والهوية  والأخلقية،  واملعنوية 

وتبني  وملتزمني،  مطلعني  مواطنني  املدار�س  وتعد  الثقايف. 

جمتمعات اأكرث متا�شكًا واأكرث ت�شاركًا. والتعليم ي�شاعد ال�شكان 

والعلقات  والزواج  ال�شحة  ب�شاأن  اأف�شل  قرارات  اتخاذ  على 

الأبوية وامل�شوؤولية الجتماعية. واأخريًا فاإن ا�شرتاتيجية التعليم 

الناجحة تدعم البتكار يف العلوم والطب وال�شناعة. 

تعليمي  نظام  بناء  نحو  بعيدًا  �شوطًا  قطر  دولة  قطعت  لقد 

“تعليم ملرحلة جديدة”  على م�شتوًى عاملي، من خلل مبادرة 

 ،2002 عام  للتعليم  الأعلى  املجل�س  اإن�شاء  بعد  بداأت  التي 

بالإ�شافة   .2003 عام  بداأت  التي  قطر،  جامعة  واإ�شلحات 

اإىل ذلك وا�شلت املدينة التعليمية التابعة ملوؤ�ش�شة قطر للرتبية 

العقد املن�شرم،  والتقدم طيلة  التو�شع  والعلوم وتنمية املجتمع 

الرفيعة  الدولية  اجلامعات  فروع  من  جمموعة  با�شت�شافتها 

امل�شتوى، التي ُت�شاعد على جعل قطر بلدًا رائدًا يف املنطقة يف 

التعليم والبحث البتكاريني. 

و�شوف ُي�شبح نظام التعليم والتدريب يف دولة قطر اأكرث تكامًل 

من خلل تطبيق ا�شرتاتيجية التنمية الوطنية، و�شيمتد التعليم 

اإىل  بالإ�شافة  العايل  التعليم  حتى  املبكرة  الطفولة  �شن  من 

التدريب . وقد ُغِر�س يف هذا النظام مفهوم التعلُّم مدى احلياة، 

مع ت�شجيع الأفراد على التعليم وحتديث مهاراتهم طيلة حياتهم. 

وجتمع هذه ال�شل�شلة امل�شتمرة بني ثلثة قطاعات تعليمية، وهي: 

التعليم العام )من رو�شة الأطفال حتى ال�شف الثاين ع�شر(، 

لكل  اأن  ومع  املهني.  والتدريب  التقني  والتعليم  العايل  والتعليم 

الثلثة  القطاعات  فاإن  ووظيفته،  ومهمته  املميزة  هويته  قطاع 

املبادئ  يج�شد  �شامل  واحد  اإطار  �شمن  التكامل  اإىل  حتتاج 

من  كل  يبني  اأن  يجب  اأنه  كما  التعليمية.  بال�شيا�شة  املت�شلة 

التعليم والتدريب روابط اأقوى مع �شوق العمل القطرية.

واإن زيادة تطوير نظام التعليم والتدريب يف دولة قطر، ي�شتلزم 

النقل  و�شهولة  وال�شمولية،  وامل�شاواة  اجلودة  مل�شائل  التعر�س 

املتطلبات  هذه  تكون  و�شوف  وجمالته.  مراحله  بني  والنتقال 

التّنوع  اإىل  بالإ�شافة  بال�شيا�شات  املتعلقة  للقرارات  موجها 

وتوفري اخليارات. و�شيكون لهذا التطوير دوره يف مواجهة عدد 

من التحديات الأ�شا�شية، والفر�س التي توؤثر يف العر�س والطلب 

امل�شتويات غري  التحديات  وت�شمل هذه  والتدريب.  التعليم  على 

املر�شية من الإجناز يف الريا�شيات والعلوم واللغة الإجنليزية 

اإىل  واحلاجة  التعليمية،  امل�شتويات  القطريني يف جميع  للطلبة 

مزيد من التح�شني مل�شتوى القيادة التعليمية، ومهنة التدري�س. 

�شوق  لحتياجات  تلبية  اأكرث  ليكون  التعليمي  املنهاج  ومواءمة 

اأن يوفر م�شارات متعددة  اإىل  التعليمي  العمل، وحاجة النظام 

الثانوي  التعليم  م�شتوى  وتتجاوز  القطري  املجتمع  قيم  تعزز 

لت�شجيع زيادة معدلت ال�شتمرار يف التعليم. 

اإن اجلودة اأ�شا�شية ل�شمان نتائج نظام التعليم والتدريب التي 

ويف  احلا�شر  الوقت  يف  العمل  و�شوق  املجتمع  احتياجات  تلبي 

امل�شتقبل. ويظهر التحدي يف حتقيق جودة مت�شقة وم�شتمرة يف 

ر املعلمني واملدربني واملحا�شرين ذوي  جميع القطاعات. واإن توفُّ

اجلودة العالية �شرط اأ�شا�شي م�شبق يجعل من اللزم اأن ُتراقب 

جميع القطاعات تدريب املعلمني وموؤهلتهم وتطويرهم املهني. 

لهيئة  احلا�شر  الوقت  يف  املرتفعة  التنقل  ن�شبة  تقليل  ويجب 

و�شتنال اجلودة  للوافدين.  اأم  منهم  للقطريني  �شواء  التدري�س 

اإهتمامًا خا�شًا عند و�شع املناهج التعليمية، وعند توفري املوارد 

للمدار�س ومراكز التدريب، وعند حت�شني تكنولوجيا املعلومات 

و�شوف  واحلوكمة.  الإدارة  ترتيبات  وعند  والت�شالت، 

جميع  على  للطلبة  التعليمي  التح�شيل  حت�شني  يف  ذلك  ُي�شهم 

امل�شتويات، ل�شيما يف العلوم والريا�شيات واللغات.  ومن �شاأنه 

ملخ�ص 

تنفيذي

•
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كذلك اأن يدعم زيادة التوجه اإىل الدرا�شات اللحقة للمرحلة 

الذكور  ل�شيما   ، الطلبة  ن�شبة  زيادة  اأولوية  وتربز  الثانوية. 

ملا  رئي�شية  كاأولوية  اجلامعية  درا�شاتهم  يتابعون  الذين  منهم، 

للتعليم اجلامعي من عوائد مالية واجتماعية مرتفعة.

 

التعليم  قطاع  م�شتويات  جميع  تغطيان  وال�شمولية  امل�شاواة  اإن 

احلياة،  مدى  بالتعلم  املت�شل  املبداأ،  لهذا  وينبغي  والتدريب. 

ورفع  وتطويرها  املهارات  اكت�شاب  من  النا�س  جميع  ن  مُيكِّ اأن 

م�شتواها طيلة فرتة حياتهم. وينبغي اأن يكون التعليم والتدريب 

تلبية  واإن  اإليهما.  الو�شول  للجميع  وميكن  متاَحني  املنا�شبان 

ميكن  التي  احلياة  مدى  التعليم  “برامج  وهو  املُعلن،  الهدف 

الو�شول اإليها”، يف �شياق امل�شاركة والإدماج، يتطلب �شيا�شات 

تتخطى احلواجز الجتماعية والقت�شادية املتمثلة بنوع اجلن�س 

واملناطق اجلغرافية وال�شن.

املدار�س  عدد  يف  التو�شع  املهم  من  ال�شمولية،  مبداأ  ولتحقيق 

اخلا�شة، واأن يكون الهدف النهائي هو ال�شماح جلميع الطلبة 

عامًل  املدر�شية  الر�شوم  تكون  اأن  دون  بامل�شاركة،  القطريني 

يف اختيار املدر�شة. ويعترب التطوير املبني على معايري اجلودة 

من  جزءا  اأ�شبح  اأن  بعد  اخلا�شة  املدار�س  يطال  بداأ  الذي 

اأن  ميكن  التي  الأ�شباب  اأحد  للتعليم  الأعلى  املجل�س  م�شوؤولية 

اأن تربز املناف�شة ل بني  تن�شب لها زيادة الإقبال. ومن املتوقع 

املدار�س احلكومية  اأي�شا بني  واإمنا  امل�شتقلة فح�شب،  املدار�س 

واملدار�س اخلا�شة، وهذا ُي�شجع التنوُّع وتعدد اخليارات. 

التعليمية،  واملجالت  املراحل  بني  والنتقال  النقل  قابلية  اإن 

وهي مو�شوع اآخر رئي�شي من موا�شيع ال�شيا�شة العامة، ُت�شجع 

اأ�شحاب  واجلهات  الطلبة  ويتوقع  والختيار.  التنوع  على  اأي�شًا 

واأ�شحاب  والتدريب  التعليم  موؤ�ش�شات  تعرتف  اأن  العلقة 

يتوقع الطلبة  اإىل ذلك  ال�شابقة. وبالإ�شافة  العمل بدرا�شاتهم 

واأ�شحاب العلقة حياة وظيفية وم�شارات درا�شية مرنة لدخول 

نظام التعليم والتدريب واإعادة الدخول لهما دون عوائق. ويزيد 

دون  للمواطنني،  الوظيفية  احلياة  تخطيط  مرونة  النهج  هذا 

تقييدها مبرحلة احلياة اأو املنطقة اجلغرافية. 

 

ولتحقيق روؤية قطر الوطنية باإتاحة الفر�س للمواطنني لإطلق 

التحرك  من  القطريني  متكني  يجب  الكامنة،  قدراتهم  كامل 

ب�شهولة بني اخليارات التعليمية والتدريبية، وبني تلك اخليارات 

ومكان العمل. ومل يعد يف الإمكان اعتبار اأن التقدم يف م�شارات 

تدعو  فاحلاجة  للموؤهلت؛  اأفقي  خط  خلل  من  يتم  التعليم 

القطاعات  داخل  اأفقية  وم�شارات  عمودية  م�شارات  وجود  اإىل 

واملوؤ�ش�شات وفيما بينها. ومن �شاأن الإطار الوطني للموؤهلت اأن 

ُيعزز تن�شيق ُنظم التعليم والتدريب وتكاملها.

مناذج  اأف�شل  يف  كبريا  ا�شتثمارا  قطر  دولة  ا�شتثمرت  لقد 

املمار�شة يف قطاع التعليم. و�شتوا�شل هذا ال�شتثمار للتكيف مع 

التعليم الأ�شا�شي والتعليم العايل والتوحيد بينهما لتح�شيل ما 

القيم  يتطلبه القت�شاد الأكرث تنوعا من مهارات، مع احرتام 

الثقافية القطرية والرتاث القطري.

وحتدد ا�شرتاتيجية قطاع التعليم والتدريب 20 نتيجة اأ�شا�شية 

�29 م�شروعًا مت�شًل بها ت�شمل ما يلي: 

اأوًل: معاجلة امل�شائل التعليمية والتدريبية  من خلل:

جلميع  �شنوات   10 مدتها  �شاملة  ا�شرتاتيجية  خطة  و�شع 

اجلهات ذات العلقة وتنفيذها.

تعزيز قيم املجتمع القطري والهوية الوطنية والثقافة العربية 

والإ�شلمية يف كل مراحل التعليم والتدريب.

)تطوير  واملوؤ�ش�شات  العاملة  القوى  لتطوير  خطة  و�شع 

الأخ�شائيني واملوؤ�ش�شات يف جمال التعليم والتدريب(.

دمج تكنولوجيا املعلومات والت�شالت يف العمليات التعليمية 

والإدارية والتطويرية .

ا�شتخدام اجلهات املعنية الرئي�شية لقاعدة البيانات املطورة 

يف التعليم والتدريب لر�شم ال�شيا�شات 

التوا�شل وزيادة الوعي بفوائد التعليم .

ثانيًا: حت�شني التعليم العام، من خلل:

ال�شنة   حتى  الرو�شة  من  العالية  اجلودة  ذي  التعليم  تعميم 

الثانية ع�شرة

توفري تعليم ذي جودة عالية بات�شاق من رو�شة الأطفال حتى 

ال�شنة الثانية ع�شرة

ع�شرة  الثانية  ال�شنة  حتى  الأطفال  ريا�س  من  الطلبة  دعم 

ليتمكنوا من حتقيق اأق�شى طاقاتهم واإمكانياتهم.

توفري خيارات تعليمية ملئمة للطلبة ذوي الإعاقات .

زيادة الإر�شاد والتوجيه املهني والأكادميي باملهارات املطلوبة  

يف بيئات العمل يف امل�شتقبل.

تعزيز امل�شاركة املجتمعية وزيادة م�شاهمة قطاعات املجتمع 

يف التعليم العام.

توفري بدائل متنوعة من برامج التعليم الأ�شا�شي للكبار. 

ثالثًا: حت�شني التعليم العايل، من خلل:

املواءمة بني التعليم العايل واحتياجات القت�شاد املبني على 

املعرفة.

توفري م�شارات بديلة للتعليم اجلامعي.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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•
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رابعًا: تعزيز التعليم التقني والتدريب املهني، من خلل:

والتدريب  التقني  التعليم  جمال  يف  تنظيمي  منوذج  تطوير 

املهني وتطوير القدرات اللزمة له.

التعليم التقني والتدريب  اإطار تنظيمي للمواءمة بني  تطوير 

املهني مع قطاع التعليم واحتياجات �شوق العمل.

مواءمة برامج التعليم التقني والتدريب املهني مع احتياجات 

املجتمع القطري و�شوق العمل.

اإبراز اأهمية ومكانة برامج التعليم التقني والتدريب املهني.

خام�شًا: حت�شني البحث العلمي، من خلل:

حتقيق م�شتوًى اأعلى للبتكار العلمي. 

بناء قوة عمل كفوؤة وذ�ت د�فعية عالية للعمل

زيادة  مع  متنوع  معريف  اقت�شاد  اإىل  قطر  دولة  حتوُّل  يتوقف 

م�شاركة القطاع اخلا�س يف الفعاليات القت�شادية، على تطوير 

ويتطلب  القطريني.  لدى  واملهارات  واملعرفة  التعليم  وتعميق 

القت�شاد  من  النتقال  القت�شادية  الأهداف  هذه  تن�شيق 

الإنتاجية  وانخفا�س  املتدنية  املهارات  على  القائم  احلايل 

ارتفاع  وعلى  العالية  املهارات  مبني على  اقت�شاد  اإىل  والأجور 

الإنتاجية والأجور.

دافعية  وذات  ومهارًة  اإنتاجيًة  اأكرث  عمل  قوة  بناء  ويتطلب 

ت�شجيع  �شبل  يف  ل�شيما  العمل،  �شوق  يف  كبرية  اإ�شلحات 

اأن  من  وبالرغم  اخلا�س.  القطاع  يف  امل�شاركة  على  القطريني 

القطاع اخلا�س يف قطر ميثل ح�شة �شغرية من القت�شاد، لكن 

اإجمايل  80% من  نحو  اإذ وظف  للتوظيف،  لديه فر�شًا كثرية 

القوى العاملة عام 2009.

القطاع  يف  والوافدين  العام  القطاع  يف  القطريني  ز  تركُّ واإن 

العمل  �شوق  يجعل  واخلدمات،  الإن�شاءات  ل�شيما يف  اخلا�س، 

جُمزاأًة اإىل حد كبري. 

العمل  �شوق  يف  الوافدة  العمالة  لكفالة  احلالية  القواعد  وتوؤثر 

القطرية. فهي تدفع اإىل تعيني عمالة وافدة بتكاليف منخف�شة، 

ا�شتخدام  ف، وتثنيهم عن  التوظُّ وتثبط عزمية القطريني على 

الأمتتة. وت�شجع م�شتويات الهجرة املرتفعة اقت�شادًا منخف�س 

العاملة.   اليد  وكثافة  الأجور  انخفا�س  على  وقائمًا  الإنتاجية 

يحمل احلكومة  املاهرة  الوافدة غري  العمالة  ا�شتقدام  اأن  كما 

جزءا كبري من تكلفتها. وعلوة على ذلك يقيـِّد نظام الكفالُة 

لتحولت  ال�شتجابة  على  وُقدرَتهم  الوافدين  العمال  حركة 

�شوق العمل. واإن �شوق العمل غري املرنة تعرقل تنمية قوة عمل 

تلبي تطلعات القت�شاد املعريف. ومع اأن معدلت البطالة كانت 

منخف�شة يف ال�شنوات الأخرية، لكن هذه املعدلت تخفي بطالة 

العاملة، ل�شيما يف قطاعي  اليد  اإنتاجية  وانخفا�شًا يف  مقنعة 

الإن�شاءات واخلدمات.

اإن حتقيق هدف روؤية قطر الوطنية 2030 املتمثل يف �شرورة 

وجود قوة عمل قادرة وم�شاركة، يتطلب توعية ال�شباب القطري 

وحتفيزه على ال�شتفادة من الفر�س الكثرية للتعليم والتدريب 

بعد املرحلة الثانوية.  و�شوف تنتقل دولة قطر من و�شع اأهداف 

املرتكزة  الآليات  على  التاأكيد  اإىل  القطريني  لتوظيف  عددية 

على ال�شوق التي تربط الأجور بالإنتاجية. 

و�شوف ت�شجع تنمية القدرة على ريادة الأعمال لدى القطريني، 

القطاع  يف  م�شاركتهم  زيادة  على  والن�شاء،  ال�شباب  ل�شيما 

يف  امل�شاركة  �شبيل  تعرت�س  التي  املعوقات  و�شتدر�س  اخلا�س. 

اإقامة الأعمال واإطلق املبادرات، مبا يف ذلك حوافز التدريب 

يف  واخلارج  الداخل  يف  القدرات  وبناء  الأعمال،  اإدارة  على 

زيادة  �شاأن  ومن  العمل.  �شوق  بحاجات  �شلة  ذات  جمالت 

اعتمادهم  وانخفا�س  اخلا�س،  القطاع  يف  القطريني  م�شاركة 

العلوات  الفجوات يف  ت�شييق  التوظيف  العام يف  القطاع  على 

الجتماعية و�شروط العمل. 

وثمة �شوؤال مهم وهو: اإىل اأي مدى ينبغي تخفي�س الفروقات بني 

يف  العاملني  بني  وفيما  والوافدين،  القطريني  بني  فيما  الأجور 

القطاع العام والعاملني يف القطاع اخلا�س؟ لذلك �شيعاد النظر 

يف فئات الرواتب والأجور والعلوات الجتماعية، مبا يف ذلك 

احلكومية،  الإدارة  )قطاع  العام  القطاع  يف  التقاعد،  م�شاريع 

وال�شركات احلكومية، وال�شركات املختلطة(. 

اليد  على  الطلب  تلبية  نحو  موجهة  التدريب  برامج  و�شتكون 

النتباه  مع  والأولويات،  يتما�شى  ب�شكل  و�شت�شمم  العاملة 

املعنية.  اجلهات  قبل  من  واعتمادها  وجودتها  م�شمونها  اإىل 

اأوجه  من  �شُيقلل  الو�شيطة  واخلدمات  العمالة  دور  تو�شيع  واإن 

اإىل  و�شعيًا  عليها.  والطلب  العاملة  اليد  عر�س  بني  الت�شارب 

احلكومة  توفر  �شوف  املتغرية،  العمل  �شوق  احتياجات  تلبية 

حوافز لأ�شحاب العمل واملوظفني بغية التعلُّم مدى احلياة من 

خلل اإعادة التدريب.

و�شوف تراجع ال�شيا�شات املتعلقة با�شتقدام العمالة ولوائحها، 

والكفالة، والرتخي�س، وحتدث ح�شب احلاجة كي يكون الطلب 

ال�شرتاتيجي على العمالة الوافدة مت�شقا مع املق�شد املتمثل يف 

ملخ�ص 

تنفيذي

•

•

•

•

•
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بهم.   والحتفاظ  الوافدين  العمال  من  الأمثل  املزيج  ا�شتقدام 

لزيادة  القت�شاء،  القطرية، ح�شب  العمل  قوانني  ح  ُتنقَّ و�شوف 

يف  �شلمتهم  معايري  وتعزيز  الوافدين  العمال  حقوق  حماية 

حدود اإطار �شامل للحماية الجتماعية، ووفقًا للقواعد واملعايري 

والربامج  الوظيفية  امل�شارات  تخطيط  برامج  واإن  الدولية. 

القت�شاد  يف  جدًا  هامة  م�شاألة  امل�شتهدفني  للوافدين  املهنية 

ال�شباب  بوا  ويدرِّ ُيعلِّموا  اأن  للوافدين  يت�شنى  لكي  املعريف، 

القطري يف جميع القطاعات تدريبًا فعاًل. 

و�شوف يدر�س قانون اإدارة املوارد الب�شرية لعام 2009 ويعدل 

ب�شيا�شات حتد من الآثار ال�شلبية على م�شاركة القطريني يف قوة 

العمل وعلى ا�شتقدام قوة العمل الوافدة والإحتفاظ بها. 

احلكومة  تقرتح  العمل،  �شوق  اأهداف  حتقيق  على  وللم�شاعدة 

 ،2016-2011 الفرتة  اأثناء  الإ�شلحات  من  بالكثري  القيام 

لتعزيز تنمية راأ�س املال الب�شري اللزم لتحقيق منو اقت�شادي 

م�شتدام، ومتكني النتقال اإىل اقت�شاد املعرفة. وتهدف احلكومة 

اأي�شا اإىل زيادة كفاءة �شوق العمل من خلل املطابقة بني عر�س 

القوى العاملة والطلب عليها يف القطاعني العام واخلا�س. 

يف  نتائج  ثمان  حتقيق  يف  الإ�شلحية  التدابري  ت�شاهم  و�شوف 

قطاع �شوق العمل، وهي:

للقطريني. اجلودة  العايل  التدريب  فر�س  • تو�شيع 
اخلا�س.  القطاع  يف  القطريني  لتوظيف  حوافز  • تقدمي 

العمل. قوة  اإنتاجية  • تعزيز 
• ا�شتقطاب الكفاءات الوافدة ذات اجلودة العالية والحتفاظ بها.

واإدارتها. الب�شرية  املوارد  • رعاية 
العمل. �شوق  مرونة  • حت�شني 

العلقة. ذات  ال�شيا�شات  ل�شنع  اأدلة  قاعدة  • بناء 
• تعزيز  اخلدمات  ال�شت�شارية  يف  جمال  التوظيف  واحلياة 

   الوظيفية.

وتتطلب الأهداف الطموحة لكل واحدة من هذه النتائج تنفيذًا 

مبكرًا وفعاًل وم�شتدامًا للإ�شلحات والتدابري املت�شلة بها اإذا 

ريدت تلبيتها بحلول عام 2016.
ُ
ما اأ

تكامل �لتنمية �لجتماعية �ل�سليمة

مت�شقا  تكامل  قطر  لدولة  الجتماعية  التنمية  �شيا�شة  تتطلب 

الأ�شرة  متا�شك  وهي:  مرتابطة  قطاعية  �شيا�شات  خلم�س 

العامة،  وال�شلمة  الأمن  الجتماعية،  احلماية  املراأة،  ومتكني 

برامج  و�شع  هو  ذلك  وراء  من  والهدف  والثقافة.  الريا�شة، 

م�شالح  ذات  وموؤ�ش�شات  م�شتهدفة  وجمموعات  خمتلفة، 

الجتماعية  التنمية  ركيزة  لدعم  واحد  اإطار  �شمن  اجتماعية 

يف روؤية قطر الوطنية 2030، وجلعل قطر جمتمعًا اأكرث رعاية 

للجيل  �شليمة  اجتماعية  مبادئ  على  ومبنياًّ  متا�شكَا،  واأكرث 

احلايل والأجيال املقبلة.

ومن �شاأن التكامل بني ال�شيا�شات القطاعية املتعددة واملرتابطة 

يف ا�شرتاتيجية واحدة اأن يفيد دولة قطر بعدة طرق يف �شعيها 

اإىل تنفيذ برنامج اجتماعي متطور وحديث، مع مت�شكها بالقيم 

الأ�شرية والثقافية التقليدية.  و�شوف ي�شمن هذا املنهج احرتام 

الذي  الوقت  يف  العربية،  والهوية  التقليدية  القطرية  الثقافة 

والعدالة  واحلماية  امل�شاواة  يف  ال�شروري  التقدم  فيه  يتحقق 

واأن  ومتما�شكة  قوية  القطرية  الأ�شرة  تظل  واأن  الجتماعية، 

توفر بيئة داعمة للجميع.  ويجب اأن ُتعطى املراأة يف الوقت نف�شه 

فر�شة اأكرب للم�شاهمة يف عامل القت�شاد والثقافة دون الإقلل 

من دورها الأ�شري.

اأ�شرة  بناء  على  معًا  الأ�شرة  اأفراد  جميع  يعمل  اأن  يجب  كما 

العمل  الهيكل الجتماعي  قوية وم�شتقرة، وعلى جميع مكونات 

معًا على بناء جمتمع قوي وم�شتقر. و�شوف يتم حتقيق اأهداف 

�شيا�شة التنمية الجتماعية املتكاملة املتطلعة اإىل امل�شتقبل من 

خلل ا�شرتاتيجيات عرب القطاعات مع ركائز التنمية الب�شرية 

والقت�شادية والبيئية. 

والتقدم  القت�شادية  التنمية  يف  جتاربها  قطر  توا�شل  وبينما 

ال�شيا�شة  اأكرث تكامًل يف عمليات العوملة، �شوف توؤدي  وُت�شبح 

للفرتة  الوطنية  التنمية  ل�شرتاتيجية  املتكاملة  الجتماعية 

2011-2016، اإىل نتائج اأقوى واأكرث ا�شتدامة، مبا يف ذلك:
املراأة. ومتكني  الأ�شري  التما�شك  • تعزيز 

ال�شاملة. التنمية  وتعزيز  الجتماعية  احلماية  • �شمان 
العامة. وال�شلمة  الأمن  • تعزيز 

وريا�شي. ن�شط  جمتمع  اإقامة  على  • العمل 
وتعزيزهما. وثقافتها  قطر  تراث  على  • املحافظة 

و�شوف حتقق دولة قطر، ببنائها جمتمعًا �شاملًا واآمنًا وم�شتقرًا 

قطر  روؤية  نتائج  قوية  واأ�شرية  حكومية  موؤ�ش�شات  خلل  من 

الوطنية 2030 املتمثلة يف اأ�شر متما�شكة قوية وحماية اجتماعية 

الة، وهيكل اجتماعي �شليم، وتعاون اإقليمي ودويل. كما ت�شع  فعَّ

ا�شرتاتيجية التنمية الوطنية اأ�شا�شًا لهذه الأهداف العامة من 

خلل ا�شرتاتيجية تنمية اجتماعية لتح�شني اأحوال ال�شكان دون 
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الإ�شرار بثقافة قطر التقليدية وهويتها العربية والإ�شلمية. 

تعزيز �لتما�سك �لأ�سري

الأ�شر  خ�شائ�س  واإن  القطري،  املجتمع  اأ�شا�س  هي  الأ�شرة 

الهيكل  جوانب  جلميع  الأ�شا�س  هي  املتما�شكة  ال�شحية 

الجتماعي يف دولة قطر، من تكري�س اللتزام بالزواج، والفهم 

الدقيق للم�شوؤولية ال�شخ�شية، وتقدير القيم التقليدية، وال�شلة 

املتبادل  بالحرتام  والإح�شا�س  والأطفال،  الوالدين  بني  القوية 

بني جميع الرجال والن�شاء والأطفال.

احلياة  جوانب  جميع  والإ�شلمية  العربية  الهوية  وت�شود  هذا 

ولكن  الأ�شرة،  لهيكل  املوجه  وتظل  قطر،  دولة  يف  الأ�شرية 

اأخذت  والداخلية  اخلارجية  ال�شغوط  عن  الناجمة  التغريات 

اإىل جمتمع  التغريات  وُت�شري  القطرية.  الأ�شرة  ديناميات  تغري 

اأخذ يو�شع ب�شمته الثقافية ويتقدم بطرق اإيجابية مع  الإبقاء 

ال�شمة  هذه  حمور  هي  واملراأة  احلقيقية.  العربية  هويته  على 

الإيجابية املتطورة للأ�شرة القطرية.  وحتى مع حمافظة املراأة 

والتزامها بالتقاليد القيِّمة، فقد اأخذت تتكيف مع اآثار احلداثة 

من  لل�شتفادة  مثاًل  القطرية  املراأة  فيه  متثل  اأ�شبحت  ب�شكل 

ال�شريع  القت�شادي  للنمو  نتيجة  املتاحة  اجلديدة  الفر�س 

والتحول الجتماعي للبلد. 

اإن الأ�شاليب التقليدية مل�شاندة الأ�شرة ورعايتها لن تتل�شى 

العاملية  املتغريات  مع  القطري  املجتمع  تكيف  خ�شم  يف 

رعاية  يف  الأ�شر  م�شاعدة  على  احلكومة  وتعمل  اجلديدة. 

وُمثلها  والدينية  الأخلقية  قيمها  على  واحلفاظ  اأفرادها 

متزايدًا  تفانيًا  اأي�شا  احلكومة  تبدي  و�شوف  الإن�شانية. 

يف  اأكرب  ب�شكل  للم�شاركة  ومتكينها  املراأة  قدرات  تعزيز  يف 

املجالني ال�شيا�شي والقت�شادي.

�شامل  منهج  اعتماد  اإىل  الوطنية  التنمية  ا�شرتاتيجية  وتدعو 

ن هذا املنهج دولة قطر من اأن تن�شج  لرفاه الأطفال. و�شوف مُيكِّ

متما�شكًا  منظورًا  تطور  واأن  مرتابطًا  ن�شجًا  الهامة  �شيا�شاتها 

رفاهيتهم،  لزيادة  اأعمارهم،  اختلف  على  الأطفال  لربامج 

مما يوؤدي اإىل حتقيق نتائج اأف�شل لراأ�س املال الب�شري.

و�شوف تدعم احلكومة، يف ا�شرتاتيجية التنمية الوطنية، برامج 

من �شاأنها حتقيق ما يلي:

تعزيز مكانة الأ�شرة القطرية باعتبارها ركيزًة للمجتمع.

تعزيز اأدوار الوالدين وتقليل العتماد على ُعّمال املنازل.

�شر املت�شررة 
ُ
تخفيف عدد حوادث العنف الأ�شري وحماية الأ

من ذلك ودعمها.

�شر التي لديها ظروف خا�شة.
ُ
تقدمي اأنظمة دعم للأ

القطرية  للأ�شر  والجتماعي  القت�شادي  ال�شعف  تقليل 

وحت�شني اإدارتها املالية . 

زيادة رفاه الطفل ورعايته وحمايته.

حت�شني الدعم املقدم للأ�شر العاملة ل �شيما الن�شاء.

اتخاذ  ومنا�شب  القيادية  املنا�شب  يف  الن�شاء  عدد  زيادة 

القرارات، مع تخفي�س الأدوار وامل�شوؤليات النمطية للمراأة.

�لتنمية  وتعزيز  �لجتماعية  �حلماية  �سمان 

�ل�ساملة 

ي�شمل راأ�س املال الجتماعي يف دولة قطر املوؤ�ش�شات والعلقات 

واملواقف والقيم التي حتكم اأوجه التفاعل بني النا�س، وُت�شاهم 

اأوجه  يف  الأ�شرة،  واإن  والجتماعية.  القت�شادية  التنمية  يف 

التفاعل هذه، هامة واأ�شا�شية، لكن املجتمع املحلي الأو�شع مبا 

وميكن  مكملة.  اأدوار  له  واخلا�شة  العامة  املوؤ�ش�شات  ذلك  يف 

فيها  يكون  التي  الأوقات  يف  الجتماعي  املال  راأ�س  يتغري  اأن 

التحديث والتطوير �شريعني. وقد يوؤثر هذا على الأ�شر املعر�شة 

لنخفا�س دخلها. واإن حماية الأفراد من املخاطر التي قد توؤثر 

مل�شاعدة  الدعم  وتقدمي  املجتمع،  يف  م�شاهمتهم  قدرة  على 

الأفراد املحتاجني هي من املكونات املركزية للتزام دولة قطر 

برعاية املجتمع املحلي ودعم احلياة الوظيفية.

و�شوف تلتزم احلكومة، من خلل ا�شرتاتيجية التنمية الوطنية، 

التزامًا حازما بو�شع نظام للحماية الجتماعية يحفظ احلقوق 

املدنية جلميع املواطنني، ويقدر م�شاهمتهم يف املجتمع، ويوفر 

ومما  وكرمية.  �شحية  حياة  على  للمحافظة  لهم  كافيا  دخل 

اأن النظام احلايل ُيقدم دعمًا �شخيًا للمواطنني بو�شائل  يذكر 

خمتلفة، ولكنه بحاجة اإىل التعزيز الكايف لي�شمن اإتاحة فر�س 

ال�شعيفة  الفئات  ذلك  يف  مبا  الأ�شرة،  اأفراد  جلميع  النجاح 

واملحتاجة، ويتم ذلك من خلل تو�شيع نطاق ُفر�س التوظيف. 

 

تاأمني  اإىل  الرعاية  من  التحول  بتعزيزها  احلكومة،  وتهدف 

ال�شعيفة  الفئات  حلماية  متكينية  بيئة  توفري  اإىل  العمل، 

�شرها.
ُ
واملحرومة ومنحها فر�شة لإعالة نف�شها واأ

و�شوف يتم اأي�شا بذل اجلهود لتو�شيع م�شاركة القطاع اخلا�س 

اجتاهات  حتديد  و�شيتم  الجتماعية.  احلماية  نظام  يف 

ا�شرتاتيجية م�شرتكة وحلول م�شتدامة من خلل اإطار امل�شوؤولية 

الجتماعية لل�شركات القطرية، وتعزيز ال�شراكات بني القطاع 

اخلا�س واحلكومة واجلهات املعنية بنظام احلماية الجتماعية.

ملخ�ص 

تنفيذي

•
•
•

•
•

•
•
•
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التنمية  ا�شرتاتيجية  تنفيذ  فرتة  خلل  احلكومة،  و�شتقوم 

الوطنية، مبا يلي:

و�شع نظام متكامل ومتطور وفّعال للحماية الجتماعية.

يف  اخلا�شة  الظروف  وذات  ال�شعيفة  الفئات  اإدماج  تي�شري 

املجتمع وقوة العمل، و�شمان النمو والتنمية ال�شمولية. 

وجود  اإىل  توؤدي  النطاق  وا�شعة  �شراكات  اإقامة  على  احلفز 

نظام م�شتدام للحماية الجتماعية ل�شمان م�شاهمة �شركات 

الأعمال ودعمها لنظام احلماية الجتماعية يف البلد.

تعزيز �لأمن و�ل�سالمة �لعامة 

وم�شتقر  اآمن  جمتمع  توفري  واجب  قطر  دولة  على  اأن  وكما 

للحماية  �شامل  ونظام  قوية  اأ�شرة  على  قائم  ملواطنيها 

عامة  موؤ�ش�شات  توفري  اأي�شا  واجبها  من  فاإن  الجتماعية، 

فاعلة ل�شمان ال�شلمة العامة.  فاملجتمع الذي يرعى مواطنيه 

مبادئ  اأ�شا�س  على  يقوم  وكرمية هو جمتمع  بطريقة حمرتمة 

بتوفري  ملتزمة  قطر  ودولة  القانون.   و�شيادة  وامل�شاواة  العدل 

هذا املجتمع.

اإن ن�شب اجلرائم امل�شجلة يف قطر من اأدنى الن�شب يف العامل، 

اإىل  الوافدين  ال�شكان  عدد  يف  الكبرية  الزيادة  من  بالرغم 

البلد. ففي عام 2010 اتت قطر يف املرتبة الأوىل بني بلدان 

املنطقة العربية، واخلام�شة ع�شرة بني 149 بلدًا على ال�شعيد 

العاملي، وفقًا لدليل ال�شلم الذي يعده معهد القت�شاد وال�شلم 

العامة  وال�شلمة  الأمن  احل�شبان  يف  ياأخذ  الذي  العاملي، 

وعلقات البلد اخلارجية. 

العامة،  ال�شلمة  لتعزيز  الوطنية  التنمية  ا�شرتاتيجية  واإن 

الإن�شان  اأمن  كذلك  لتغطي  التقليدي  الأمن  مفهوم  تتجاوز 

وتو�شيع نطاق احلماية. 

 

من  واأدائه  العامة  وال�شلمة  الأمن  قطاع  جهود  تعزيز  و�شيتم 

خلل برنامج لتح�شني اإدارة املعلومات اجلنائية. و�شوف تعزز 

لنظام  دعمًا  ال�شيا�شات  �شنع   لتح�شني  اللزمة  الأدلة  قاعدة 

العدالة اجلنائية يف قطر. 

ا�شرتاتيجية  تبني  حيث  اأولوية،  ذات  الطرق  �شلمة  و�شتظل 

على  �شاعدت  التي  احلالية  املبادرات  على  الوطنية   التنمية 

باأنه  واعرتافًا  الطرق.  حوادث  عن  الناجتة  الوفيات  تقليل 

ميكن عمل املزيد للحد من حوادث الطرق، �شوف يتم الرتكيز 

على منهج كلّي لنظام ال�شلمة على الطرق، تدعمه �شراكات 

عرب القطاعات.

و�شعيًا اإىل حتقيق الأمن وال�شلمة العامة، �شتقوم احلكومة مبا 

يلي:

حت�شني اإدارة املعرفة بالأمن وال�شلمة العامة، وذلك بتكامل 

البيانات من خلل  تطوير نظام اإدارة املعلومات اجلنائية.

تقليل عدد حوادث املرور على الطرق التي غالبا ما توؤدي اإىل 

وفيات واإ�شابات بليغة.

املهنية،  وال�شلمة  ال�شحة  لتح�شني  الوطني  املنهج  تعزيز 

وحت�شني �شلمة املباين، مبا يف ذلك الرقابة املنتظمة وتنفيذ 

اللوائح.

و�شع نهج ُمن�شق عايل امل�شتوى لإدارة الكوارث الوطنية.

تعزيز �إقامة جمتمع ن�سط وريا�سي

واآمن  اإىل بناء جمتمع �شامل   2030 تطمح روؤية قطر الوطنية 

وم�شتقر، وتوفري م�شتقبل ناب�س باحلياة ومزدهر للبلد. ومن 

بتعزيز  الروؤية  هذه  حتقيق  يبداأ  الجتماعية  التنمية  منظور 

ووظائفهم  بيوتهم  املواطنني يف  الأ�شرة، و�شمان حماية جميع 

يف  التميز  �شمان  هي  التالية  واخلطوة  املحلية.  وجمتمعاتهم 

و�شوؤونها  الأ�شرة  �شروريات  يتجاوز  نحو  على  الطويل  الأمد 

جلميع  والفكرية  والنف�شية  البدنية  ال�شحة  بتح�شني  املالية 

النا�س، ل�شيما ال�شباب، من خلل الثقافة والألعاب الريا�شية. 

والن�شاط البدين لي�س جمرد م�شدر للرثوة واملتعة ملن ي�شاركون 

يف الألعاب الريا�شية، واإمنا هو اأي�شا يف الغالب عن�شر يربط 

املحلي،  للمجتمع  والثقايف  الجتماعي  الن�شيج  مكونات  بني 

وعلى ال�شعيد الدويل. ولقد حظيت دولة قطر باإعرتاف عاملي 

وهي  الأخرية.  ال�شنوات  يف  الريا�شة  ميدان  يف  له  �شابقة  ل 

القطرية  الأوملبية  اللجنة  ا�شتثمارات كبرية من خلل  ت�شتثمر 

والنوادي املرتبطة بها، واحتادات الألعاب الريا�شية وغري ذلك 

والرتفيه،  للريا�شة  مرافق  لتوفري  ال�شرتاتيجيني  احللفاء  من 

الدولية  املباريات  وا�شت�شافة  الريا�شيني،  اللعبني  وتنمية 

واإذكاء الوعي بفوائد الريا�شة والن�شاط البدين.

 

و�شتدمج الألعاب الريا�شية والأن�شطة البدنية يف برنامج �شحي 

الوطنية  التنمية  ا�شرتاتيجية  توفر  اأو�شع نطاقًا. و�شوف  وقائي 

ال�شباب،  �شيما  ل  النا�س،  لكل  الكافية  واملعلومات  الفر�س 

وت�شجع  تدعم  التي   التمكينية  البيئة  عن  بدنيا،  والنا�شطني 

اأمناط احلياة ال�شحية والن�شيطة. واإن التقدم نحو اأمناط حياة 

الألعاب  امل�شاركة املحلية يف  �شحية ون�شطة �شوف يزيد تعزيز 

الريا�شية وتنميتها. 

واإن دولة قطر، بتطويرها ملجموعة كبرية من املرافق الريا�شية 

•
•

•

•

•

•

•
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للريا�شيني  وا�شحة  تطويرية  م�شارات  وتوفري  اجلودة،  العالية 

واملنا�شبات  املباريات  ا�شت�شافة  يف  وال�شتمرار  الوطنيني، 

الإقليمية والدولية، �شتكون يف مركز مُيكنها من حتقيق اأهداف 

ر�ؤية قطر الوطنية 2030، القائمة على الت�شامح واحلوار البناء 

والنفتاح من خلل عدة جمالت مبا يف ذلك املبادئ الريا�شية 

التي تركز على العمل اجلماعي والإن�شاف والتميز.

 

و�شتقوم احلكومة، مبوجب ا�شرتاتيجية التنمية الوطنية مبا يلي:

وزيادة  والن�شطة  ال�شحية  احلياة  باأهمية  اجلمهور  توعية 

يف  والقدرات  الأعمار  كل  من  النا�س  لإ�شراك  الفر�س 

الن�شاطات البدنية. 

اإليها  الو�شول  ميكن  وملئمة  كافية  مرافق  اإيجاد  �شمان 

للألعاب الريا�شية الرتفيهية والتناف�شية.

يف  والتميز  النجاح   لتحقيق   املواهب  تنمية  برامج  تعزيز 

الألعاب الريا�شية.

حفظ �لرت�ث و�لثقافة �لقطرية وتعزيزهما

الذي  ال�شريع  والقت�شادي  الجتماعي  التغري  من  الرغم  على 

�شهدته دولة قطر خلل فرتة ق�شرية ن�شبيا فقد حافظ املجتمع 

القطري على جوهر ثقافته وا�شتمراريته مع املا�شي، التي ت�شمل 

الجتماعي  الو�شع  وبقاء  للإ�شلم،  الأ�شا�شية  باملبادئ  التقيد 

العريقة،  للأ�شر  الجتماعية  املكانة  على  واملحافظة  املوروث 

واإن  املجتمع.   نواة  باعتبارها  الأ�شرة  وحدة  على  واملحافظة 

التوازن  على  املحافظة  يف  يتمثل  وم�شتمراًّ  اأ�شا�شيا  حتديًا  ثمة 

املنا�شب  بني احلياة احلديثة وقيم البلد الثقافية والتقليدية. 

وتت�شدى دولة قطر لهذا التحدي بطرق عديدة، منها عمليات 

الأكادميية  واملناهج  الريا�شية،  واملناف�شة  الثقايف،  التبادل 

الرثية، التي ت�شتهدف التنمية الفنية وما هو اأكرث من ذلك.  لقد 

العربية عام  للثقافة  الدوحة عا�شمة  �شكلت فعاليات احتفالية 

2010، حدثُا مميزًا احتفي فيه بالفن واملو�شيقى والأفلم من 
خلل العرو�س واللقاءات الثقافية وتبادل املعارف.  وتزيد دولة 

قطر اأي�شا النتباه لتاريخها اخلا�س من خلل تعزيز احلفاظ 

املوارد  بتخ�شي�س  امل�شتمر  واللتزام  الرتاثية  مواقعها  على 

للمتاحف والربامج التعليمية اجلديدة. 

تنوعها  �شياق  يف  الثقافية  بهويتها  بتم�شكها  قطر،  دولة  واإن 

ال�شكاين، �شوف تكون يف و�شع جيد حلماية طابعها الفريد، بينما 

توا�شل تعزيز جمتمع خلق وا�شتثنائي. و�شوف متكن ا�شرتاتيجية 

التنمية الوطنية من رفع امل�شتوى الثقايف ل�شعب دولة قطر واإقامة 

كمركز  مكانتها  قطر  دولة  تر�شخ  بينما  جديدة،  دولية  علقات 

للثقافة العربية بوا�شطة هويتها الوطنية املتميزة. 

قاعدة  تنمية  اإىل  الوطنية  التنمية  ا�شرتاتيجية  توجه  و�شوف 

ثقافية قوية مبنية على الأدلة  لدعم وتنمية ال�شيا�شة الثقافية 

يف امل�شتقبل وحت�شني اتخاذ القرارات يف القطاع الثقايف. 

 

و�شوف تقوم احلكومة، مبوجب ا�شرتاتيجية التنمية الوطنية مبا يلي:

زيادة الطلب على الأن�شطة الثقافية املنوعة ودعمها.

زيادة تقدير ال�شباب للثقافة وم�شاركتهم فيها.

حت�شني اإدارة املوارد الثقافية.

ا�شتقطاب املواهب العالية اجلودة ورعايتها لتحفيز منو قطاع 

الثقافة.

الثقافة  قطاع  منو  عن  معلومات  وتقدمي  بحوث  اإجراء 

واإمكاناته الكامنة .

للتبادل  ومركز  ثقافية  كوجهة  قطر  دولة  �شورة  حت�شني 

الثقايف.

�لإد�رة �لبيئية

اإن ا�شرتاتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 تعمل لأول مرة 

وبو�شوح على مواءمة منو الزدهار الوطني مع واقع املحددات 

البيئية. وبو�شعها برناجما لتعزيز الإدارة البيئية عرب قطاعات 

ل�شتمرار  اإطارًا  ت�شع  فاإنها  الطبيعية،  واملوارد  القت�شاد 

القادمة  الأجيال  الإ�شرار بحقوق  النمو القت�شادي مع جتنب 

على  للمحافظة  حمددة  اأعمال  م�شاريع  وبتطوير  وم�شاحلها. 

التنوع  وحماية  النفايات  واإدارة  الهواء،  نوعية  وحت�شني  املياه 

للعدالة  الأ�شا�شي  باملفهوم  ال�شرتاتيجية  تتم�شك  البيولوجي، 

بني الأجيال. 

اإجراءات  اتخاذ  اإىل  للبيئة  الوطنية  ال�شرتاتيجية  وتدعو 

مرتابطة ت�شمل جميع جمالت اإلدارة البيئية. وبو�شعها اأهدافًا 

للحفاظ على نوعية حياة  فاإنها تطور برناجما �شامل  حمددة 

املياه وحمايتها  القادمة، و�شي�شمل ذلك احلفاظ على  الأجيال 

يف  والتو�شع  الطبيعي،  الغاز  اإحراق  وتخفي�س  التدهور،  من 

اأن  كما  اإدارتها.  وحت�شني  ال�شلبة  املخلفات  تدوير  اإعادة 

الأحيائية  الأنواع  يحميان  �شوف  الدقيق  والر�شد  التنظيم 

املعر�شة للخطر ويحفظان الرتاث الطبيعي القطري على نطاق 

وا�شع.  وتعترب املناطق احل�شرية املفتوحة، املعر�شة حلركة بناء 

مكثفة على طول العقد املا�شي اأكرث �شحة واأكرث ملءمة للعي�س 

باإ�شافة م�شاحات خ�شراء. 

ملخ�ص 

تنفيذي

•

•

•

•
•
 •
•

•

•
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�ملياه �لنقية و�ل�ستخد�م �مل�ستد�م

اإن اأكرث املخاوف البيئية املتعددة التي تواجه قطر، هي الندرة 

احلادة يف املياه التي حتتاجها البلد.  فدولة قطر، التي هي من 

بني الدول الأقل مطرًا يف العامل، تعتمد يف احل�شول على املياه 

على حتلية مياه البحر، واملياه اجلوفية، واملياه املعاد تدويرها.  

وجميع م�شادر املاء الثلثة هذه تتعر�س ل�شغوط كبرية. وعلى 

الرغم من ذلك فاإن ا�شتهلك قطر للماء عال جدَا وكذلك ن�شب 

ت�شربه من �شبكات التوزيع، وبالتايل فمعدل ا�شتخدام املاء يف 

قطر للفرد هو من اأعلى املعدلت يف العامل. و�شوف ت�شن قطر 

اجلودة،  ملتطلبات  متكامل  نظامًا  ُين�شئ  للمياه  وطنيا  قانونا 

و�شيكون  املياه،  على  للحفاظ  وحوافز  املياه  ت�شرب  ومراقبة 

هذا بديل عن الت�شريعات املجزاأة القائمة حاليا. والهدف هو 

املياه  توفري  بني  للمواءمة  حكومية  وت�شريعات  �شيا�شات  و�شع 

وا�شتهلكها على مر الزمن مع حماية جودتها.

�لهو�ء �لنقي

الفئة  الهواء.  بجودة  املتعلقة  التحديات  من  فئتان  قطر  لدى   

الأوىل هي ملوثات حملية خمتلفة ممزوجة بج�شيمات منت�شرة 

الغبارتقلل  الهواء، مبا يف ذلك م�شتويات عالية مزمنة من  يف 

من جودة الهواء التي هي من اأ�شباب اأمرا�س اجلهاز التنف�شي.  

والفئة الثانية هي انبعاثات غاز ثاين اأك�شيد الكربون، التي ياأتي 

معظمها من اإنتاج الطاقة، ُت�شاف اإىل غازات الدفيئة وُت�شاهم 

جميعها يف التغري املناخي العاملي. 

و�شوف ت�شع قطر �شيا�شة وطنية لإدارة تلوث الهواء وانبعاثات 

غازات الدفيئة ومواجهة حتديات اأو�شع نطاقًا متمثلة يف التغري 

املجتمع ل  دور جلميع قطاعات  ثمة  يكون  اأن  وينبغي  املناخي. 

�شيما القطاع اخلا�س لتحقيق تلك الهداف. 

حت�سني �إد�رة �لنفايات

متيل املجتمعات الغنية اإىل اإنتاج كميات كبرية من النفايات، وقطر 

لي�شت ا�شتثناء. فانت�شار اأعمال البناء الن�شطة، وات�شاع قطاع املواد 

الهيدروكربونية، وتنامي عدد الأ�شر العالية الدخل، يولِّد يف دولة 

قطر اأكرث من 000 7 طن من النفايات ال�شلبة يوميا.

لحتواء  اجلوانب  متعددة  ا�شرتاتيجية  قطر  تعتمد  و�شوف 

واملواقع  املنزيل  القطاع  من  املتولدة  النفايات  م�شتويات 

املخلفات  هذه  من  جانب  تدوير  واإعادة  وال�شناعية  التجارية 

اأكرب كثريا مما هو عليه الأمر الآن.  واإن احلكومة، يف ت�شديها 

لهذا التحدي املتمثل يف حت�شني اإدارة النفايات، تدرك �شرورة 

البيئة،  عن  ال�شغوط  لتخفيف  الأعمال  من  ب�شل�شلة  القيام 

وعندما  النفايات.  توليد  جتنب  هو  الأهداف  هذه  واأف�شل 

ي�شتحيل جتنب توليد النفايات، ف�شتكون الأهداف اللزمة هي 

تخفي�شها وزيادة اإعادة تدويرها وكفاءة ا�شتخدامها. 

نحو  على  �لطبيعي  و�لرت�ث  �لطبيعة  �إد�رة 

م�ستد�م

يواجه التنّوع البيولوجي يف دولة قطر، كما يواجه يف بلدان كثرية، 

تهديدات اآتية من جمموعة من الأن�شطة الب�شرية.  فنمو ال�شكان 

ر ال�شريع ي�شكلن �شغط كبريًا على التوازن احل�شا�س  والتح�شُّ

للرثوات الطبيعية، ويزاحمان بع�س العنا�شر الأحيائية يف خليط 

باملوائل  ران  ي�شُ والت�شنيع  البناء  فاأعمال  البيولوجي.  التنوع 

ال�شاحلية اله�شة ويعطلن حياة الأحياء البحرية.  وقد اأدخلت 

تهديدًا  ت�شكل  غازية  اأنواعا  الدولية  والتجارة  الدولية  امللحة 

البحرية. وقد برز ال�شيد اجلائر  الأحياء  الأ�شلية من  للأنواع 

كاأحد امل�شكلت البيئية التي تهدد اإمدادات الغذاء امل�شتقبلية. 

تف�شيلية  ا�شتق�شائية  م�شوحات  اإجراء  احلكومة  و�شتدعم 

اأ�شحاب  متكني  بغية  البيولوجي  للتنوع  الأ�شا�س  خطوط  حُتدد 

القرار من القيام بالتحليل اللزم لبناء و�شائل حماية جديدة 

ا�شرتاتيجية  واإن  مثبتة.  اأدلة  اإىل  ت�شتند  البيولوجي  للتنوع 

العملية يف هذا  التنمية الوطنية تت�شمن �شل�شلة من اخلطوات 

ال�شياق، بدءًا باإن�شاء قاعدة بيانات مركزية عام 2016 لتوفري 

اع القرار وحت�شني خطط الإدارة، ودعم الأن�شطة  املعلومات ل�شنَّ

الإقليمية. و�شوف ت�شتفيد قاعدة البيانات من اأف�شل املمار�شات 

الدولية يف ت�شميمها، وميكن تو�شيعها يف النهاية لت�شمل جميع 

بلدان جمل�س التعاون اخلليجي. 

بيئة معي�سة ح�سرية �سحية

ب�شكل  املا�شية  القليلة  ال�شنوات  خلل  الدوحة  منت  لقد 

ع�شرية  مباين  عنها  جنم  قوية  بناء  بطفرة  مدعومة  كبري 

توفرها  التي  املزايا  اإىل  تفتقر  العا�شمة  ولكن  للأنظار.  لفتة 

دون  الدوحة  تو�شع  ا�شتمرار  �شاأن  ومن  اخل�شراء.  امل�شاحات 

ال�شتدامة  حتديات  زيادة  مفتوحة،  خ�شراء  م�شاحات  توفري 

اأكرث  احل�شرية  الأو�شاع   ُت�شبح  و�شوف  قطر.  تواجه  التي 

والتلوث.   لل�شو�شاء  تعر�شا  واأكرث  الزمن،  مر  على  ازدحامًا 

ُيعزز  اأن  اأخ�شر يف التخطيط احل�شري مُيكن  ُبعد  اإدخال  واإن 

ال�شتدامة واأن يجعل املدن اأكرث ملءمة للمعي�شة. 

وثمة ت�شورات لإحداث حتولت كبرية يف البنية العمرانية ملدينة 

الدوحة. وُتكر�س احلكومة انتباها خا�شا للبيئة احل�شرية. ومع 

اأن الت�شميم الأول للدوحة مل يت�شمن م�شاحات خ�شراء، فاإن 



ا�شرتاتيجية احلكومة لتح�شني الإدارة البيئية تدعو اإىل حتديث 

وتعديل املدينة بطرق اأكرث فاعلية توازن بني البيئات الطبيعية 

تخطط  اخ�شرارا  اأكرث  الدوحة  مدينة  وجلعل  والعمرانية. 

احلكومة لإقامة �شبكة من امل�شاحات اخل�شراء ال�شيقة ن�شبيا 

املزدانة بالأ�شجار بدل من احلدائق الكبرية الوا�شعة واملفتوحة.

�سكان يتز�يد وعيهم بالبيئة

خلل  من  الفعالة  امل�شاركة  الناجحة  البيئية  الإدارة  تتطلب 

ال�شركات  بها  تقوم  اأن  يجب  هامة  اأدوار  وهناك  املجتمع. 

اع ال�شيا�شة، وكذلك احلال بالن�شبة لكل  التجارية الكبرية و�شنَّ

الفراد يف املجتمع. وهناك اأي�شا اأدلة على وعي اأعمق متزايد 

بالبيئة.  وعلى �شبيل املثال فقد اأ�شافت املدار�س برامج درا�شات 

بيئية اإىل مناهجها الدرا�شية . 

 

و�شتقوم احلكومة بتعبئة ال�شكان ل�شتدامة حت�شني اإدارة البيئة 

القطرية  البيئية  الرثوة  حماية  حملة  تعتمد  و�شوف  ودعمها 

الديني  البلد  تراث  من  يتجزاأ  ل  جزءا  باعتبارها  القيم  على 

والثقايف. وُتلقي فكرة حماية البيئة ل�شالح الأجيال القادمة 

رواجًا وا�شع النطاًق. 

�ل�سر�كات �ل�سرت�تيجية

الدول  حدود  تتخطى  عملية  هي  البيئية  املخاوف  معاجلة  اإن 

يف  للحكومة  رئي�شية  وظيفة  ثمة  واإن  املختلفة.  الأجيال  وتطال 

قطاع البيئة، وهي اأن تعمل على تكوين �شراكات ا�شرتاتيجية مع 

الدولية  واملنظمات  اخلا�شة،  ال�شركات  ومع  املجاورة،  البلدان 

كمنظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة وبرنامج الأمم 

توفر  اأن  ميكن  التي  العاملية  ال�شحة  ومنظمة  للبيئة  املتحدة 

معارف رئي�شية وموارد ب�شرية وتكنولوجيا منا�شبة.

 

والتحديات البيئية التي تواجهها دولة قطر م�شرتكة اإىل حد ما 

و�شوف  العامل.   البلدان الخرى يف كل منطقة من مناطق  مع 

تتبنى قطر وجهة نظر دولية متطلعة اإىل اخلارج، لبناء �شراكات 

تعظم فر�س النجاح لل�شيا�شات املتبناة والتكنولوجيا امل�شتخدمة.

التحديات  مواجهة  يف  البلدان  ت�شرتك  اخلليج  منطقة  ويف 

واأحوال  الهيدروكربونية  باملوارد  املدفوع  النمو  يحركها  التي 

ل  امللوثات  ولأن  ذلك،  على  وعلوة  املياه.  وُندرة  ال�شحراء، 

تتجاوز  البيئية  امل�شاكل  فاإن  الوطنية،  احلدود  عند  تتوقف 

و�شوف  وطنية.  ل  اإقليميًة  حلوًل  وتتطلب  اجلغرافية،  احلدود 

وتعاونًا  م�شتمرة  دبلوما�شية  القوي  الإقليمي  التعاون  يتطلب 

م�شتمرًا على جميع امل�شتويات.  وكما حتتاج احلكومة الوطنية 

وال�شيا�شات  البيئي  التنظيم  لدعم  وطنية  بيانات  قواعد  اإىل 

اإقليمية  بيانات  قواعد  اإىل  اخلليج حتتاج  منطقة  فاإن  البيئية، 

لدعم املبادرات الإقليمية. 

البيئة  حفظ  يف  اخلا�س  للقطاع  الرئي�شي  الدور  فهم  وميكن 

تكون  اأن  لل�شركات  ميكن  اإذ  املواطنة.  �شياق  يف  و�شيانتها 

ت�شتعيد  التي  للبتكارات  حا�شنات  هي  كما  للتلوث  م�شدرًا 

اقت�شادها  قطر  ُتنوع  الذي  الوقت  ويف  اليكولوجي.  التوازن 

وا�شحة  اإمكانات  لديها  فاإن  الهيدروكربونية،  املوارد  خارج 

يف  للبحوث  وميكن  البيئي.  القطاع  يف  عامليًا  رائدًا  لُت�شبح 

املجالت املتقدمة للعلوم واملبادرات التنموية اجلارية حاليا يف 

واحة العلوم والتكنولوجيا القطرية التابعة ملوؤ�ش�شة قطر للرتبية 

الإمكانية.  ت�شاعد على حتقيق هذه  اأن  وللعلوم وتنمية املجتمع 

وقد تربز الدوحة كمخترب عاملي ملعاجلة م�شكلة جتمعات املياه يف 

املناطق احل�شرية، وكم�شدر لقاعدة بيانات للتنوع البيولوجي 

ولإطلق برنامج اإقليمي ملراقبة جودة الهواء. 

نة و�لنتائج  �حلوكمة �ملُح�سَّ

نع ال�شيا�شات التي ت�شتند اإىل الأدلة،  ثمة حاجة لت�شجيع �شُ

القرارات  تكون  اأن  ت�شمن  التي  املعلومات  نظم  تدعمها 

واأن  كافية،  بناء على معلومات  البداية  املتخذة قد متت يف 

القرارات،  لهذه  المتثال  ل�شمان  للمراقبة  خا�شعة  تظل 

وقيا�س النتائج الناجمة عنها. ولتثبيت مبادئ جمع معلومات 

اأف�شل واإ�شراك الآخرين فيها، �شت�شع وزارة البيئة �شروطَا 

ال�شناعية  ال�شركات  جميع  تقدم  حيث  للإبلغ،  جديدة 

تغطي  البيئي،  الأداء  عن  �شنوية  ربع  تقارير  الرئي�شية، 

اخلطرة  النفايات  ومعاجلة  املياه  وت�شريف  النبعاثات 

اأي�شا منوذجا جلميع  تقدم  و�شوف  ن�شاطاتها.  الناجتة عن 

ال�شركات ت�شتخدمه لتقدمي هذه التقارير.

و�شوف يتطلب جدول اأعمال احلكومة اإحداث تغيريات تنظيمية 

وبناء قدرات كبرية ُتعزز املوؤ�ش�شات امل�شوؤولة عن البيئة.  وعلى 

احلكومة  من  متعددة  جهات  اإ�شراك  �شيتم  اأنه  من  الرغم 

والقطاع اخلا�س، فاإن وزارة البيئة �شوف تاأخذ زمام املبادرة. 

العامل  اأنحاء  جميع  يف  اخلربات  من  ال�شتفادة  يتم  و�شوف 

الواعدة.   والبتكارات  الأفكار  على  احلكومة  ح�شول  ل�شمان 

ودولية  اإقليمية  كرائدة  قطر،  تربز  �شوف  املنا�شب  الوقت  ويف 

للتكنولوجيات البيئية وتطبيقاتها. 

 2016-2011 الفرتة  اأثناء  بها  �شيبا�َشر  التي  التدخلت  واإن 

�شت�شع دولة قطر على م�شار التنمية البيئية امل�شتدامة. 

ملخ�ص 

تنفيذي
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وا�شع  حتول  حدوث  للبيئة  الوطنية  التنمية  ا�شرتاتيجية  وترى 

النطاق يف الت�شريعات وُنظم الإدارة والتكنولوجيات امل�شتخدمة 

يف  ال�شرتاتيجية  هذه  وتعمل  البيئية،  الق�شايا  جتاه  واملواقف 

هذا ال�شياق على حتقيق �شبع نتائج هي:

توفر املياه النقية وال�شتخدام امل�شتدام.

الهواء النقي وال�شتجابات الفعالة لتغري املناخ. 

احلد من النفايات وزيادة اإعادة تدويرها وكفاءة ا�شتخدامها.

احلفاظ على الطبيعة والرتاث الطبيعي وحمايتهما واإدارتهما 

على نحو  م�شتدام.

ع احل�شري امل�شتدام وخلق بيئة معي�شية �شحية. زيادة التو�شُّ

زيادة وعي ال�شكان بيئياًّ.

حت�شني الإدارة البيئية والتعاون القليمي والدويل. 

حتديث وتطوير �ملوؤ�س�سات �لعامة

اإن كثريا من التحديات والُفر�س املذكورة يف ا�شرتاتيجية التنمية 

الوطنية تتجاوز احلدود التقليدية للقدرات الفردية للموؤ�ش�شات 

العامة، وبذلك فاإنها تتطلب م�شتوى اأعلى من الت�شافر والتعاون 

ملعاجلة  للحكومة  متكامل  منهج  ُيعتمد  و�شوف  املوؤ�ش�شات.  بني 

والأجهزة  الوزارات  و�شتعمل  امل�شرتكة.  والتحديات  الق�شايا 

كحكومة  الواحدة  الوزارية  احلقيبة  حدود  عرب  احلكومية 

متكاملة. و�شوف ُيطبق هذا املنهج على و�شع ال�شيا�شة العامة، 

وتطوير الربامج، وتقييم النتائج.

حت�شني  مع  العملء،  نحو  العام  القطاع  اإ�شلحات  و�شتوجه 

نظم تقدمي اخلدمات العامة عرب الوزارات والأجهزة احلكومية 

الأعمال.   و�شركات  النا�س  حول  وتتمحور  متكامل،  وب�شكل 

اأكرب  �شلطة  �شتمنح  والتنفيذ،  القرارات  اتخاذ  يف  وللإ�شراع 

القدرة  بزيادة  ذلك  ربط  مع  خمتارة،  حكومية  لأجهزة 

�شتعتمد  العامة،  اخلدمات  تقدمي  منافذ  ولتح�شني  وامل�شاءلة. 

املناف�شة واآليات ال�شوق ب�شورة متزايدة. 

العام  القطاع  موؤ�ش�شات  وتطوير  حتديث  عملية  تتطلب  و�شوف 

متعددة  زمنية  مراحل  على  موزعا  طويل  جهدًا  قطر  دولة  يف 

املرحلة  ففي  جيد.   ب�شكل  املخطط  الهيكلي  التغيري  لتحقيق 

�شريكز  الأ�شا�س  بناء  مبرحلة  واملتمثلة  التحديث  من  الأوىل 

جميع  قبل  من  التغيري  مبلكية  ال�شعور  حتقيق  على  التغيري 

القطاع  موظفي  ذلك  وي�شمل  احلكومية،  والأجهزة  الوزارات 

العام. و�شوف ُتوازن اإدارة التغيري بني �شرعة الإ�شلح والقدرة 

على تبنيه واإدامته. 

بلدان  يف  املتميزة  للممار�شات  املرجعية  املقارنات  وت�شري 

اأخرى جنحت يف حتديث قطاعاتها العامة اإىل وجود مفهومني 

حتديث  عملية  عليهما  ترتكز  بع�شًا  ببع�شهما  مت�شلني 

املوؤ�ش�شات العامة وتطويرها. الأول يت�شمن موجهات التحديث، 

التحديث،  اإىل  واحلاجة  الأداء،  يف  توؤثر  التي  العوامل  وهي 

الكفاءة،  وت�شتمل على:  املوؤ�ش�شي،  للنجاح  وت�شتخدم كمقايي�س 

واأهمية  والفاعلية، وخلق قيمة م�شافة، وال�شفافية، وامل�شاءلة، 

الثاين  املفهوم  ويغطي  معها.  التعامل  وكيفية  العملء  حاجات 

عوامل متكني التحديث التي يجب اأن تراعيها املوؤ�ش�شات العامة 

على:  العوامل  وت�شتمل  واقعة،  حقيقة  التحديث  ي�شبح  لكي 

وتنمية  واملوازنة،  املالية  والإدارة  العامة،  وال�شيا�شة  التخطيط 

والعمليات  وامل�شرتيات،  التنظيمي،  والت�شاق  الب�شرية،  املوارد 

املوؤ�ش�شية، وتكنولوجيا املعلومات، واإدارة الأداء.

الت�شخي�شي  والتحليل  الراهن  الو�شع  حتليل  من  وكجزء 

اأجابت  وتطويرها،  العامة  املوؤ�ش�شات  حتديث  ل�شرتاتيجية 

احلكومية  والأجهزة  والوزارات  احلكومية  املركزية  الوظائف 

التي  التمكني  عوامل  تقييم  ا�شتهدف  الذي  ال�شتبيان  على 

القطاع  اأداء  لتعزيز  وتطويرها  اإىل حتديثها  املوؤ�ش�شات  حتتاج 

العام.  وت�شري ا�شتجابات احلكومة ككل، اإىل اأن ال�شيا�شة العامة 

والتخطيط واإدارة الأداء هي عوامل التمكني التي تتطلب حت�شينا 

كبري  فرق  هناك  املوؤ�ش�شات،  �شعيد  وعلى  القدرات.  يف  كبريًا 

التمكني  ت�شنيف عوامل  والأجهزة احلكومية يف  الوزارات  بني 

التي بحاجة اإىل حتديث، حيث تبني باأن اإدارة الأداء، واملوارد 

امل�شرتكة  التمكني  عوامل  هي  والتخطيط  وال�شيا�شة  الب�شرية، 

التي توفر فر�شا عالية لتطوير القدرات. 

اأثناء مرحلة  اأ�شا�س قوي، يجب البدء بربناجمني اثنني  ولبناء 

املركزية  تو�شيع نطاق عمل وظائف احلكومة  التخطيط، هما: 

كثريًا  ولأن  العام.   القطاع  اأداء  لإدارة  اإطار  وتطوير  ودعمها، 

من الوزارات والأجهزة احلكومية تفتقر اإىل القدرات اللزمة 

لتنفيذ جميع م�شاريع ا�شرتاتيجية التنمية الوطنية، ف�شوف تقوم 

وتقدم  الوزارات،  بني  بالتن�شيق  للحكومة  املركزية  الوظائف 

وزارة  ت�شتطيع  ل  التي  التحديات  وحتدد  املو�شوعية،  امل�شورة 

واحدة مبفردها اأن تت�شدى لها. و�شوف يركز نظام اإدارة الأداء 

جهوده وموارده على �شمان تنفيذ برامج وم�شاريع ا�شرتاتيجية 

التنمية الوطنية تنفيذًا ناجحًا.

للوزارات  املعلومات  الرئي�شية  الأداء  موؤ�شرات  توفر  و�شوف 

والأجهزة احلكومية عن الثغرات يف الأداء واأ�شاليب معاجلتها 

و�شع  �شيتم  كما  املوؤ�ش�شي.   والتطوير  التحديث  رحلة  خلل 

•
•
•
•

•
•
•
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م�شتوى  على  الرئي�شية  الأداء  موؤ�شرات  من  حمددة  جمموعة 

احلكومة ككل وذلك لقيا�س النتائج على م�شتوى البلد باأ�شره. 

وكلما اأ�شبح نظام اإدارة الأداء اأكرث ر�شوخًا يف تقارير احلكومة، 

كلما ازداد عدد املوؤ�شرات.

و�شوف ميهد ترتيب امل�شاريع ترتيبًا مت�شل�شًل بعناية ل�شتيعاب 

فبناء  العام:  القطاع  حتديث  متكني  عوامل  بني  الروابط 

عمليات  لإ�شلح  ميهد  مثل،  املالية،  الإدارة  يف  القدرات 

املعلومات  تكنولوجيا  باأدوات  واإن دعمها  العامة،  املوازنة  و�شع 

ز على املواطنني، وهياكل  والت�شالت ميهد لتطوير برامج تركِّ

الو�شيطة  اخلطوات  و�شعت  وقد  مركزية.  بيانات  قواعد 

للتحديث وفقًا ملوؤ�شرات املقارنة املرجعية، كما و�شعت اأهداف 

ق�شرية ومتو�شطة الأمد. وان البناء على هذه املعلومات ي�شاعد 

وتل�شل�شل  وا�شحة  اأولويات  ذات  هادفة  م�شاريع  ت�شميم  على 

ككل  للحكومة   ،2016-2011 الفرتة  مدى  على  دقيق  زمني 

وللموؤ�ش�شات العامة كٍل على انفراد. 

 

وقد طور منهج حتديث م�شتندًا اإىل ثلث مراحل بناء اأ�شا�شية: 

املرحلة الأوىل وهي املرحلة الأطول، وتركز على و�شع الأ�شا�س 

للقدرات على م�شتوى احلكومة ككل. واملرحلة الثانية هي تقوية 

تطوير  على  الثالثة  املرحلة  وتركز  املوؤ�ش�شات.  قدرات  وتر�شيخ 

الوزارات  عرب  العامة  اخلدمات  تقدمي  يف  التميز  على  القدرة 

والأجهزة احلكومية. 

وتطويرها،  العامة  املوؤ�ش�شات  حتديث  جهود  ُتكر�س  و�شوف 

الوطنية ملرحلة  التنمية  ا�شرتاتيجية  اأثناء جزء كبري من فرتة 

الأ�شا�س، وذلك يف  �شتة جمالت تركيز هي: 

العامة. وال�شيا�شات  ال�شرتاتيجي  • التخطيط 
واملوازنة. املالية  • الإدارة 

التنظيمي. • الت�شاق 
الب�شرية. املوارد  • تنمية 

املوؤ�ش�شية. العمليات  • حت�شني 
الأداء. • اإدارة 

العام،  القطاع  اأداء  ي�شتمد كل جمال تركيز من عوامل متكني 

وجلميعها نتائج توؤثر تاأثريًا مبا�شرًا يف املوجهات ال�شبعة لأداء 

م�شافة،  قيمة  وخلق  والفاعلية،  الكفاءة،  وهي:  العام  القطاع 

وامل�شاءلة، وال�شفافية، وامل�شاركة، والأهمية.

ويف جمالت الرتكيز ال�شتة هذه، مت ت�شميم �شتة ع�شر م�شروعًا 

م�شتهدفًا على م�شتوى احلكومة ككل لرفع م�شتوى اأداء القطاع 

العام يف دولة قطر اإىل م�شتوى اأف�شل املمار�شات.  وُت�شكل هذه 

رحلة  يف  الأ�شا�س  لو�شع  الأوىل  اخلطوة  من  جزءًا  امل�شاريع 

التحديث الطويلة الأمد.  ويتناول كل م�شروع فجوة كبرية يتوقف 

توقيت تنفيذها على قدرة كل جهة حكومية وا�شتعدادها.  وتلك 

امل�شاريع املقرتحة �شممت ب�شكل مرن، وت�شمح هياكلها احلالية 

للتعديل  قابلة  وتكون  وو�شوحًا،  حتديدًا  اأكرث  اأهداف  بو�شع 

اأثناء تخطيط امل�شاريع وتنفيذها. و�شوف تراجع وُتعدل هياكل 

امل�شاريع، ح�شب القت�شاء من خلل عملية تعاونية مع اجلهات 

املعنية الرئي�شية.

العامة  املوؤ�ش�شات  لتحديث  الوطني  الربنامج  ي�شع  و�شوف 

وتطويرها منهجًا للتخطيط ال�شرتاتيجي امل�شتند على النتائج 

باعتباره و�شيلة فعالة لإدارة املوارد، وتعزيز ال�شفافية وامل�شاءلة. 

وينّمي  الأداء،  اإىل  امل�شتندة  الثقافة  املنهج  هذا  يدعم  و�شوف 

اأمناط تفكري الإدارة العامة املوجهة اإىل تقدمي اخلدمات العامة 

ذات اجلودة العالية.

�لنتقال من �ل�سرت�تيجية �إىل �لتنفيذ

الأبعاد،  واملتعددة  ال�شاملة  الوطنية،  التنمية  ا�شرتاتيجية  تبني 

حتديات تنفيذ متعددة يف اأجزائها املختلفة )اجلدول1(. ويف 

حني اأن عملية بناء اآلية التنفيذ قد بداأت بالفعل، لكنها حتتاج 

اإىل الت�شريع كما حتتاج الإجنازات اإىل تعزيز.

و�شوف يتوقف التنفيذ الناجح اأول واآخرًا على طلب قيادة دولة 

قطر معلوماٍت منتظمة عن التقدم والنتائج. و�شوف يعتمد اأي�شًا 

على تعميم ال�شرتاتيجية عرب احلكومة باأ�شرها. و�شوف حتتاج 

الوزارات والأجهزة احلكومية اإىل تبّني ملكية ال�شرتاتيجية يف 

ويف  تنفيذها.  امل�شاءلة عن  وقبول  اخلا�شة  الت�شغيلية  خططها 

توؤثر  التي  العمليات  يف  ال�شرتاتيجية  توؤثر  اأن  �شيلزم  املركز، 

وتوفري  املوارد  ا�شتخدام  كيفية  ب�شاأن  القرارات احلا�شمة  على 

ومقرتحات  خمتارة  م�شاريع  بتقييم  ت�شمح  ت�شغيلية  اأدوات 

ل�شيا�شات حمددة، بطريقة متكاملة. وهناك حتديات كبرية يف 

لتخطيط  واملوؤ�ش�شية  الب�شرية  القدرات  بناء  الآفاق، خا�شة يف 

الة، ويف توفري الأ�شا�س القانوين  امل�شاريع وتنفيذها بطريقة فعَّ

لبع�س التغريات املقرتحة.

ال�شرتاتيجية  ال�شتجابات  حتديد  من  النتقال  ويتطلب 

)اجلدول 1( اإىل تنفيذ تدخلت حمددة تخطيطًا دقيقا  من 

للحكومة.  املركزية  الوظائف  تدعمها  املنفذة،  اجلهات  ِقَبل 

ويف  ال�شرتاتيجية  يف  املحددة  والأهداف  املفاهيم  وحتتاج 

ملخ�ص 
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اإىل  الوطنية  ال�شرتاتيجة  تدعم  التي  القطاعية  التقارير 

تطويرها برامج عمل مف�شلة يقودها الرتكيز على النتائج التي 

ميكن اأن تدعم حتقيق الأهداف ال�شرتاتيجية الرئي�شية. 

ويجب اأن تت�شمن هذه الربامج  تقييمات منطقية مرتكزة على 

ت�شخي�شات �شليمة، وُنهج ثابتة ثبتت �شحتها، وخُمرجات قابلة 

التقدم املحرز  اأ�شا�شها قيا�س  واآثار ميكن على  ونتائج  للقيا�س 



25

من  تخفف  واإجراءات  للم�شاءلة،  وا�شح  وحتديد  وتقييمه، 

والب�شرية  املالية  املوارد  توفري  طبعًا  ويجب  املحددة.  املخاطر 

اللزمة لإدارة امل�شروع وتنفيذه وا�شتدامة فوائده.  و�شوف تتاأثر 

جداًّ  كبريًا  تاأثرًا  له  ملكيتها  ومعنى  وجناحه  امل�شروع  خماطر 

باإدراك اجلهات املعنية وفهمها للم�شروع. 

للنظر يف  الوطنية هناك حاجة  التنمية  ا�شرتاتيجية  اإطار  ويف 

وَتعاُقبها،  للأن�شطة  ال�شليم  التكامل  ل�شمان  امل�شاريع  حمفظة 

ولتوجيه املوارد اإىل الأولويات وتقدمي “القيمة مقابل التكلفة”. 

للمحفظة  املنظور  هذا  �شيربز  املنفذة  اجلهة  م�شتوى  وعلى 

من خلل و�شع خطط ا�شرتاتيجية وت�شغيلية يف اإطار الرتكيز 

الأو�شع للقطاع.  وعلى ال�شعيد الوطني �شتو�شع اأولويات التمويل 

مل�شاريع  وبرنامج تخطيطي  املوازنة  اإ�شلح  من خلل عمليات 

ال�شتثمار العام. 

الوزارات  حتتاج  �شوف  الوطنية،  التنمية  ا�شرتاتيجية  ولتنفيذ 

امل�شاريع.   لإدارة  متخ�ش�شة  وظائف  اإىل  احلكومية  والأجهزة 

وحيث ل توجد هذه الوظائف ينبغي اإن�شاوؤها على �شبيل الأولوية. 

ويف اأجزاء اأخرى من احلكومة، رمبا حتتاج الوظائف املوجودة اإىل 

تعزيز. وعلى مدى الفرتة النتقالية التي قد تكون غري ق�شرية، 

هذه  مبثل  ال�شتعانة  اإىل  احلكومية  الأجهزة  بع�س  حتتاج  رمبا 

اخلدمات من اخلارج، لكن ذلك يجب اأن يكون مبوجب ترتيبات 

الوطنية  القدراُت  خللها  من  وُتبنى  املعرفة،  بوا�شطتها  ُتنَقل 

بنجاح. ويجب معاجلة القيود التي يتعر�س لها ا�شتقطاب املوارد 

الب�شرية املاهرة والحتفاظ بها على نطاق اأو�شع.

وميكن اأن توؤدي اأوجه الق�شور يف املوارد الب�شرية يف القطاعات 

الرئي�شية اإىل تقوي�س حتقيق النتائج الرئي�شية. فال�شرتاتيجية، 

الأولية  ال�شحية  الرعاية  يف  كبري  تو�شع  اإىل  تدعو  مثل، 

والوقائية.  لكنه ل يوجد يف دولة قطر اإل 1.9 طبيب متخ�ش�س 

كثريًا  اأقلُّ  وهذا  �شخ�س،   10  000 لكل  الأولية  الرعاية  يف 

والبالغ  العاملية،  ال�شحة  منظمة  به  تو�شي  الذي  امل�شتوى  من 

العميقة يف املهارة  للثغرات  اأطباء. وهذه �شورة   5.6 متو�شطه 

املوجودة يف القطاع العام.

وملعاجلة القيود التي تتعر�س لها القدرات الب�شرية يف القطاع 

ملجل�س  التابعة  املركزية  الب�شرية  املوارد  اإدارة  �شتقود  العام، 

املركزي.   التوظيف  خطة  لو�شع  الرامية  اجلهود  الوزراء 

على  معينة  برامج  اإدارة  مب�شوؤولية  املكلفة  الوزارات  و�شتقوم 

�شبيل الأولوية باإجراء تقييمات للمهارات وحتديد الثغرات التي 

يتعني �شدها. و�شوف ُت�شتطلع ال�شراكات مع اجلامعات والقطاع 

اخلا�س وجهات اأخرى كو�شيلة ل�شد النق�س يف القدرات. ولكن 

يكون  رمبا  الب�شرية،  املوارد  لها  تتعر�س  التي  القيود  لتخفيف 

من ال�شروري تعديل قانون عام 2009 لإدارة املوارد الب�شرية، 

املواهب  باأف�شل  الحتفاظ  اإىل  الرامية  اجلهود  يعوق  لَكيل 

عدد  لقلة  ونظرا  قطر.  دولة  يف  العام  القطاع  يف  املوجودة 

املواطنني، وتزايد الطلبات على احلكومة، وخ�شائ�س املجتمع 

مرن  ا�شرتاتيجي  نهج  يف  ُينظر  ف�شوف  القطري،  القت�شاد  و 

لتعيني خرباء رفيعي امل�شتوى واأخ�شائيني من ال�شوق العاملية.

اأمر حتمي. و�شوف  واإن بناء القدرات املحلية يف القطاع العام 

يقود معهد التنمية الإدارية اجلهود املت�شافرة لبناء القدرات يف 

جميع قطاعات احلكومة، وتدعمه اإدارة املوارد الب�شرية املركزية 

ل مركز تدريب  التابعة ملجل�س الوزراء.  و�شوف يبني املعهد وُي�شغِّ

تطوير  على  احلكومية  الأجهزة  مل�شاعدة  عاملي  م�شتوى  على 

ال�شرتاتيجية  اأهدافها  لتحقيق  اإليها  حتتاج  التي  القدرات 

ومل�شاعدة القطريني على تطوير اإمكاناتهم الوظيفية. 

و�شوف تتاح موارد من املوازنة العامة لدعم اأولويات ا�شرتاتيجية 

التنمية الوطنية املحددة.  ورمبا تلزم موارد مالية لتعيني موظفني 

اأو  لديها  املهارات  ثغرة  �شد  اإىل  التي حتتاج  املجالت  جدد يف 

لل�شتفادة من خدمات مهنية وتقنية وا�شت�شارية من اخلارج.  

وميكن اأي�شا اأن ُتتاح يف البداية موارد حمدودة لدعم النفقات 

القت�شاد  وزارة  من�شور  يت�شمن  و�شوف  اللزمة.  الراأ�شمالية 

املعامل  وتوفري  وتقدمي  ال�شيا�شة  و�شع  باملوازنة  املتعلق  واملالية 

الوظائف  توفر  و�شوف  املوازنة.  اإعداد  لتوجيه  واملالية  الفنية 

املركزية للحكومة دعمًا حمددًا للأجهزة احلكومية املنفذة يف 

الوقت الذي تكيف فيه براجمها مع الرتتيبات اجلديدة. 

و�شوف تعد موازنة ال�شنة املالية 2011 مبوجب قانون املوازنة 

لعام 1989. غري اأن ت�شنيف النفقات الوظيفي )املرتكز على 

والقطاعات احلكومية( �شوف  للوظائف  املتحدة  تعريف الأمم 

املوازنة  القطاعي لإعداد  املنهج  يكون م�شروعًا جتريبياًّ لدعم 

النتائج.   على  ُتركز  براجمية  موازنة  لو�شع  الطريق  ومتهيد 

لإعداد  بالتعاون  املعنية  احلكومية  الأجهزة  تعمل  و�شوف 

ال�شياق  هذا  ويف  امل�شرتكة.  الأهداف  تخدم  م�شاريع  موازنات 

الأجهزة  ميزانيات  يف  واملالية  القت�شاد  وزارة  تنظر  �شوف 

احلكومية للم�شاريع امل�شرتكة والت�شاور معها كمجموعة بدل من 

امل�شاورات الثنائية. 

باجتاه  الدفع  ي�شتمر  �شوف   ،2011 املالية  ال�شنة  بعد  وفيما 

و�شع موازنة برناجمية، ترتكز على الت�شنيف الوظيفي اجلديد 
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ت�شعها  وت�شغيلية  ا�شرتاتيجية  خطط  اإىل  وت�شتند  للنفقات، 

اإعداد  يتم  و�شوف  احلكومية.  والأجهزة  الوزارات  ومتلكها 

مناذج جديدة ومبادئ توجيهية فنية لإعداد امل�شاريع واملوازنات 

لدعم عمليات حتديث املوازنة، و�شيوفر التدريب املنا�شب لهذه 

الغاية.  ويف ال�شنة املالية 2013 اأو ال�شنة املالية 2014 ُيتوقع 

اإطار  الكبرية وذلك يف  الراأ�شمالية  امل�شاريع  النظر يف  يتم  اأن 

تقييم  اإىل  ي�شتند  اأن  �شاأنه  من  الذي  العام  ال�شتثمار  برنامج 

حمفظة امل�شاريع ككل، ولي�س ب�شكل م�شاريع انفرادية.  وبحلول 

ُربطت  قد  املايل  التخطيط  معامل  �شتكون  اأي�شا،  الوقت  ذلك 

ب�شورة را�شخة يف اإطار مايل كلي مبنظور م�شتقبلي.

التنفيذ الناجح �شد الثغرات يف املعلومات. ويف  و�شوف يتطلب 

عملية اإعداد ا�شرتاتيجية التنمية الوطنية، ُك�شف عن قدر كبري 

ا�شرتاتيجي  بنهج  الأخذ  يلزم  لكن  اجلديدة،  املعلومات  من 

ون�شرها.   الإح�شائية  املعلومات  جلمع  وم�شتدام  ومنطقي 

ويدرك جهاز قطر للإح�شاء هذه احلاجات ويعمل على تلبيتها. 

وميكن مل�شاركة اأ�شحاب العلقة والفئات امل�شتهدفة يف ت�شميم 

وال�شعور  الثقة  وزيادة  الوعي  م�شتوى  رفع  وتنفيذها  امل�شاريع 

وتقليل  للم�شاريع  اأف�شل  ت�شميم  اإىل  يوؤدي  مما  بامللكية، 

املخاطر وزيادة فر�س حتقيق نتائج مفيدة. ولكن رمبا ل تكون  

القوية  دائمًا كافية. ول ميكن حتقيق بع�س  امل�شاركة  عمليات 

بتغيري  اأخرى  فاعلة  جهات  احلكومة  اأقنعت  اإذا  اإل  الأهداف 

مواقفها و�شلوكياتها. ولدعم بع�س عنا�شر ا�شرتاتيجية التنمية 

لإبلغ  قوية  منا�شرة  حملت  اإطلق  من  بد  ل  فاإنه  الوطنية 

ر�شائل وا�شحة. 

الر�شد  هو  الناجح  التنفيذ  عنا�شر  من  الأخري  العن�شر  واإن 

والتقييم لدعم التعلُّم واتخاذ اأف�شل القرارات. ويتطلب جناح 

املخرجات  لر�شد  ذاتية  نظمًا  امل�شاريع  م�شتوى  على  التنفيذ 

وم�شتمر  ن�شيط  تتبع  خلل  من  احلكومة،  وت�شتطيع  والنتائج. 

الوزارات والأجهزة  للم�شروع على م�شتوى  الأ�شا�شية  للعلمات 

احلكومية، جمع معلومات هامة جدًا عن الأداء، وتعزيز امل�شاءلة 

لتحقيق النتائج املتفق عليها. ومن �شاأن الر�شد الن�شيط لأداء 

امل�شاريع متكني الأجهزة املنفذة من حتديد العقبات والت�شدي 

لها قبل اأن تعر�س امل�شاريع للخطر اأو تعرقل نتائجها. 

والتقييم  الر�شد  نظُم  جَتمع  �شوف  القطاع،  م�شتوى  وعلى 

املعلومات وت�شتخل�س الدرو�َس التي ميكن اأن يكون لها تطبيقات 

اأو�شع. وميكن يف الوقت املنا�شب اأن ُينظر يف مراجعة النفقات 

على م�شتوى القطاع وعلى م�شتوى العملية التنموية ككل. و�شيتم 

النظر يف م�شاألة اختيار املكان الذي �شتو�شع فيه وظيفة املتابعة 

داخل احلكومة.

من  هاما  م�شدرا  التقييم  �شيكون  الوطني  امل�شتوى  وعلى 

م�شادر املعرفة حول ما جنح وما مل ينجح، وعن �شبب وكيفية 

والبيئية  والقت�شادية  والب�شرية  الجتماعية  الأبعاد  تفاعل 

لل�شرتاتيجية.

التنمية  ل�شرتاتيجية  الفرتة  منت�شف  يف  تقييم  و�شيجرى 

الوطني  ال�شعيد  وعلى  والقطاع  امل�شروع  م�شتوى  على  الوطنية 

عمليات  يف  به  لُي�شرت�َشَد   2013 عام  من  الثاين  الن�شف  يف 

هات ال�شرتاتيجية.  التح�شينات املمكنة للتوجُّ

*     *     *

 

يف  الوطنية،  التنمية  ا�شرتاتيجية  من  الأول  اجلزء  �شي�شف 

عاجلت  وكيف  ال�شرتاتيجية  اأعدت  كيف  التالية،  ال�شفحات 

 .2030 التحديات الكبرية التي حددت يف روؤية قطر الوطنية 

عام  بوجه  املواتية  القت�شادية  التطلُّعات  اأي�شا  ويعر�س 

لدعم  ُتتاح  اأن  يرجح  التي  واملوارد   ،2016-2011 للفرتة 

الغايات  يف  بالتف�شيل  الثاين  اجلزء  وينظر  ال�شرتاتيجية. 

والنتائج والأهداف لكل ركيزة من ركائز التنمية الأربع الواردة 

يف روؤية قطر الوطنية: ا�شتدامة الزدهار القت�شادي، وتعزيز 

الجتماعية  للتنمية  متكامل  نهج  واتباع  الب�شرية،  التنمية 

وا�شتدامة البيئة من اأجل الأجيال املقبلة. ويحدد اجلزء الثالث 

العام  القطاع  موؤ�ش�شات  وحتديث  لتطوير  والأولويات  الربامج 

وم�شارات  ر�شومًا  اأي�شًا  يعر�س  و�شوف  لل�شرتاتيجية.  دعمًا 

على  م�شددا  لل�شرتاتيجية،  عديدة  وم�شاريع  برامج  لتنفيذ 

�شرورة الر�شد والتقييم جلمع املعلومات ال�شرورية عن الأداء 

لتعزيز امل�شاءلة وحتقيق النتائج املتفق عليها. 







جدول الأعمال واملوارد  

�جلزء �لأول





اإعداد اأول ا�شرتاتيجية 

تنمية وطنية لدولة قطر 

�لف�سل 1



و�شعت روؤية قطر الوطنية 2030 اإطارًا عمليًا لطموحات قطر 

للأجيال  م�شتدامًا  ازدهارًا  ت�شمن  عامة  اأهداف  على  ا�شتمل 

الوطنية  قطر  روؤية  اإطلق  بعد  احلكومة،  وقادت  القادمة. 

م�شاورات  عملية   ،2008 الأول/اأكتوبر  ت�شرين  يف   2030
وحتليلت،  ودرا�شات  العلقة،  اأ�شحاب  مع  النطاق  وا�شعة 

  2016-2011 للفرتة  الوطنية  التنمية  با�شرتاتيجية  َجت  ُتوِّ

التي حتدد  ن�شاطات ونتائج  كي تتغلب على التحديات وحتقق 

اأهداف روؤية قطر الوطنية 2030. 

وتوؤكد ال�شرتاتيجية باأن دولة قطر يف اأقل من جيل واحد، قد 

ال�شخمة،  الهيدروكربونية  مواردها  تنمية  خلل  من  حققت 

القطري  الفرد  دخل  فمتو�شط  واجتماعياًّ.  اقت�شادياًّ  حتوًُّل 

والتعليم  العامل،  يف  الفردي  خٍل  الدَّ متو�شطات  اأعلى  من  هو 

الأ�شا�شي والتعليم الثانوي متوفران للجميع، ون�شبة الوفيات بني 

الأطفال �شهدت انخفا�شًا كبريًا. 

وافدة  عمل  قوة  على  املتنامي  القطري  القت�شاد  اعتماد  لكن 

كبرية، قد اأدى اإىل زيادة �شريعة يف عدد ال�شكان، ل �شيما خلل 

الفرتة 2006- 2009. وقد ولد الت�شارع يف التطوير احل�شري، 

املوارد  على  الطلب  وارتفاع  الرئي�شية،  التنمية  م�شاريع  واإقامة 

النادرة، ل �شيما املياه، �شغوطًا على هذا القت�شاد. كما تو�شع 

والهوية  التقليدية،  القطرية  الأ�شرة  ليتحدى  التحديث  نطاق 

اخلدمات  على  ال�شغط  من  ويزيد  الثقافية،  والقيم  الوطنية، 

ال�شحية والتعليمية. 

يتطلب التغري ال�شريع يف دولة قطر  التحديد الدقيق للحتياجات 

واملتطلبات، واإيجاد اأ�شاليب جديدًة لتحقيق التنمية امل�شتدامة 

املت�شقة مع امل�شار الذي اختارته روؤية قطر الوطنية 2030. 

الأ�شا�شية من جديد،  القيم   2030 الوطنية  روؤية قطر  وُتــثـت 

قطاعات  جميع  اأقرتها  التي  امل�شتقبل  باأهداف  تلتزم  بينما 

الوطنية.  والقيم  والأهداف  للطموحات  انعكا�س  فهي  املجتمع. 

التحوُّل يف  اإىل  تدعو  كانت  واإن  الوطنية، حتى  الروؤية  اأن  غري 

الأمد الطويل فهي لي�شت خمططُا للعمل. فالو�شول اإىل مرحلة 

تنموية  ا�شرتاتيجية  اأول  باإعداد  الروؤية  متابعة  يتطلب  العمل 

اإىل  احلكومة  �شتبادر  والتي  حمددة  وم�شاريع  برامج  تت�شمن 

قطر  روؤية  ت�شع  وبينما  معني.  زمنٍي  لإطاٍر  وفقًا  بها  ال�شروع 

الذي  هو  ال�شرتاتيجية  تنفيذ  فاإن  الأ�شا�َس،   2030 الوطنية 

التنمية  الطويل عرب  الأمد  قدمًا يف  التحول  اإىل  املجتمع  يدفع 

القت�شادية والجتماعية. 

�لت�سدي  �ل�سرت�تيجية:  �إىل  �لروؤية  من 

يات �لكبرية للتحدِّ

�شتوا�شل الإدارة ال�شليمة للموارد الهيدروكربونية يف دولة قطر 

اأن  ل ميكن  القت�شادي  النمو  لكن  املعي�شة.  م�شتويات  حت�شنَي 

بالغة.  اأهمية  لها   اأخرى  اأهداف  فثمة  الوحيد؛  الهدف  يكون 

بني  توازن  حتقيق  اإىل  تهدف  الوطنية  التنمية  وا�شرتاتيجية 

قطر  روؤية  حددتها  التي  التالية،  اخلم�شة  الرئي�شية  التحديات 

الوطنية  2030: 

القطرية.  والتقاليد  الثقافة  على  واملحافظة  • التحديث 
• حتقيق التوازن بني احتياجات هذا اجليل والأجيال القادمة. 
• التحكم يف النمو القت�شادي وجتنب التو�شع غري املن�شبط. 
واإدارة  الجتماعية  والتنمية  القت�شادي  النمو  بني  • املواءمة 

    البيئة.

التنمية  م�شار  مع  وحجمها  الوافدة  العمالة  نوعية  • مطابقة 
    امل�شتهدف. 

اأدى  له  اقت�شادي ل نظري  تو�شع  فبعد  الآن عند مفرتق طرق.  دولة قطر  تقف 

اإىل ازدهار اقت�شادي وا�شع النطاق، اأعدت الدولة ا�شرتاتيجية التنمية الوطنية 

م�شرت�شدة   ،2030 الوطنية  قطر  روؤية  مع  تت�شق  التي   ،2016-2011 للفرتة 

بالد�شتور الدائم لدولة قطر لتنقل هذا الزدهار اإىل امل�شتقبل. 

تنمية  ��سرت�تيجية  �أول  �إعد�د 

وطنية لدولة قطر 
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عملية  مرتابط  عامل  يف  الثقافية  التقاليد  على  احلفاظ  اإن 

�شعبة. فاخليارات الأو�شع نطاقًا امل�شاحبة للتقدم القت�شادي 

العميقة  الجتماعية  بالقيم  ت�شطدم  اأن  ميكن  والجتماعي 

احلداثة  بني  املوازنة  ميكن  ذلك،  ومع  املجتمع.  يف  اجلذور 

دون  والجتماعية  القت�شادية  ثمارالتنمية  وجني  والتقاليد، 

الت�شحية باملوروث الثقايف. 

�شت�شعى  امل�شتدامة،  التنمية  م�شار  باتباعها  قطر،  دولة  واإن 

الإ�شرار  دون  اجليل  هذا  احتياجات  تلبية  اإىل  جاهدة 

باحتياجات الأجيال القادمة، و�شمان ما ي�شمى غالبًا بالعدالة 

�شوف  الإطار،  بهذا  بتم�شكها  احلكومة،  واإن  الأجيال.  بني 

كفوؤًا  ا�شتثمارًا  الهيدروكربونية  للرثوة  املالية  العوائد  ت�شتثمر 

يحقق مردودًا عاليًا. 

التح�شينات  مع  مت�شقًا  للتنمية  م�شارًا  قطر  دولة  تتبنى 

النمو  فنمط  احلياة.  ونوعية  املعي�شة  �شبل  يف  امل�شتدامة 

املوارد،  ي�شتنفد  املتوازن  وغري  املن�شبط  غري  القت�شادي 

التنمية  عملية  ويحرف  القت�شاد،  على  �شغطًا  وي�شكل 

امل�شتدامة عن طريقها املر�شوم. وميكن لل�شغوط الناجتة عن 

الت�شارع وعدم الن�شباط اأن توؤدي اإىل اأوجه �شعف اقت�شادية 

واجتماعية متعددة. 

اإن النمو ال�شكاين الراهن يف دولة قطر ناجم عن عدة عوامل 

منها: التطور احل�شري الكبري، وامل�شاريع ال�شتثمارية الوا�شعة 

العوامل  هذه  اأدت  لقد  احلكومي.  الإنفاق  وارتفاع  النطاق، 

ولكي  الوافدة.  العمالة  عدد  يف  كبرية  زيادة  اإىل  مبجموعها 

املنا�شبة،  ونوعيتها  الوافدة  العاملة  القوى  حجم  قطر  حتدد 

البلد  خارج  من  عمال  ا�شتقدام  عواقب  بني  توازن  اأن  عليها 

من  الحتياجات  وزيادة  الثقافية،  باحلقوق  الإ�شرار  )وهي: 

الإ�شكان واخلدمات العامة، واإ�شعاف الهوية الوطنية( والفوائد 

القت�شادية املتوقعة من ا�شتقدامهم. 

الطبيعية.  البيئة  على  �شلبية  اآثار  للتنمية  تكون  اأن  وميكن 

التكنولوجيات  با�شتخدام  الآثار  هذه  من  التقليل  وميكن 

املتقدمة، وال�شتثمار يف امل�شاريع ال�شديقة للبيئة. ولكن منط 

التنمية القائم على �شناعة الطاقة يفرت�س وجود بع�س الآثار 

البيئية التي ل مفر منها. ودولة قطر ملتزمة باملعايري الدولية 

وتنفذها،  ال�شناعية  م�شاريعها  ت�شمم  البيئة عندما  حلماية 

البيئة  حماية  مع  متما�شيًا  امل�شتقبل  يف  تنميتها  م�شار  فتجعل 

واملحافظة عليها.

�لوطنية  �لتنمية  ��سرت�تيجية  �إعد�د 

للفرتة 2016-2011

�شيا�شات  تتطلب  الأمد  طويلة  عملية  الوطنية  التنمية  تعترب 

املتعددة  التغريات  ولإدارة  امل�شتويات.  جميع  على  وا�شتثمارات 

الأهداف  التزامها مبجموعة  تعبئ احلكومات  نحٍو فعال،  على 

اجلديدة.  للتحديات  تت�شدى  كي  قدراتها  وتطور  العامة، 

جمتمعٍي  حتوٍل  عن  تتمخ�س  م�شتمرة،  عملية  وهي  والتنمية، 

واتباع منط  اأمانيهم  لتحقيق  اأف�شَل،  تهيئًة  النا�س  ُيهيئ  وا�شع 

احلياة الذي يثمنوه.

وهكذا ت�شع ا�شرتاتيجية التنمية الوطنية جمموعة ن�شاطات 

اإىل  اأهدافها،  حتقيق  على  قطر  دولة  مل�شاعدة  حمددة 

جانب الآليات ال�شرورية لر�شد التقدم يف التنفيذ، واإدخال 

دولة  تكون  و�شوف  احلاجة.  عند  الت�شحيحية  الإجراءات 

وم�شتعدًة  القت�شاد،  �شري  املعلومات عن  لتلّقي  يقظًة  قطر 

تكون  الطريقة  وبهذه  ال�شرورة.  عند  الربامج  لتعديل 

وتتطور  التنمية،  عملية  من  جوهريًا  جزًءا  ال�شرتاتيجية 

ا�شتجابة للظروف املتغرية.

  

 حتديد �ملبادر�ت �لوطنية

الوطنية  روؤية قطر  الوطنية برتجمة  التنمية  تقوم ا�شرتاتيجية 

املوجة  متثل  م�شتهدفة  وغايات  حمددة  اإجراءات  اإىل   2030
الأوىل من التغريات الهادفة اإىل بدء املرحلة التالية من عملية 

الوطنية  التنمية  ا�شرتاتيجية  و�شعت  وقد  قطر.  لدولة  التحول 

القاعدة  اإىل  القمة  من  هما:  متكاملتني  طريقتني  خلل  من 

وبالعك�س )ال�شكل 1-1(. 

 

ت�شتهدف ال�شرتاتيجية حتقيق ما يلي:

اأهمية. الأكرث  التنموية  والتحديات  الأهداف  • حتديد 
• حتديد املبادرات ال�شرتاتيجية املت�شقة مع الأهداف العامة 

    لر�ؤية قطر الوطنية 2030.

• توفري  الرتابط  ال�شرتاتيجي  بني  اخلطط  التنموية  الوطنية 
    واملوازنة   العامة،   والتحول   من   اأ�شلوب   النتقاء   اجلزئي  

    مل�شاريع التنمية اإىل التخطيط املتطلع اإىل امل�شتقبل وامل�شتند 

    اإىل النتائج.

• تعزيز  موؤ�ش�شات  القطاع  العام  وحت�شني  قدرتها  على  تنفيذ 
    برامج   حتديث  وتطوير  خمططة،  و�شمان  معاجلة  الق�شايا 

   امل�شرتكة عرب القطاعات.

• بناء اإطار للموارد )الطبيعية والب�شرية واملالية( كاٍف للتنفيذ 
   الفعال.

1
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�لت�ساور على نطاق و��سع

الوطنية عملية م�شاركة رفيعة  التنمية  ا�شرتاتيجية  اإعداد  كان 

وغري  فالقطريون  املجتمع.  قطاعات  جلميع  و�شاملة  امل�شتوى، 

و�شاركوا  عاليًا،  حما�شًا  اأبدوا  القطاعات  جميع  من  القطريني 

العلقة  اأ�شحاب  وانتظم  مهامهم.  تنفيذ  يف  ون�شاط  بفاعلية 

اأ�شرفت  من الوزارات والقادة البارزين يف جمموعات تنفيذية 

على اأربعة ع�شر )14( فريقًا من فرق العمل التي ت�شكلت من 

ع�شرة  اأربع  لإعداد  املدين  واملجتمع  واخلا�س  العام  القطاعني 

ا�شرتاتيجية وطنية قطاعية. وكانت اجلهات الرئي�شية امل�شوؤولة 

عن اإعداد ال�شرتاتيجية القطاعية ومتابعة تنفيذها تقود فرق 

فرعية  جمموعات  هذه  العمل  فرق  عن  انبثقت  وقد  العمل. 

التقارير  واأعدت  واملناق�شات  الجتماعات  يف  �شاركت  متعددة 

واملذكرات ذات العلقة بقطاعاتها )ال�شكل 2-1(. 

وكانت امل�شاورات املكثفة بني القطاعات، مبا يف ذلك املقابلت 

ا�شرتاتيجية  لبناء  هامة  والبحوث  واملناق�شات  واملباحثات 

يفرت�س اأن حتظى ب�شعور قوي وايجابي مبلكيتها منذ البداية. 

وعلوة على ذلك، ا�شتفادت احلكومة من جمموعة منوعة من 

املدخلت كانت �شرورية جداًّ لتحديد اأوجه ال�شعف التي ينبغي 

معاجلتها من خلل �شيا�شات وت�شريعات وا�شتثمارات.

من  تن�شيقي  بدور  التنموي  للتخطيط  العامة  الأمانة  وقامت 

خلل اإن�شاء مكتب اإدارة م�شروع ا�شرتاتيجية التنمية الوطنية. 

العامة  للأمانة  التابعة  الإدارات  من  بدعم  املكتب،  هذا  وقام 

مرجعية،  �شروط  وم�شودات  اأطر،  بو�شع  التنموي،  للتخطيط 

وتقدمي الدعم الفني لكل من فرق العمل.

حدد  وطنية،  قطاعية  ا�شرتاتيجية  عمل  فريق  كل  اأعد  وقد 

ال�شرتاتيجيات  هذه  رت  وُطوِّ املذكور.  القطاع  اأولويات  فيها 

الراهن،  للو�شع  مف�شلة  حتليلت  م�شتخدمة  تعاوين،  ب�شكل 

املمار�شات  اأف�شل  مع  مرجعية  ومقارنات  وت�شخي�شات، 

الإقليمية والدولية. ثم متت املوافقة على كل ا�شرتاتيجية من 

وروؤ�شاء  القطاع،  ا�شرتاتيجية  عن  امل�شوؤولة  اجلهة  رئي�س  ِقَبل 

املجموعات ال�شت التي اأ�شرفت على اإعدادها، ومن قبل اللجنة 

ا�شرتاتيجية  و�شيغت   .)3-1 )ال�شكل  الوطنية  الت�شيريية 

لل�شرتاتيجيات  متكامل  دمج  خلل  من  الوطنية  التنمية 

القطاعية الأربع ع�شرة.

�لتنمية  ��سرت�تيجية  وم�ساريع  بر�مج 

�لوطنية للفرتة 2016-2011

التنمية  ا�شرتاتيجية  يف  املحددة  وامل�شاريع  الربامج  جاءت 

واإن   .2030 الوطنية  قطر  لروؤية  العامة  الأهداف  مع  مت�شقة 

خلل  من  و�شعت  التي  القطاعية،  ال�شرتاتيجيات  تقارير 

الكثرية  الروابط  احل�شبان  يف  اآخذًة  مكثفة،  م�شاورات  عملية 

قًا و�شفافًا  امل�شرتكة بني القطاعات، تقدم حتليًل ت�شخي�شيًا معمَّ

اأولويات  وحتدد  ودولية،  اإقليمية  مرجعية  مقارنات  يت�شمن 

الربامج وامل�شاريع على م�شتوًى اأكرَث تف�شيًل مما هو متوفر يف 

ا�شرتاتيجية التنمية الوطنية. 

الوطنية  ال�شرتاتيجية  يف  الواردة  املحددة  الأهداف  ومتثل 

القطاعية  ال�شرتاتيجيات  الواردة يف  تلك  جمموعة منتقاه من 

التي طورت بالت�شاور مع اأ�شحاب العلقة. و�شوف تتم مراجعة 

هذه الأهداف املحددة الكمية والنوعية وتعديلها، ح�شب احلاجة، 
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وامل�شاريع  الربامج  تنفيذ  بداية  مع  العلقة  اأ�شحاب  ِقَبل  من 

اخلا�شة بها. وهذه املراجعة والتعديل �شوف تقوي ال�شعور مبلكية 

ز ثقافة التخطيط امل�شتند  اأ�شحاب العلقة لهذه الهداف، وُتعزِّ

اإىل النتائج،  واإدارة املوازنات لتحقيق النتائج.

لو�شف  منوذجية  م�شتندات  على  قطاع  كل  تقرير  وي�شتمل 

والتي  تنفيذها،  املطلوب  الرئي�شية  الأن�شطة  تت�شمن  امل�شاريع 

و�شوف  التنفيذ.  مراحل  تبني  زمنية  لأطر  وفقًا  حتديدها  مت 

اأولويات  الأخرى  احلكومية  والأجهزة  الوزارات  ت�شتعر�س 

الربامج وامل�شاريع وجداول التوقيت التي و�شعت لها.

وت�شتمل امل�شتندات النموذجية اأي�شًا على املتطلبات من املوارد 

ال�شرورية  لتنفيذ كل برنامج وم�شروع، وحتدد اأ�شحاب العلقة 

من  التخفيف  واإجراءات  واملخاطر،  للم�شاريع،  الرئي�شيني 

اآثارها. ي�شاف اإىل ذلك اأن بع�س الروابط عرب القطاعات لكل 

برنامج وم�شروع قد مت حتديدها يف امل�شتندات بغر�س حت�شني 

تقرير  كل  اأن  اإىل  الإ�شارة  وجتدر  ال�شيا�شات.  بني  الت�شاق 

يحتوي على اإطار ر�شد وتقييم اأ�شا�شي، تدعمه موؤ�شرات ر�شد 
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خمتارة للتمكني من التعديل اأثناء عملية التنفيذ.

�لنمو مع �لتو�زن

من  مبادرات  اتخاذ  اإىل  الوطنية  التنمية  ا�شرتاتيجية  تدعو 

حتقيق  ميكن  ول  امل�شتدام.  للزدهار  اأ�ش�شًا  تقيم  اأن  �شاأنها 

هذا الزدهار اإل اإذا تو�شعت القاعدة الإنتاجية للدولة امل�شتملة 

على الأ�شول الراأ�شمالية، والبنى التحتية، وراأ�س املال الب�شري 

والجتماعي، واملوارد الطبيعية، والتكنولوجيا، واملوؤ�ش�شات. واإن 

منو القاعدة الإنتاجية هو الأ�شا�س لرفع م�شتويات املعي�شة لعدد 

متزايد من ال�شكاٍن، ولزيادة الفر�س للأجيال القادمة.

التفكري  من  جديد  بنمط  الوطنية  التنمية  ا�شرتاتيجية  تاأتي 

حتقيق  على  العمل  و�شيتم  وال�شتدامة.  التوازن  على  بتاأكيدها 

التوازن بني الزدهار القت�شادي والأهداف البيئية، مع التاأكيد 

اأن   كما  املجالني.  كل  على  بفوائد  تعود  التي  الفر�س  على 

ا�شتقرار القت�شاد �شوف يدعم التنمية الجتماعية والب�شرية. 

جزءًا  والجتماعية  واملوؤ�ش�شية  الب�شرية  القدرات  تنمية  وُتعترب 

ل يتجزاأ من تو�شيع القاعدة الإنتاجية. و�شوف تدعم مبادرات 

كفاءتها  وحت�شني  الإنتاجية  زيادة  املجالت  هذه  يف  التنمية 

وتوفري جمالت اأو�شع للقطاع اخلا�س.

القت�شادية  ا�شرتاتيجيتها  من  كجزء  قطر،  دولة  �شتوا�شل 

الغنية  الهيدروكربونية  مواردها  ا�شتغلل  نطاقًا،  الأو�شع 

للطاقة،   ال�شتخدام  الكثيفة  قطاعاتها  تطوير  وزيادة 

�شوف  البلد  اأن  كما  واملعادن.  البرتوكيماويات  وقطاعات 

تتطلع، يف الوقت نف�شه، اإىل فر�س لتنويع قاعدتها الإنتاجية 

املنا�شبة  الظروف  تهيئة  ذلك  يف  مبا  جديدة  جمالت  يف 

من  �شتعزز  املجالت  وهذه  املعريف.  القت�شاد  اإىل  للو�شول 

مرونة القت�شاد وقدرته  على مواجهة الأزمات، وتقدم �شبًل 

اأخرى لتكوين الرثوة.

          

�أربع ركائز مرت�بطة للتنمية

اأولويات  الوطنية  التنمية  ا�شرتاتيجية  وم�شاريع  برامج  تعك�س 

تنموية، وهي تت�شل باأربع ركائز مرتابطة للتنمية.
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�لتنمية �لقت�سادية

الهيدروكربونية  مواردها  با�شتغلل  ملتزمة  احلكومة  اإن 

ا�شتغلًل يت�شم بامل�شوؤولية وا�شتثمار عائداتها ا�شتثمارًا ر�شيدًا 

يف  ال�شتثمارات  و�شتظل  والقادمة.  الراهنة  الأجيال  ل�شالح 

لأنها  بالأولوية  حتظى  واملوؤ�ش�شات  وال�شكان  التحتية  البنى 

قائم  اقت�شاد  وبناء  القدرات اجلديدة  لتطوير  اأ�شا�شا  �شتكون 

خلل  من  املرونة  من  مزيٍد  حتقيق  يتم  و�شوف  املعرفة.  على 

وتن�شيق حملة من  لإدارة القت�شاد،  اللزمة  الرتتيبات  تعزيز 

التناف�شية  القدرة  وحت�شني  القت�شادية،  الكفاءة  زيادة  اأجل 

التي توفر فر�شًا اأف�شل للتنويع القت�شادي.

�لتنمية �لب�سرية

لل�شحة  حديثة  نظم  يف  الكثيف  ال�شتثمار  قطر  �شتوا�شل 

وتقدم  الدولية،  املعايري  م�شتويات  اأعلى  على  تقوم  والتعليم 

الو�شول  �شبل  لهم  وتوفر  املنا�شبة،  الفر�س  املواطنني  جلميع 

متكامل  نظام  �شاأن  ومن  وطموحاتهم.  اإمكاناتهم  لتحقيق 

قطر  دولة  �ُشكان  ي�شاعد جميع  اأن  ال�شحية  للرعاية  ومتطور 

جميعًا  مُيكنهم  و�شوف  مديدة.  �شحية  حياة  العي�س  على 

والجتماعية  القت�شادية  احلياة  يف  الفاعلة  امل�شاركة  من 

و�شوف  املجتمع.  ازدهار  ا�شتمرار  يف  وامل�شاهمة  وال�شيا�شية، 

تعزز برامج التعليم والتدريب املتطورة القيم القطرية، وُت�شجع 

على التفكري التحليلي، والبتكار وريادة الأعمال. و�شيتم رفع 

نحو  على  با�شتمرار  ومهاراتها  العاملة  القوى  قدرات  م�شتوى 

يتفق مع الأولويات الجتماعية والقت�شادية. ومن �شاأن تطوير 

والتكنولوجيا،  العلوم  جمايل  يف  �شيما  ل  الب�شرية،  القدرات 

وهو  الأو�شع  الهدف  يدعم  اأن  والتطوير  البحث  خلل  ومن 

اأن�شطة يتزايد ات�شاعها كلما  حتفيز القطريني على العمل يف 

تطور القت�شاد.

�لتنمية �لجتماعية

�شتعمل احلكومة على تعزيز القيم الأ�شرية، وتطوير نظام فعال 

القطريني، مما ي�شمن لهم دخًل  للحماية الجتماعية جلميع 

املتوقع  اأن يحافظوا على حياة كرمية. ومن  كافيًا ميكنهم من 

الدميقراطية وتعميقها، مبا يف ذلك  املوؤ�ش�شات  تو�شيع  يتم  اأن 

منح املجتمع املدين فر�شة اأو�شع يف ر�شم ال�شيا�شة الجتماعية. 

املجالني  يف  القطرية  املراأة  متكني  لزيادة  مبادرات  و�شتتخذ 

ت�شارك  كي  لها  الفر�س  تكافوؤ  واإتاحة  وال�شيا�شي،  القت�شادي 

على  للحفاظ  تدابري  و�شتتخذ  املجتمع.  م�شتويات  جميع  على 

القيم وهوية  وتعزيز  للبلد،  الوطنية  والثقافة  الوطني  الرتاث 

دولة قطر العربية والإ�شلمية. و�شوف توا�شل احلكومة توفري 

كما  وتطويرهم.  الوطنيني  الريا�شيني  لتنمية  متقدمة  �شبل 

الإقليمية  الريا�شية  والأحداث  املباريات  ا�شت�شافة  �شتوا�شل 

والدولية، وبذلك ُت�شجع تنمية الأن�شطة الريا�شية الوطنية.

�لتنمية �لبيئية

النمو  مع  مت�شقًا  يكون  البيئة  لإدارة  نظامًا  قطر  تبني  �شوف 

املياه،  النادرة، ل �شيما  ا�شتنـزاف املوارد  لتقليل  القت�شادي، 

احلكومة  و�شتلتزم  املوارد.  لهذه  امل�شتدام  ال�شتخدام  وتعزيز 

اإعادة  وزيادة  النفايات  وتقليل  الهواء،  نوعية  بتح�شني  اأي�شا 

الوطني  الرتاث  حلماية  ق�شوى  جهود  و�شُتبذل  تدويرها. 

البيئي  الأعمال  جدول  واإن  البيولوجي.  والتنوع  القطري 

احل�شري  التطور  على  ي�شجع  الوطنية  التنمية  ل�شرتاتيجية 

التوعية  برامج  ت�شجع  و�شوف  ال�شحية.  والبيئة  والعمراين 

جانب  اإىل  البيئة،  جتاه  امل�شرتكة  بامل�شوؤولية  ال�شعور  على 

قطر  تعمل  و�شوف  البيئة.  جتاه  اإيجابية  وقيم  مواقف  تنمية 

ت�شجع  ودولية  اإقليمية  تعاون  برامج  بفاعلية يف  امل�شاركة  على 

التكنولوجيات اخل�شراء وتدعم ال�شتدامة.

�لرو�بط عرب �لقطاعات

اإن برامج ا�شرتاتيجية التنمية الوطنية وم�شاريعها، يف املجالت 

فالتح�شينات  بع�شًا.  ها  بع�شُ ويعزز  بقوة  مرتابطة  الأربعة، 

خريجني  �شتنتج  مثل،  التعليم،  نظام  على  اإدخالها  املراد 

اأف�شل ا�شتعدادًا للم�شاركة يف اقت�شاد عاملي حديث يوؤكد على 

ال�شحية،  والرعاية  املعرفة،  اأ�شا�س  على  القائمة  اخلدمات 

�شت�شاعد  التح�شينات  هذه  اأن  كما  اخل�شراء.  والتكنولوجيات 

بدورها  والتي  واإنتاجية،  تاأهيًل  اأعلى  عاملة  قوى  بناء  على 

لو�شع  وتقدمي اخلربة  ال�شحية،  الرعاية  �شت�شاهم يف حت�شني 

يف  امل�شاركة  زيادة  �شاأن  ومن  بيئية.  وتكنولوجيات  �شيا�شات 

الهدف  خدمة  اإىل  اأي�شًا،  بدورها  توؤدي،  اأن  القطاعات  هذه 

الفر�س  وتنويع  الإنتاجية  القاعدة  بتو�شيع  املتمثل  القت�شادي 

املتاحة اأمام الأجيال القادمة.

 

�لقدرة �ملوؤ�س�سية

الوطنية  التنمية  ا�شرتاتيجية  لربامج  الناجح  التنفيذ  اإن 

قطر.  دولة  يف  العام  القطاع  حتديث  على  يتوقف  وم�شاريعها 

بناء  برامج  خلل  من  املوؤ�ش�شات  اداء  تعزيز  يتطلب  وهذا 

الأداء،  على  قائمة  واإدارة  البتكار،  ثقافة  وتطوير  القدرات، 

وحت�شني تقدمي اخلدمات العامة. كما يتطلب اأي�شا تعزيز القيم 

الأ�شا�شية التي تغر�س يف نفو�س النا�س مواقف اإيجابية ودافعية 

اأعلى للعمل، وممار�شات عمل اأعلى اإنتاجية. واإن التعاون فيما 

برامج  بني  التوافق  ل�شمان  �شرورياًّ جدًا  �شيكون  بني اجلهات 

التطوير والتحديث، وتنفيذها بكفاءة.  
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برنامج للمجتمع باأ�سره

التنمية  ا�شرتاتيجية  لإجناز  املبادرة  زمام  احلكومة  �شتاأخذ 

موؤ�ش�شات  قطر  دولة  تقوي  �شوف  الأهداف  ولتحقيق  الوطنية. 

هياكل  وتبني  الب�شرية،  املوارد  قدرات  وتو�شع  العام،  القطاع 

تنظيمية منا�شبة. و�شتكون م�شاركة املجتمع املدين واملوؤ�ش�شات 

التعليمية والبحثية والقطاع اخلا�س �شروريًة جداًّ لتحقيق كثري 

من النتائج.

رئي�س  داعم  مبثابة  احلكومة  �شتكون  املجالت،  بع�س  ويف 

اإىل  �شلوكها  التحول يف  الأخرى على  الفاعلة  لت�شجيع اجلهات 

التنمية  ل�شرتاتيجية  العامة  الأهداف  حتقيق  تدعم  اأمناٍط 

الوطنية. ومن الأمثلة على ذلك، ولرفع م�شتوى الوعي ب�شرورة 

حفظ املياه والطاقة، �شوف تقود احلكومة حملة لتوعية اجلمهور 

مبخاطر هدر املوارد غري املتجددة. ولكي حتقق ال�شرتاتيجية 

�شلوكها.  اأمناط  تغيري  اإىل  الأ�شر  �شت�شطر  العامة،  اأهدافها 

و�شوف يحتاج اأ�شحاب املباين التجارية اإىل اأن يكونوا اأكرث وعيًا 

ويعتمدوا  يدعموا  واأن  لل�شتدامة،  بالن�شبة  املقلقة  بالدواعي 

ممار�شات ت�شاعد يف احلفاظ على الطاقة.

وميكن اأن توؤدي ال�شراكات البتكارية وال�شتثمارات واحلوافز 

احلكومة،  ُتدير  و�شوف  املجتمع.  تقدم  بتحقيق  الإ�شراع  اإىل 

الراأ�شمالية  ميزانيتها  العام  ال�شتثمار  برنامج  خلل  من 

الوطنية.  التنمية  ا�شرتاتيجية  مع  مت�شقة  امل�شاريع  تكون  كي 

ولزيادة م�شاركة القطاع اخلا�س، وا�شتثمار مهاراته الإدارية 

اإىل جانب معرفته بالأ�شواق واملدخلت والتكنولوجيات، �شوف 

بني  �شراكات  اأ�شا�س  على  الأولوية  ذات  امل�شاريع  بع�س  تنفذ 

القطاعني العام واخلا�س.

من  التي  البناءة  اجلهود  من  �شل�شلة  احلكومة  قادت  وقد 

قطاع  حدود  خارج  التنويع  على  قطر  دولة  ت�شاعد  اأن  �شاأنها 

تعزز  القطرية  والتكنولوجيا  العلوم  فواحة  الهيدروكربونيات. 

البحث  لرعاية  القطري  وال�شندوق  والتطوير،  البحث  عملية 

قطر،  م�شروعات  اأن  كما  الواعدة.  البتكارات  يدعم  العلمي 

قطر  ومركز  املجتمع،  وتنمية  والعلوم  للرتبية  قطر  وموؤ�ش�شة 

تقليل  اإىل  الرامية  اجلهود  تدعم  للتنمية  قطر  وبنك  املايل، 

اعتماد قطر على ال�شادرات الهيدروكربونية ، وت�شرع التحول 

اإىل اقت�شاد قائم على املعرفة.

التحتية  البنى  اأي�شًا  الوطنية  التنمية  ا�شرتاتيجية  وحتدد 

بنتائج  ياأتي  اأن  فيها  احلكومة  ل�شتثمار  ميكن  التي  الرئي�شية 

هامة للقت�شاد. وت�شمل هذه ال�شتثمارات مرافق معاجلة مياه 

ومرافق  النفايات،  تدوير  اإعادة  ومراكز  ال�شحي،  ال�شرف 

والتدريب،  العايل  التعليم  ومراكز  الأولية،  ال�شحية  الرعاية 

ومرافق الرتفيه، والطرق وال�شكك احلديدية.

للقطاع اخلا�س يف  م�شاركة احلكومة  فاإن  ذلك  اإىل  بالإ�شافة 

موؤ�ش�شات هذا  �شت�شاعد  ال�شتثمارية اجلديدة  امل�شاريع  اإن�شاء 

�شاأن  ومن  جديدة.  اقت�شادية  جمالت  يف  العمل  على  القطاع 

للجيل  اأكرث  فر�شًا  توفر  اأن  تنوُّعًا  الأكرث  القت�شادية  القاعدة 

الأ�شعار  يف  وا�شعة  تقلُّبات  من  القت�شاد  حتمي  واأن  القادم، 

العاملية للطاقة.

�لرتكاز على زخم �ملبادر�ت �لقائمة م�سبقا 
 

عمل  خطة   2016-2011 الوطنية  التنمية  ا�شرتاتيجية  متثل 

تت�شمن مبادرات جديدة  القادمة، وهي  ال�شنوات  احلكومة يف 

حيث  م�شبقا،  القائمة  املبادرات  اإىل  ارتكازها  اإىل  اإ�شافة 

�شتقدم ال�شرتاتيجية  مزيدا من الرتكيز والزخم لكل امل�شاريع 

وال�شيا�شات واملوؤ�ش�شات القائمة حاليا.

 

توجد عدة عوامل اأ�شا�شية مطلوب توفرها  لنجاح ا�شرتاتيجية 

التنمية الوطنية  عندما يتم اإقرارها  ون�شرها، وهي: الإهتمام 

بالنتائج القابلة للقيا�س يف كل جمال، التنفيذ الفعال، املراقبة 

داخل  القطاعات  عرب  والتن�شيق  والتعاون  امل�شاألة،  والتقييم، 

دولة قطر.
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على الطريق املف�شي اإىل حتقيق اأوجه التقدم الواردة بالتف�شيل يف روؤية قطر 

الوطنية 2030، اأر�شت قطر اأ�شا�شًا متينًا لل�شروع يف ا�شرتاتيجيه التنمية الوطنية 

2011-2016. اإن النمو ال�شريع الذي �شهدته دولة قطر يف العقد الأول من هذه 

الألفية وهو الأ�شرع يف العامل، وفر لها واحدًا من اأعلى م�شتويات ن�شيب الفرد من 

الناجت املحلي الإجمايل يف العامل. وجت�شد الدخار املرتفع يف القطاعني اخلا�س 

دعمت  وقد  الأجنبية.  للأ�شول  كبري  وتراكم  كبري  حملي  ا�شتثمار  يف  والعام 

املوؤ�ش�شات  حققته  الذي  والتقدم  ال�شيا�شات  جمال  يف  طراأت  التي  التح�شينات 

هذا الأداء القت�شادي املتميز. واإن التطور ال�شريع للقطاع املايل، مع القرتان 

بالتو�شع ال�شريع يف امليدان امل�شريف واأ�شواق الأ�شهم، قد لبى احتياجات اقت�شاد 

اأكرب واأكرث تعقيدًا.

�لإجناز�ت و�ل�ست�سر�ف �لقت�سادي 

2016-2011

تبدو التوقعات القت�شادية للفرتة 2011-2016 اإيجابية بوجه 

القوي  النمو  بف�شل  وذلك  العاملي،  النتعا�س  ا�شتمرار  مع  عام 

يتناق�س  �شوف  العاملية.  التجارة  وتعايف  النا�شئة  الأ�شواق  يف 

ولكن  الهيدروكربونية،  املوارد  من  املتاأتي  الدخل  يف  النمو 

�شيظل م�شتواه عاليًا. والتو�شع يف ميادين اأخرى من القت�شاد 

�شي�شاعد على الإبقاء على النمو الن�شط للناجت املحلي الإجمايل 

والأعمال واخلدمات  النقل والت�شالت  بوجه عام. فقطاعات 

املالية ميكن اأن تنمو بقوة. اأما اأعمال البناء ف�شوف تنمو ب�شورة 

مطردة و�شيتح�شن النمو يف ال�شناعة التحويلية.

يف  التحتية  البنية  يف  كبرية  ا�شتثمارات  اإجناز  املخطط  ومن 

الفرتة 2011-2016 بحيث تلبي بالكامل احتياجات دولة قطر 

من البنى التحتية يف معظم املجالت حتى عام 2016 وما بعده. 

وعلى الرغم من اأن ال�شتثمار يف البنية التحتية �شوف يفر�س 

�شغطًا كبريًا على موارد الدولة، ف�شيظل املوقف املايل للحكومة 

لدعم  كافية  املتوقعة  املالية  املوارد  و�شتكون  عام.  بوجه  جيدا 

 .2016-2011 للفرتة  الوطنية  التنمية  ا�شرتاتيجية  مبادرات 

التح�شريية  للأن�شطة  الرئي�شية  الآثار  تلم�س  املتوقع  غري  ومن 

وال�شتعدادات لكاأ�س العامل 2022 اإل يف املراحل الأخرية من 

هذه الفرتة وما بعدها.

�إر�ساء �أ�سا�ص متني للم�ستقبل

مبتو�شط  لقطر  احلقيقي  الإجمايل  املحلي  الناجت  ارتفع 

منا  حيث   ،  2009�  2000 عامي  بني   13.1% بلغ  �شنوي 

هذه  خلل  اآخر  اقت�شاد  اأي  من  اأكرث  قطر  دولة  اقت�شاد 

الفرتة، واإن معدل ن�شيب الفرد من ناجتها املحلي الإجمايل 

اأعلى  من  هو  ال�شرائية،  القوة  تعادل  اأ�شا�س  على  مقا�شًا 

الكثري  حدث  وقد   .)1-2 )ال�شكل  الآن  العامل  يف  املعدلت 

النمو  متو�شط  بلغ  فقد  2004؛  عام  منذ  التو�شع  هذا  من 

خلل  �شنويا   %17.1 الإجمايل  املحلي  للناجت  احلقيقي 

الفرتة 2004 - 2009.

احلجم  اأ�شا�س  على  الإجمايل  املحلي  الناجت  منو  مقايي�س  اإن 

الزيادة  تعك�س  ل  كربها،  من  الرغم  على  احلقيقي(،  )النمو 

املكا�شب  تت�شمن  لأنها ل  ب�شكل كامل  املحلي  للدخل  احلقيقية 

التجاري  التبادل  �شروط  يف  قطر  دولة  حققتها  التي  الكبرية 

تقديرات  وت�شري  الهيدروكربونية.  املوارد  اأ�شعار  نتيجة لرتفاع 

املتاأتية  املكا�شب  اأن  اإىل  التنموي  للتخطيط  العامة  الأمانة 

الدخل  �شاعفت  وحدها  التجاري  التبادل  �شروط  حت�شن  من 

احلقيقي خلل الفرتة 2008-2004.
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النجاح  عنا�شر  من  بارزًا  عن�شرًا  الر�شيدة  احلوكمة  وكانت 

هذا  يف  قطر،  دولة  و�شع  اأن  حيث  قطر.  دولة  يف  القت�شادي 

يتعلق  فيما  خ�شو�شا  اأخرى؛  بلدان  مع  باملقارنة  اأف�شل  ال�شدد، 

بالف�شاد وموؤ�شرات احلكم، واأف�شل بكثري اإذا ما قورنت بالبلدان 

الرثوة  ت�شعفها  القطرية مل  واملوؤ�ش�شات  املوارد.  الوفرية  الأخرى 

وبينما  العام.  مق�شدها  عن  تركيزها  حتول  ومل  الهيدروكربونية 

الهيدروكربونية  املوارد  من  املتاأتية  الوافرة  الرثوة  ترافقت 

مب�شتويات متدنية من الأداء يف بع�س البلدان “مفارقة الوفرة”، 

فاإن دولة قطر ا�شتثمرت، وبحكمة، يف �شعبها ويف بنيتها التحتية.

الأداء  الهيدروكربوين  القطاع  يف  الكبري  ال�شتثمار  دفع  لقد 

على  حاليًا  قطر  دولة  اأو�شكت  وقد  الأمام.  اإىل  القت�شادي 

قطاع  عامًا يف   20 مدته  ناجح  ا�شتثماري  برنامج  من  النتهاء 

املوارد الهيدروكربونية، وهي ت�شطلع الآن بدور رئي�شي يف اأ�شواق 

نطاق  على  الغاز  م�شادر  ا�شتغلل  حقق  لقد  العاملية.  الطاقة 

الغاز  من  الآن  قطر  دولة  ر  وُت�شدِّ وتنتج  جيدة،  عوائد  جتاري 

�شهدت  لقد   .)2-2 )ال�شكل  العامل  يف  بلد  اأي  من  اأكرث  امل�شال 

الغاز الطبيعي  الإنتاجية من  الطاقة  دولة قطر زيادة هائلة يف 

امل�شال عام 2010؛ حيث و�شلت يف اأواخر العام اإىل 77 مليون 

طن؛ اأي انها ازدادت مبقدار املثل يف غ�شون عام 2010. 

د عاملي للغاز الطبيعي  يرتكز �شعود دولة قطر اإىل م�شتوى مورِّ

املتقدمة؛  التكنولوجيا  تاأثري  من  ال�شتفادة  ا�شرتاتيجية  على 

ترتيبات  وا�شتخدام  الدولية؛  النفط  ل�شركات  الفنية  واخلربة 

ب�شهرة  قطر  دولة  حظيت  لقد  ناجحة.  م�شرتكة  م�شاريع 

ولدى  ال�شتثمار  يف  �شركائها  لدى  واملرن  املوثوق  ال�شريك 

زبائنها يف الأ�شواق. فال�شتثمارات يف �شل�شلة الإمداد يف قطاع 

نقل الغاز ومرافق اإعادة التحويل اإىل غاز اأعطت مردودًا جيدًا. 

قطر  دولة  يف  الناجحة  الأعمال  لنموذج  اأخرى  عوامل  وثمة 

كبري.  حد  اإىل  التكاليف  من  والتقليل  ال  الفعَّ الت�شويق  ت�شمل 

وتعترب دولة قطر حاليا من اأقل املنتجني تكلفة يف ميدان الغاز 

واملكثفات  ال�شوائل  اإنتاج  اأي�شا من  وت�شتفيد  امل�شال،  الطبيعي 

وغاز الإيثان.

لقد بلغ الإنفاق على البنى التحتية م�شتوى غري م�شبوق يف دولة 

قطر. ففي الفرتة 2005-2009 بلغ معدل الإنفاق على البنية 

املحلي  الناجت  من  تقريبًا   %4.2 بلدًا   69 من  لعينة  التحتية 

الإجمايل، اأما يف دولة قطر فقد بلغت تلك الن�شبة 10%. هذا 

البنية  على  الإنفاق  يف  ال�شنوية  الزيادة  معدل  متو�شط  وبلغ 

 ،%57.8 قطر  دولة  يف  الأمريكي(  بالدولر  )مقا�شا  التحتية 

)انظر ال�شكل 2-3(. وقد فاق معدل النمو يف اإنفاق دولة قطر 
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ال�شنوات  يف  الأخرى  الدول  يف  مثيلته  التحتية  البنية  على 

الأخرية؛ كال�شني والهند اللتني ت�شهدان منواًّ مت�شارعًا .

معدل  جمموع  )بلغ  للغاية  املرتفع  الدخار  معدل  اأدى  لقد 

الإجمايل  املحلي  الناجت  من  تقريبًا   %60 الوطني  الدخار 

خلل الفرتة  2002-2009(، اإىل �شمان متويل ال�شتثمارات 

يف الأ�شول املادية واملالية. وما زالت ال�شتثمارات يف امل�شاريع 

على  الإجمايل  ال�شتثمار  وحافظ  كبرية،  املحلية  الراأ�شمالية 

ن�شبة تزيد عن 30% من الناجت املحلي الإجمايل خلل الفرتة 

التحتية  البنية  يف  مكثف  ب�شكل  قطر  دولة  ت�شتثمر  ول  نف�شها. 

القت�شادية فح�شب، واإمنا اأي�شا يف البنية التحتية الجتماعية 

والأ�شول ال�شناعية الثابتة. اأما يف اخلارج، فقد ا�شتثمرت دولة 

قطر يف جمموعة متنوعة من الأ�شول ، مبا يف ذلك امل�شاهمة يف 

روؤو�س اأموال �شركات عامة وخا�شة، وقد مولت ب�شورة مبا�شرة 

�شل�شلة من امل�شاريع الراأ�شمالية.

مركز مايل �سليم

لقد كانت الفوائ�س املالية احلكومية كبرية، حيث بلغ متو�شط 

خم�شومًا  اجلارية  )الإيرادات  للموازنة  اجلاري  الر�شيد 

الإجمايل  املحلي  الناجت  من   %18 الت�شغيل(  نفقات  منها 

للموازنة  الكلي  الر�شيد  و�شهد   .2009-2002 الفرتة  خلل 

العامة )الإيرادات خم�شومًا منها جممل كل نفقات الت�شغيل 

 %10 حوايل  متو�شطه  قويًا،  فائ�شًا  الراأ�شمالية(  والنفقات 

ميزان  اأما  نف�شها.  الفرتة  الإجمايل خلل  املحلي  الناجت  من 

القطاع  عائدات  ي�شتثني  الذي  الهيدروكربوين،  غري  القطاع 

على  ينطوي  فاإنه  العامة،   املالية  ر�شيد  من  الهيدركربوين 

عجز.   وعلى الرغم من اأن هذا العجز اآخذ يف الت�شاوؤل فهو 

9.2% من الناجت املحلي الإجمايل عام  ما زال كبريا، اإذ بلغ 

احلكومة  اإيرادات  جمموع  يف  ال�شرائب  ح�شة  واإن   .2009
اآخذة يف الرتفاع.  لكن هذه املقايي�س املالية ل ت�شمل الدخل 

امل�شتحق للدولة من اأن�شطة جهاز قطر لل�شتثمار اأو ال�شركات 

به  تقوم  الذي  الإنفاق  تت�شمن  ل  اأنها  كما  به،  املرتبطة 

الدولة خارج اإطار الإنفاق احلكومي اأو الإنفاق الذي تقوم به 

املوؤ�ش�شات التجارية املرتبطة بالدولة.

املوارد  باإيرادات  قويًا  ارتباطًا  احلكومي  الإنفاق  يرتبط 

ينطوي  املوازنة  اأن تخطيط  الرغم من  وعلى  الهيدروكربونية. 

على افرتا�شات حمافظة ب�شاأن اأ�شعار املوارد الهيدروكربونية، 

يف  ال�شائدة  الأ�شعار  من  بكثري  اأقل  العادة  يف  تكون  التي 

باأ�شعار  قويًا  ارتباطًا  يرتبط  احلكومي  الإنفاق  فاإن  ال�شوق، 

 .)4-2 )ال�شكل  فعًل،  املتحققة  احلكومية  والإيرادات  النفط 

والزيادات الكبرية من �شنة اإىل اأخرى يف جمموع حجم الإنفاق 
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الوزارات والأجهزة احلكومية على  متثل حتديات لقدرة بع�س 

الكفاءة يف عملها،  توفر  الإ�شافية مع �شمان  املوارد  ا�شتيعاب 

اجتماعية  عوائد  وحتقيق  الإنفاق،  مقابل  قيمة  اأف�شل  وتقدمي 

كافية على ال�شتثمار العام.

�لتح�سينات يف �ل�سيا�سات

لقد مت تطوير قطاع املوارد الهيدروكربونية يف دولة قطر منذ 

فرتة طويلة من خلل �شراكات جمدية مع �شركاء ا�شتثماريني 

كان  لقد  الكبرية.  الدولية  النفط  �شركات  وخا�شة  اأجانب، 

الهيدروكربونية  املوارد  جمال  خارج  اأجانب  �شركاء  تواجد 

والطاقة يف دولة قطر حمدودا جدًا يف ال�شابق، ولكن هذا الأمر 

بداأ بالتغري موؤخرا.

يف  الأجنبية  امل�شاركة  على  القيود  تخفيف  عملية  وت�شارعت 

القت�شاد غري الهيدروكربوين يف دولة قطر، وذلك منذ اإقرار 

�شرط  وجود  من  الرغم  وعلى   .2000 عام  ال�شتثمار  قوانني 

امللكية املحلية على اأغلبية راأ�شمال امل�شاريع يف بع�س القطاعات 

يكون  اأن  يجب  امل�شروع  مال  راأ�شمال  من   %50 من  )اأكرث 

حمليا(، فاإن قائمة القطاعات التي ي�شمح فيها مبلكية اأجنبية 

والزراعة،  ال�شناعة،  جمالت  لت�شمل  تزايدت   %100 بن�شبة 

وال�شحة، وال�شياحة، والتعليم، والطاقة، والتعدين، وقطاعات 

بن�شبة  اأجنبية  مبلكية  ال�شماح  ذلك  اإىل  ي�شاف  اخلدمات. 

قطر  مركز  هيئة  يف  اخلا�شة  القت�شادية  املناطق  يف   %100
)وي�شمل  املجتمع  وتنمية  والعلوم  للرتبية  قطر  وموؤ�ش�شة  للمال 

ذلك الفعاليات املقيمة يف واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا(.

الأجنبي  ال�شتثمار  جذب  اأجل  من  قطر،  دولة  عملت  وقد 

ل�شرائب  التنظيمية  اللوائح  تب�شيط  على  عليه،  واملحافظة 

معدل  اإىل  الآن  الأجانب  امل�شتثمرون  يخ�شع  بحيث  ال�شركات، 

اأرباحهم. كما ت�شمح  على   %10 �شريبة ثابت منخف�س بواقع 

2
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دولة قطر جلميع  الراأ�شمايل يف  باحل�شاب  املتعلقة  القوانني 

منذ  لل�شرائب  اخلا�شعة  غري  الأرباح  بتحويل  امل�شتثمرين 

زمن طويل.

وتهدف املبادرات الوليدة اإىل تعزيز القطاع اخلا�س، وقد بداأ 

املثال،  �شبيل  فعلى  ثماره.  يوؤتي  اخلا�س  القطاع  تنمية  دعم 

والل�شلكية  ال�شلكية  الت�شالت  �شوق  يف  الثاين  اللعب  ميثل 

قطر  وموؤ�ش�شة   )%51( فودافون  بني  �شراكة  قطر  دولة  يف 

جديد  قانون  و�شدر   .)%49( املجتمع  وتنمية  والعلوم  للرتبية 

للمناف�شة عام 2006 يت�شمن اأحكاما ملكافحة الحتكار وحماية 

حقوق امل�شتهلكني. كذلك تعول دولة قطر على منتجني م�شتقلني 

الكهربائية  الطاقة  لتوليد  املياه  وتدابري  الكهربائية  للطاقة 

وحتلية املياه.  وبالإ�شافة اإىل ذلك فقد مت تعزيز امللكية اخلا�شة 

�شركات مملوكة  اأ�شهم  من  للأ�شهم من خلل طرح جمموعة 

للدولة للكتتاب العام. 

علن عن اإن�شاء جهاز قطر للم�شاريع ال�شغرية 
ُ
ويف عام 2009، اأ

واملتو�شطة، لتحفيز وتن�شيط خدمات دعم اإن�شاء الأعمال التجارية 

ال�شغرية واملتو�شطة احلجم وتو�شيعها. ويقوم بنك قطر للتنمية 

مهامه  حتقيق  لتعزيز  وذلك  اأن�شطته  نطاق  بتو�شيع  جانبه  من 

وتقدمي اخلدمات ب�شورة اأجنع اإىل زبائنه من القطاع اخلا�س.

�أوجه تقدم �ملوؤ�س�سات

 ،2004 عام  �شدر  الذي  قطر  لدولة  الدائم  الد�شتور  يت�شمن 

من �شمن ما يحتوي من بنود متعددة، املبادئ التي توجه تنظيم 

حق  اقت�شادي  منظور  من  الد�شتور  يوؤكد  وموؤ�ش�شاتها.  الدولة 

الدولة  ملكية  وير�شخ  القت�شادية  واحلرية  اخلا�شة  امللكية 

الد�شتور،  ومبوجب  الهيدروكربونية.  املوارد  من  البلد  لرثوة 

جمل�س  ذلك  يف  ويعاونه  الأمري  ل�شمو  التنفيذية  ال�شلطة  توؤول 

الوزراء. ويتوىل جمل�س الوزراء، برئا�شة رئي�س جمل�س الوزراء، 

اإدارة الهياكل املالية والإدارية والقانونية والتنظيمية يف البلد، 

وتنفيذها  القت�شادية  بامل�شاريع  املتعلقة  القرارات  ويتخذ 

وتقدمي اخلدمات العامة.

دولة  �شرعت  الأداء،  وتعزيز  اجلديدة  باملطالب  الوفاء  وبغية 

الإ�شلحات  هذه  وتهدف  الإ�شلحات؛  من  جمموعة  يف  قطر 

عمل  اإطار  يف  الوطنية  الأهمية  ذات  القرارات  اإدماج  اإىل 

ب�شاأن  عليها  ومتفق  فيه خيارات مدرو�شة جيدًا  تتقرر  متكامل 

م�شتقبل دولة قطر. اأما على ال�شعيد العملي، فاإن الإ�شلحات 

ت�شدد على حت�شني اخلدمات العامة وتقدمي اأف�شل قيمة مقابل 

للبلد  والظروف  الفر�س  اإتاحة  عام  ب�شكل  يعزز  مما  التكلفة 

اأولويات التنمية الوطنية واجتاهها، فاإن  واملواطنني. وبتو�شيح 

اإمكانية  من  اأكرب  درجة  توفري  اإىل  تهدف  الإ�شلحات  هذه 

20

40

60

80

100

120

140



ـل
ص

لف
ا

45

التنبوؤ بالن�شبة للقطاع اخلا�س واملجتمع املدين، مما يوؤدي اإىل 

مواءمة اأف�شل للم�شالح يف كل اأنحاء البلد.

الوزارات  لوظائف  كبرية  تر�شيد  عملية  اإعادة  حاليًا  وجتري 

�شيا�شة  ت�شجيع  بهدف  وذلك  واأدوارها،  احلكومية  والأجهزة 

اأكرث متا�شكًا، وحت�شني اخلدمات املقدمة، والق�شاء على الهدر، 

العام. والعمل على تنفيذ  القطاع  امل�شاءلة والأداء يف  وحت�شني 

هذه التغيريات جاٍر حاليًا يف جميع اأجهزة احلكومة.  وقد اأوكلت 

للأمانة العامة ملجل�س الوزراء مهمة التخطيط ومراقبة الأداء 

يف جميع اأجهزة الدولة. وثمة مبادرة هامة جدًا متثلت يف تو�شيع 

القت�شادية  ال�شيا�شة  دعم  لت�شمل  ال�شابقة  املالية  وزارة  دور 

واإ�شداء امل�شورة والتن�شيق. وتاأكيدًا لهذا الدور املو�شع، مت تغيري 

ا�شم الوزارة عام 2009 لت�شبح وزارة القت�شاد واملالية.

هناك اإدراك اأي�شا للحاجة اإىل اإ�شلح املوازنة. ومما يكت�شب 

للمالية  و�شامل  تنظيمي  قانوين  عمل  اإطار  و�شع  عليا  اأولوية 

العامة يتما�شى مع الد�شتور ويت�شمن املمار�شات الفنية اجليدة 

)الف�شل 3(. هذا و يتم العمل  حاليا على اعداد م�شودة قانون 

املالية العامة )قانون الدارة املالية للخدمات العامة(.

 واإدراكا للحاجة اإىل امل�شي قدمًا نحو تلبية الحتياجات التنموية 

للتخطيط  العامة  الأمانة  اأن�شئت  الطويل،  الأمد  يف  للدولة 

التخطيط  اإدارة  م�شوؤولية  اإليها  واأوكلت   2006 عام  التنموي 

ومبوجب  بها،  اأنيط  وقد  واملتو�شط.  الطويل  الأمد  يف  التنموي 

 ،2009 ل�شنة  و50   ،2006 ل�شنة   39 الأمرييني  القرارين 

الوزارات  ودعم   2030 الوطنية  قطر  روؤية  �شياغة  م�شوؤولية 

والأجهزة احلكومية يف تنفيذها. ويف عام 2008 اكتمل اإعداد 

هذه  تو�شيات  اإعداد  مت  والآن   ،2030 الوطنية  قطر  ر�ؤية 

 ،2016-2011 الأوىل  الوطنية  التنمية  ا�شرتاتيجية  الوثيقة؛ 

واعتمدتها ال�شلطات العليا يف البلد.

قطر.  دولة  يف  اأخرى  كبرية  موؤ�ش�شية  مبادرات  حتققت  وقد 

اإليه  واأوكلت  لل�شتثمار،  اأن�شىء جهاز قطر   ،2005 ففي عام 

م�شوؤولية اإدارة الكثري من ثروة البلد. ومن خلل ال�شتثمار يف 

فئات خمتلفة من الأ�شول الأجنبية املنا�شبة، يهدف جهاز قطر 

وتنويعها.  امل�شتقبل  بناء م�شادر دخل قطر يف  اإىل  لل�شتثمار 

ال�شلكية  الت�شالت  لقطاع  ناظمة  جهة  اإن�شاء  فاإن  كذلك، 

والل�شلكية )املجل�س الأعلى للت�شالت وتكنولوجيا املعلومات 

اأي�شًا  كان  ال�شوق  هذه  اإىل  ثان  لعب  ودخول  قطر(،  دولة  يف 

القطرية  الطموحات  �شياق  يف  خا�شة  الكبرية،  التطورات  من 

لتو�شيع القاعدة املعرفية لقت�شادها.

جمالت ��ستثمار جديدة
يف  بالتطورات  وثيقًا  ارتباطًا  القطري  القت�شاد  م�شار  يرتبط 

الهيدروكربونية  فال�شناعات  الهيدروكربونية.  املوارد  قطاع 

مازالت تهيمن على ال�شاحة القت�شادية، لكن دولة قطر تتو�شع 

حاليا يف جمالت جديدة.

باأ�شعار  والطاقة  الهيدروكربونية  اللقيمة  باملواد  الإمداد  اإن 

يف  اللحقة  ال�شناعات  وتطور  ازدهار  على  �شاعد  منخف�شة 

�شهدت  كما  التعدينية،  وال�شناعة  البرتوكيماويات  قطاعي 

بع�س القطاعات الفرعية، كالأ�شمدة، منوًا �شريعًا.

وحتتل  جديدة:  جمالت  يف  اأي�شا  قدم  مواطئ  تثبيت  ومت 

النقل.  قطاع  يف  ال�شدارة  مكان  القطرية  اجلوية  اخلطوط 

وتقوم حمطة اجلزيرة الآن بدور قيادي معرتف به يف ميدان 

“الديار  �شركة  وتعد  والت�شالت.  الإقليمية  الإعلم  و�شائط 

التطوير  �شركات  اأكرب  من  العقاري”  لل�شتثمار  القطرية 

اأما  اخلليجي.  التعاون  جمل�س  دول  يف  العقاري  وال�شتثمار 

واحة العلوم والتكنولوجيا يف دولة قطر  فاإنها ت�شم حاليًا اأكرث 

والنفط،  احلياتية،  العلوم  مثل  جمالت  يف  م�شروعًا   30 من 

والكيماويات، والبيئة، واللكرتونيات وهند�شة الربامج. و�شهد 

القطاع املايل يف دولة قطر اأي�شًا تطورًا �شريعًا لتلبية احتياجات 

اقت�شاد وا�شع واأكرث تعقدًا.

�لتقدم يف �لقطاع �ملايل

نهاية  ففي  �شريعًا.  تو�شعًا  القطري  امل�شريف  القطاع  عرف 

96 مكتبًا م�شرفيًا )املقرات  2000 كان لدى دولة قطر  عام 

الرقم،  ت�شاعف   2009 عام  وبحلول  والفروع(؛  الرئي�شية 

�شبكة  عرب  البنكية  الأعمال  يف  تقدم  بتحقيق  ذلك  واقرتن 

النرتنت. وقد منت موجودات البنوك من 50 مليار ريال قطري 

اآذار/مار�س  يف  قطري  ريال  مليار   484 اإىل   2000 عام  يف 

2010، اأي ما يعادل  ارتفاعا من 78% اإىل 123% من الناجت 
املحلي الإجمايل. 

لقد ت�شاعفت القاعدة النقدية )م 0( والكتلة النقدية باملعنى 

الوا�شع )م 2( خلل العقد املا�شي.  فقد ارتفع حجم القاعدة 

النقدية – خ�شوم البنك املركزي القطري – ارتفاعًا �شديدًا، 

مليار   50 اإىل   2000 تقريبًا عام  ريال قطري  مليارات   3 من 

ريال قطري يف اآذار/ مار�س 2010. وخلل الفرتة نف�شها قفزت 

الكتلة النقدية باملعنى الوا�شع من 35 مليار ريال قطري تقريبًا 

اإىل 243 مليار ريال قطري تقريبًا. اأما الودائع حتت الطلب فقد 

كانت املكون الأ�شرع منوًا يف الكتلة النقدية باملعنى الوا�شع.
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وقد تعاظم الئتمان املقدم للقطاع اخلا�س؛ ففي جانب الأ�شول، 

بني  من  الأ�شرع  هو  اخلا�س  للقطاع  املقدم  الئتمان  منو  كان 

املقدم  الئتمان  �شهد  وقد  التجارية.  البنوك  ميزانيات  مكونات 

للقطاع اخلا�س منوًا �شريعًا بدرجة كبرية، حيث ارتفع من حوايل 

20% من الناجت املحلي الإجمايل عام 2000 اإىل 50% تقريبًا 
الجتاه  يعك�س   .2009 عام  بحدة   تباطاأ  لكنه   ،2008 عام 

ال�شاعد يف معدل الئتمان املقدم للقطاع اخلا�س، مع املوؤ�شرات 

رد يف تطوير �شوق راأ�س املال. الأخرى )اأدناه(، التقدم املطَّ

بدايات  فمن  ب�شرعة.  قطر  دولة  يف  املايل  ال�شوق  ويتطور 

املالية  الدوحة للأوراق  بور�شة قطر )�شوق  متوا�شعة، حققت 

الذي  ال�شوق  راأ�شمال  الزيادة يف  بف�شل  كبريًا  تقدمًا  �شابقًا( 

 .2009 عام  الإجمايل  املحلي  الناجت  من   %90 تقريبا  بلغ 

كبرية  زيادة  ال�شوق  يف  املدرجة  ال�شركات  عدد  ازداد  كذلك، 

من  ذلك  وغري  وال�شناعة  التاأمني  و�شركات  البنوك  مت�شمنة 

اخلدمات غري املالية. وعلى الرغم من اأن موؤ�شر ال�شوق املالية 

�شعد ب�شرعة خلل عام 2005، فاإنه ما فتئ يهبط من ذلك 

الوراق  �شوق  اإن  وحاليا،  موؤخرا.  بالتعايف  بداأ  لكنه  احلني، 

املخت�شة  املالية  للموؤ�ش�شات  وفقا  م�شنفة،  القطرية  املالية 

اأنه  على  انرتنا�شيونال”،  كابيتال  و�شتانلي  “مورغان   عامليا 

“�شوق حدودًي” ويهدف اإىل بلوغ مركز “ال�شوق النا�شئ” يف 
امل�شتقبل القريب.

املوؤ�ش�شات  من  العديد  جذب  الذي  املايل،  قطر  مركز  اأن  كما 

بتطوير  النهو�س  على  حاليا  يركز  العامل،  يف  الرائدة  املالية 

القطاع املايل يف دولة قطر. وبالإ�شافة اإىل توفري نافذة ملعرفة 

الفر�س امل�شرفية وال�شتثمارية، ت�شعى ال�شرتاتيجية اجلديدة 

التجارية  الأعمال  قوة  مكامن  تطوير  اإىل  املايل  قطر  ملركز 

الأ�شا�شية يف اإدارة الأ�شول والتاأمني الذاتي واإعادة التاأمني.

�ل�ستثمار�ت تلحق بالحتياجات

فقد  الحتياجات.  املادية  ال�شتثمارات  حلقت  اأن  لبثت  ما 

تكلفة  ارتفاع  يف  املا�شي  يف  التحتية  البنية  اختناقات  �شاهمت 

امل�شاريع وعدم كفاءة تنفيذها، ورمبا اأعاقت ال�شتثمار.  وتعترب 

مهما  عامًل  اجلودة  والعالية  املتطورة  التحتية  البنية  خدمات 

واأ�شا�شيا يف حتديد م�شتوى تناف�شية القت�شاد الوطني وفر�س 

اإجناز املنطقة ال�شناعية  الإنتاجية.  ومن �شان  تنويع قاعدته 

املياه،  وحتلية  الطاقة  توليد  يف  املهمة  وال�شتثمارات  اجلديدة 

وحتديث وتو�شيع �شبكات الطرق وت�شييد مطار الدوحة اجلديد، 

اأن ت�شاعد يف تلبية متطلبات التو�شع امل�شتقبلية. اأما ال�شتثمارات 

و�شركة  بروة  و�شركة  القطرية  الديار  �شركة  بها  تقوم  التي 

امل�شتقبلية  البيئة  بناء  على  قوي  اأثر  لها  ف�شيكون  لند  الدوحة 

وعلى الرتتيبات املكانية للن�شاط القت�شادي داخل البلد.

اإنتاجية  وتدعم  كبرية  ال�شحية  الرعاية  يف  ال�شتثمارات  اإن 

القوى العاملة وتعزز التما�شك الجتماعي. وبف�شل ال�شتثمارات 

تقدمي  وُنُظم  اجلودة  العالية  ال�شحية  اخلدمات  يف  ال�شخمة 

وقد  كبرية؛  بدرجة  الوفيات  معدلت  انخف�شت  اخلدمات، 

العمر  فئات  عند  احلياة  قيد  على  البقاء  معدلت  حت�شنت 

اله�شة كالأطفال وال�شيوخ. وهناك جمموعة متنوعة من املراكز 

املتنوعة  الحتياجات  حاليًا  تلبي  التي  ال�شحية  واملوؤ�ش�شات 

وذلك  عالية،  اخت�شا�شات  تتطلب  التي  الحتياجات  وغالبا 

باملهارات  معظمها  يتمتع  موظف،   13  000 من  اأكرث  بوجود 

الطبية والفنية اللزمة.

كبرية.  اأي�شا  والتدريب  التعليم  يف  ال�شتثمارات  كانت  وقد 

التعليمي ويف  بوجود ق�شور يف نظامها  دولة قطر  واإدراكا من 

هذين  يف  كبري  ب�شكل  ا�شتثمرت  فقد  لديها  املتوفرة  القدرات 

باطراد  التعليم  على  احلكومي  الإنفاق  ازداد  فقد  املجالني. 

مما   ،2008 عام  الإجمايل  املحلي  الناجت  من   %5 نحو  ليبلغ 

جعل دولة قطر البلد الثاين بعد اململكة العربية ال�شعودية من 

وثمة  امل�شمار.  هذا  يف  اخلليجي  التعاون  جمل�س  بلدان  بني 

حرم  تو�شيع  تت�شمن  العايل  التعليم  جمال  يف  هامة  مبادرات 

موؤ�ش�شة قطر للرتبية والعلوم وتنمية املجتمع ، واإ�شلح جامعة 

التعليم  م�شارات  واإدخال  جديدة  جمتمع  كلية  واإن�شاء  قطر، 

املهني والفني.

لقد تو�شعت مراكز التدريب لدى ال�شركات، بتي�شري من �شركات 

مملوكة للحكومة مثل �شركة قطر للبرتول، وذلك لدعم التعليم 

من  ذلك  وغري  تعليمية  منح  املبادرات  هذه  وتكمل  امل�شتمر. 

مهاراتهم.  حت�شني  على  واملهنيني  ال�شبان  لت�شجيع  احلوافز 

وكنتيجة للتفاعل بني القطاعني العام واخلا�س، فاإن ال�شندوق 

القطري لرعاية البحث العلمي ميثل مبادرة اأوىل يف جهود دولة 

من   %2.8 تخ�شي�س  والتطوير من خلل  البحث  لدعم  قطر 

الناجت املحلي الإجمايل لعمليات البحث والتطوير.

وعلى الرغم من اأن هذه الجتاهات اجلديدة مفيدة وهي تدعم 

حتقيق روؤية قطر الوطنية 2030، لكنها تعاين احيانا من نق�س 

هذه  بع�س  فاإن  ذلك،  اإىل  وبالإ�شافة  واملواءمة.  التكامل  يف 

التدابري ما يزال حربا على الورق فقط، وبع�شها تاأخر تنفيذه. 

ويف الوقت الذي �شت�شتفيد فيه  ا�شرتاتيجية التنمية الوطنية 
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الإطار  اأي�شا  توفر  اأن  واجبها  فمن  القائمة،  املبادرات  من 

الفعال  التكامل  وتوفري  الفجوات  �شد  من  ميكن  الذي 

واملواءمة بني خمتلف القطاعات. وقبل النتقال اإىل تفا�شيل 

التايل  الق�شم  فاإن  التالية،  الف�شول  يف  ال�شرتاتيجية  تلك 

.2016-2011 يعر�س امل�شهد ال�شت�شرايف للفرتة 

�مل�سهد �ل�ست�سر�يف للفرتة 2016-2011

مواتية،  املتو�شط  الأمد  يف  القطري  القت�شاد  اآفاق  تزال  ما 

على الرغم مما يلوح يف الأفق من عدم اليقني، وعلى الرغم 

واملالية  القت�شادية  الأزمة  من  العاملي  النتعا�س  اأن  من 

القوي  النمو  ويعززه  يتابع م�شاره  يبدو متفاوتًا، فهو  الأخرية 

وا�شتعادة  اآ�شيا(  يف  رئي�شية  )وب�شورة  النا�شئة  الأ�شواق  يف 

اأن  املرجح  فاإنه من غري  ذلك،  ومع  العاملية.  التجارة  ن�شاط 

يعود النمو العاملي ال�شريع، الذي �شهدته ال�شنوات التي �شبقت 

ويجري  القادمة.  القليلة  ال�شنوات  يف  الواجهة  اإىل  الأزمة، 

واليابان  اأوروبا  يف  العامة  املالية  واقع  وتقوية  تعزيز  حاليا 

حذرا.  اخلا�س  القطاع  طلب  زال  وما  املتحدة،  والوليات 

من  التعايف  و  الدخار  حجم  لزيادة  املنزيل  القطاع  وي�شعى 

اخل�شائر يف الدخل.  وب�شكل عام، فاإن اآفاق الت�شغيل يف بلدان 

م�شتقرة.  تزال غري  ما  والتنمية  القت�شادي  التعاون  منظمة 

ومن املتوقع اأن تظل العوائد على ال�شتثمار متدنية لفرتة من 

للمخاطرة  املجايف  القت�شادي  ال�شلوك  ي�شتمر  واأن  الوقت، 

قائما. ومع ذلك يرجح اأن يكون النمو العاملي موزعا على نحو 

النا�شئة  الأ�شواق  بلدان  من  كبري  عدد  يحظى  حيث  اأو�شع؛ 

بح�شة اأكرب من الزيادة يف النمو.

�شق  يف  قطر  دولة  �شتم�شي  املتو�شط،  اإىل  الق�شري  الأمد  ويف 

طريقها اخلا�س بها؛ اإذ من املرجح اأن تكون التنمية القت�شادية 

من  اأكرث  حملية  بعوامل  مدفوعة  القادمة  القليلة  ال�شنوات  يف 

ا�شتثمارات  وهي  ال�شتثمارات،  و�شتوؤثر  اخلارجية.  العوامل 

القت�شادي  امل�شار  يف  ب�شدة  بالفعل،  الأموال  لها  خ�ش�شت 

�شتبداأ  التي  الهيكلية  الإ�شلحات  اأي�شا  و�شتوؤثر  قطر.  لدولة 

ال�شلطات بتنفيذها يف ذلك احلني يف امل�شار القت�شادي. ولكن 

التوقعات بالن�شبة لدولة قطر يف الأمد الطويل مرتبطة بظروف 

عاملية اأو�شع، وخا�شة الديناميات التي تقود اأ�شعار النفط والغاز 

وتوقعات ال�شتثمار العاملي )الإطار 2-1(. اأي�شا، �شيكون لفوز 

دولة قطر بتنظيم كاأ�س العامل لكرة القدم 2022 اأثر مهم على 

هذا  من  الرئي�شي  الق�شم  �شيتج�شد  لكن  القطري،  القت�شاد 

الأثر يف املراحل الأخرية من الفرتة 2011-2016، ورمبا فيما 

يليها من �شنوات.

تغري�ت هائلة يف منو دخل �لقطاع �لهيدروكربوين

الراهنة   امل�شتقبل واخلطط  ب�شاأن  يف ظل افرتا�شات معقولة 

ل�شركة “قطر للبرتول” وغريها من الأجهزة التابعة للدولة، 

ينتظر من القت�شاد القطري اأن ي�شجل منواًّ ثنائي الرقم يف 

الناجت املحلي احلقيقي يف امل�شتقبل القريب. ولكن  من املرجح 

اأن يهبط النمو احلقيقي يف الناجت املحلي الإجمايل بعد عام 

2011)ال�شكل 2-5( حيث يكتمل الربنامج احلايل لل�شتثمار 
يف  ُتذكر  زيادات  هناك  تعود  ول  الهيدروكربون  قطاع  يف 

اإنتاجه. ومن املتوقع اأن دفع عجلة الن�شاط القت�شادي الذي 

يف  �شيرتكز   2022 العامل  لكاأ�س  التح�شريات  عن  �شينجم 

الفرتة ما بعد 2016 مع احتمالية وجود بع�س الآثار الب�شيطة 

قبل ذلك.

 

لقد متت برجمة هذا التغري امللمو�س يف اآليات النمو يف البلد 

الطبيعي  الغاز  اإنتاج  زيادة  تعليق  قرار  باحل�شبان  الأخذ  بعد 

بعده.    ورمبا  الأقل،  على   2015 عام  حتى  ال�شمال  حقل  من 

وعندما ي�شل اإنتاج الغاز الطبيعي امل�شال اإىل الطاقة الق�شوى، 

ف�شي�شل النمو يف ناجت قطاع الغاز اإىل 39% عام 2011، لكن 

يتوقع  ورمبا   .2013 عام  اقرتاب  مع  الغاز  من  الإنتاج  �شيقل 

حدوث انخفا�س يف اإنتاج النفط اخلام خلل هذه الفرتة، مع 

اأن اجلهود جارية ملنع حدوث ذلك.

ل  ذلك  فاإن  الكلي،  للنمو  احلاد  التباطوؤ  من  الرغم  وعلى 

�شتظل  الدخل  م�شتويات  لأن  الرثوات،  م�شار  يف  انعطافا  ميثل 

مرتفعة. ومن املتوقع اأي�شًا اأن ي�شاعد النمو اجليد للقطاع غري 

الهيدروكربوين على بقاء منو الناجت املحلي الإجمايل بوجه عام 

غري  الناجت  منو  متو�شط  يبلغ  اأن  ويتوقع   .)6-2 )ال�شكل  قوياًّ 

الهيدروكربوين اأكرث من 9.1% اأثناء الفرتة 2016-2011.  

وقد  للقت�شاد،  الرئي�شي  املحرك  هو  اخلدمات  قطاع  �شيكون 

املالية  واخلدمات  والأعمال  والت�شالت  النقل  قطاعات  تنمو 

بتنظيم  املرتبطة  الأن�شطة  اأن  كما  الفرتة.  هذه  خلل  بقوة 

كاأ�س العامل 2022 من �شانها اأن توفر فر�شا جديدة يف قطاع 

ال�شياحة ويف جمالت اأخرى اأي�شا. ويتوقع اأن يوفر مطار الدوحة 

اجلديد )عند اإمتامه( مركزًا ن�شطا للنقل اجلوي يف دولة قطر. 

واإن التعديلت على قانون ال�شتثمار الأجنبي املبا�شر التي متت 

للم�شاريع  الأجنبية  بامللكية  ت�شمح  والتي   ،2010 اأوائل عام  يف 

باخلدمات  ال�شلة  ذات  قطاعات  يف   %100 بن�شبة  وال�شركات 

وتكنولوجيا  التقنية،  واخلدمات  الأعمال،  )ا�شت�شارات 

املعلومات، والثقافة، والريا�شة، واخلدمات الرتفيهية، وخدمات 

ي�شكل  اأي�شا يف منو قطاع اخلدمات. وقد  ت�شهم  التوزيع( رمبا 
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 ،2016 عام  بحلول  الكلي  الناجت  من   %40 اخلدمات  قطاع 

مرتفعا عن ن�شبة 36% التي بلغها عام 2009 )ال�شكل 7-2(.

مع  الإن�شاءات  قطاع  يف  النمو  يتما�شى  اأن  اأي�شًا  املتوقع  ومن 

هذه  من  الأول  اجلزء  يف  عام.  ب�شكل  القت�شاد  ومنو  حركة 

الفرتة �شيكون من �شاأن الإنفاق الكبري على ال�شتثمار، وخا�شة 

يف امل�شاريع ال�شخمة، اأن يدعم النمو يف قطاع الإن�شاءات. وقد 

عام  بحلول  الكلي  الناجت  8% من  نحو  الإن�شاءات  قطاع  ي�شكل 

2016 مرتفعا عن 7% عام 2009 .

وعلى  التحويلية.  ال�شناعة  يف  النمو  يت�شارع  اأن  املتوقع  ومن 

متوا�شعا  منوا  �شجلت  قد  التحويلية  ال�شناعة  اأن  من  الرغم 

يف  امل�شتمر  التو�شع  يوؤدي  اأن  يتوقع  فاإنه  الأخرية،  ال�شنوات  يف 

�شناعات الأ�شمدة والبرتوكيماويات وال�شناعات التعدينية اإىل 

تركز  التي  املقبلة  ال�شيا�شة  مبادرات  اأما  الأداء.  م�شتوى  رفع 

العلوم  يف  والبتكار  ال�شادرات  وترويج   ، امل�شاريع  اإن�شاء  على 
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يف  جيدة  عوائد  تدر  اأن  اأي�شا  لها  املتوقع  فمن  والتكنولوجيا 

ال�شنوات املقبلة واأن تدعم زيادة ح�شة ناجت ال�شناعة التحويلية.

 اإن انخفا�س ح�شة النفط لن تعو�شها الزيادة يف ح�شة الغاز 

اإل تعوي�شًا جزئيا. وقد تنخف�س ح�شة القطاع الهيدروكربوين 

بحلول   %42 نحو  اإىل   2009 عام   %46 من  الكلي  الناجت  من 

عام 2016. وعلى الرغم من اأن الغاز قد يزيد من ح�شته، فاإنه 

اأن يعو�س هذا عن انخفا�س ح�شة النفط يف  من غري املرجح 

الناجت الإجمايل.

وعلى الرغم من اأن �شيناريو خط الأ�شا�س هذا يتنباأ بنمو �شريع 

القطاع  ح�شة  يف  وانخفا�س  الهيدروكربوين  القطاع  خارج 

الهيدروكربوين، فاإن امل�شتوى العام للرتكز القت�شادي �شيبقى 

�شائدًا. ويف عام 2016، �شتظل دولة قطر تعتمد اعتمادا كبريا 

على ن�شاط القطاع الهيدروكربوين والدخل املتاأتي منه.

�ل�سكــــان

يتوقع حدوث زيادات اأخرى، لكنها متوا�شعة، يف عدد ال�شكان. 

قطر  دولة  �شكان  اإجمايل  ينمو  الأ�شا�س،  خط  ل�شيناريو  ووفقا 

 ،2016-2011 الفرتة  خلل  تقريبا   %2.1 ومبعدل  باطراد 

حيث يرتفع اإجمايل عدد ال�شكان من حوايل 1.64 مليون ن�شمة 

مع نهاية عام 2010 اإىل اأقل قليًل من 1.9 مليون ن�شمة عام 

2016 )ال�شكل 2-8(. هذا، ول يتوقع  ا�شتمرار النمو ال�شكاين 
وهذا  القريب.  املا�شي  يف  قطر  دولة  �شهدته  الذي  ال�شريع 

اأعله(،  الناجت )الواردة  يتما�شى مع تخمينات منو  الفرتا�س 

العمالة  من  يقلل  مما  الإنتاجية  يف  التقدم  بع�س  يحدث  لكنه 

فاإن  نف�شه،  الوقت  يف  الناجت.  وحدات  من  وحدة  لكل  املطلوبة 
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النتقال الهيكلي املفرت�س اإىل ن�شاط اقت�شادي ذي قيمة عليا، 

القوة  لدى  املهارة  حمتوى  يف  مطردًا  تقدمًا  م�شبقا  يفرت�س 

العاملة وتعميق ا�شتخدام راأ�س املال.

ومن املتوقع لأي حتول يف الرتكيبة ال�شكانية اأن يقرتن بالتحرك 

يف  زيادة  حتدث  ورمبا  الإنتاجية.  يف  اأعلى  ن�شاط  نحو  املتوقع 

املرتفعة  والأجور  العالية  املهارات  ذوي  من  الوافدين  ن�شبة 

هوؤلء  عائلت  بزيادة يف عدد  ذلك  و�شيرتافق  العمل؛  قوة  يف 

على  التغريات  هذه  و�شرعة  نطاق  يتوقف  و�شوف  املهاجرين. 

وت�شغيل  وعائلتهم  العاملني  ا�شتقدام  تنظم  التي  ال�شيا�شات 

�شوق العمل.  رمبا ينجم عن ال�شيا�شات التي ت�شّرع النتقال اإىل 

املال  راأ�س  اأن�شطة ذات قيمة م�شافة عالية وتعتمد على كثافة 

واملعرفة زيادة جمموع ال�شكان ي�شل اإىل حدود 2.2-2.8 مليون 

ن�شمة بحلول عام 2030. ولكن اإذا ما ا�شتمر تدين الأجور يف 

القطاع اخلا�س، فمن �شاأن ذلك اأن ير�شخ النحياز اإىل تقانات 

اإىل  امل�شتقبل   يف  يف�شي  اجتاه  نحو  يدفع  واأن  العمالة،  كثيفة 

الأن�شطة  توقيت وحجم  واإن  مهارة.  اأقل  لكن  اأكرب  �شكان  عدد 

2022 �شي�شيف عن�شرا  العامل  لكاأ�س  بالتح�شريات  املرتبطة 

اآخر من عدم اليقني حول تنبوؤات عدد ال�شكان امل�شتقبلي.

�ل�ستثمار

فيما يتعلق بجانب الإنفاق، يفرت�س �شيناريو خط الأ�شا�س اأن يظل 

الطلب املحلي قوّيًا يغذيه اإنفاق القطاع املنزيل وال�شتثمار املحلي 

القطاع  جانب  من  القوي  الطلب  ا�شتدامة  املرجح  ومن  املتني.  

اخلا�س بف�شل ارتفاع الدخل والزيادة ال�شكانية املتوا�شعة.

القطاع  يف  الراأ�شمايل  الإنفاق  يف  النخفا�س  �شينعك�س 

 -2011 الفرتة  وخلل  ال�شتثمار.  منط  على  الهيدروكربوين 

2016، قد ي�شل جمموع ال�شتثمار املحلي الإجمايل احلقيقي 
اإىل 820 مليار ريال قطري )ال�شكل 2-9(، ورمبا ياأتي ن�شف 

ذلك تقريبًا من قطاع غري الهيدروكربوين. وتقدر ا�شتثمارات 

احلكومة املركزية بنحو 347 مليار ريال قطري.

الهيدروكربوين  القطاع  اإطار  خارج  اخلا�س  ال�شتثمار  ياأخذ 

دورًا قياديًا يف  دفع عجلة النمو. ويتوقع �شيناريو خط الأ�شا�س 

قويًا  ارتباطًا  املرتبطة  القطرية  ال�شركات  اإنفاق  يحفز  اأن 

باحلكومة، مثل بروة والديار القطرية وبنك قطر الوطني و�شركة 

قطر للأملونيوم، ال�شتثمار يف القطاع غري الهيدروكربوين. ومع 

اّطراد النمو، من املمكن اأن تبلغ ن�شبة ا�شتثمار القطاع اخلا�س 

الإجمايل  املحلي  الناجت  اإىل  الهيدروكربوين  غري  القطاع  يف 

15% بحلول عام 2016،  اأي ما يعادل �شعف ح�شتها تقريبا 
عام 2009.

البنية  على  العام  الإنفاق  �شيبلغ  احلالية،  اخلطط  على  وبناًء 

قيد  الإنفاق  �شورة  كانت  واإن   ،2012 عام  ذروته  التحتية 

ا�شتثمارات  واأقرت  اإذا ما اعتمدت  تتغري  الإعداد حاليا �شوف 
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جديدة كبرية مرتبطة بتنظيم كا�س العامل واملبادرات الأخرى 

قبل عام 2016. ويف �شيناريو خط الأ�شا�س، يقدر اأن يبلغ النمو 

احلقيقي لل�شتثمارات العامة ذروته يف الفرتة 2012-2011، 

وي�شتقر عند معدل منو �شنوي بحوايل 5% بعد ذلك. 

�لدخار �لقومي و�لأر�سدة �ملالية

�شيظل الدخار القومي مرتفعًا. ووفقا لفرتا�شات �شيناريو خط 

الأ�شا�س، �شتظل ن�شبة اإجمايل الدخار القومي اإىل جمموع الناجت 

املحلي الإجمايل فوق 40% حتى العام 2014، لكنها قد تهبط 

يف ال�شنوات التالية )انظر ال�شكل 2-10(. كما اأنه من املتوقع اأن 

متيل ن�شبة الدخار احلكومي )الإيرادات اجلارية مطروحًا منها 

النفقات( اإىل الناجت املحلي الإجمايل الإ�شمي اإىل النخفا�س.

العامة  املوازنة  ر�شيد  اأن  اإىل  الأ�شا�س  خط  �شيناريو  ي�شري 

احلايل  الإنفاق  منها  مطروحًا  الإيرادات  )جمموع  للحكومة 

الناجت  5.7% من  قدره  فائ�س  مع  قويا؛  �شيبقى  والراأ�شمايل( 

من  اأقل  �شيكون  لكنه   ،2016 عام  بحلول  الإجمايل  املحلي 

م�شتوياته ال�شابقة )انظر ال�شكل 2-11(. وينجم النخفا�س يف 

ال�شريبية  الإيرادات غري  بطء منو  العامة عن  املوازنة  فائ�س 

اجلاري  للإنفاق  الرئي�شية  املكونات  منو  عن  هو  مما  اأكرث 

الراأ�شمايل. ومن املفرت�س اأن تظل ح�شة احلكومة من تدفقات 

اإيرادات النفط )والتي م�شاهمتها يف املوازنة احلكومية كبرية( 

اإذا  لكن،  م�شتقرة.  اأقل(،  احلالية  م�شاهمتها  )حيث  والغاز 

والغاز،  النفط  اإيرادات  تدفقات  من  احلكومة  ح�شة  ازدادت 
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فقد يوؤدي ذلك اإىل بقاء معدل فائ�س املوازنة  العامة اإىل الناجت 

املحلي الجمايل  ثنائي الرقم خلل الفرتة حتى عام 2016.  

ر�سيد �حل�ساب �جلاري

كميات  يف  النمو  تباطوؤ  مع  ال�شادرات  منو  اإجمايل  �شيرتاجع 

�شادرات القطاع الهيدروكربوين. وتفرت�س توقعات خط الأ�شا�س 

بالن�شبة للإيرادات املتاأتية من �شادرات القطاع الهيدروكربوين 

النفط خلل  اأمريكيا لربميل  دولرًا   86 متو�شطًا قدره  �شعرًا 

النقد  �شندوق  توقعات  وفق  )وذلك   2016-2011 الفرتة 

متو�شط  و�شيكون   .)2010 الثاين/نوفمرب  ت�شرين  الدويل يف 

�شعر الغاز الطبيعي امل�شال عند 9.60 دولرًا اأمريكيا لكل مليون 

وحدة حرارية بريطانية )�شامًل التكاليف والتاأمني وال�شحن( 

)انظر ال�شكل 2-12(. ووفقًا ل�شيناريو خط الأ�شا�س، �شيتباطاأ 

من  بدءَا  حاد  ب�شكل  واخلدمات  ال�شلع  �شادرات  منو  اإجمايل 

عام 2012 لي�شل اإىل معدل متو�شط حوايل 1% خلل الفرتة 

املتبقية. ومن املتوقع اأن حتقق ال�شادرات غري الهيدروكربونية 

مكا�شب قوية. ومع توقع انخفا�س الإنفاق الراأ�شمايل يف القطاع 

ال�شلة  ذات  امل�شتوردات  تنخف�س  اأن  ر  يقدَّ الهيدروكربوين، 

اأن  حني  يف  الفرتة.  هذه  معظم  طيلة  الهيدروكربونية  باملوارد 

م�شتوردات املواد غري الهيدروكربونية �شتجاري النمو العام يف 

قطاعات القت�شاد غري الهيدروكربوين.
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عوامل  دخل  �شايف  فاإن  التجاري،  الفائ�س  انخفا�س  ومع 

الإنتاج، املدعوم مبقبو�شات الإيرادات الناجمة عن ال�شتثمار

جيد  ر�شيد  على  الإبقاء  على  �شي�شاعد  الأجنبية،  الأ�شول  يف 

يرتفع  رمبا  الأ�شا�س،  خط  �شيناريو  وح�شب  اجلاري.  للح�شاب 

ر�شيد احل�شاب اجلاري اإىل 24% من الناجت املحلي الإجمايل  

يف  �شينخف�س  اأنه  من  الرغم  وعلى   ،2012-2011 خلل 

ال�شنوات اللحقة، لكنه �شيظل مرتفعًا  بواقع 15% من الناجت 

املحلي الإجمايل عام 2016 )انظر ال�شكل 13-2(.

�سيناريوهات تغري �أ�سعار �ملو�رد �لهيدروكربونية

الفرتا�شات  تغيري  واأثر  حدود  وقيا�س  معرفة  جدا  املهم  من 

ال�شيناريو،  هذا  خمرجات  على  املدرو�س  لل�شيناريو  الرئي�شية 

ول�شيما عند تخطيط ال�شيا�شات القت�شادية. اإن �شيناريو خط 

الأ�شا�س، الذي بنيت عليه املناق�شة اأعله، يرتكز على جمموعة 

افرتا�شات  على  ملمو�شة  تغيريات  اإدخال  لكن  افرتا�شات، 

ال�شيناريو املدرو�س قد تغري م�شاره ب�شكل كبري. وميكن الإ�شارة 

اإىل �شيناريوهني اثنني لهما اأهمية خا�شة يف هذا املقام وهما: 

هبوط اأ�شعار النفط، وهبوط اأ�شعار الغاز.

�أ�سعار �لنفط عند حد 74 دولر� للربميل

الهيدروكربونية  املوارد  على  معتمد  اقت�شاد  لأي  بالن�شبة 

كاقت�شاد دولة قطر، �شيرتك هبوط اأ�شعار النفط يف امل�شتقبل 

توفر  درجة  على  كبريا  اأثرا  املتو�شط(،  الأجل  يف  الأقل  )على 

النمو  اآثار على م�شارات  املوارد املالية، مع ما يخلفه ذلك من 

امل�شتدام. وكما ورد اأعله، ويف الوقت الذي حقق فيه النتعا�س 

العاملي زخمًا يف الأ�شهر الت�شعة املا�شية، فما زالت اأفاق النمو 

اأن  ومبا  الهبوط.  مبخاطر  م�شحونة  الأمد  املتو�شط  العاملي 

الجتاه يف اأ�شواق ال�شلع مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالطلب العاملي، 

فل ميكن ا�شتبعاد جتدد انخفا�س اأ�شعار ال�شلع الأ�شا�شية التي 

و�شلت ذروتها مع بداية عام 2011.

ويفرت�س هذا ال�شيناريو البديل هبوطا يف اأ�شعار النفط بن�شبة 

نحو 14% عن متو�شط �شعر خط الأ�شا�س؛ 86 دولرا للربميل. 

وما فتئ متو�شط اأ�شعار النفط اخلام يرتفع منذ عام 2009، 

2008 يف  الأخري من عام  الربع  الهبوط احلاد يف  بعد  وذلك 

اأعقاب الأزمة املالية. وقد بلغ �شعر النفط ذروته حني بلغ 90 

دولرًا للربميل يف �شهر ني�شان/اأبريل 2010، ومنذ ذلك احلني 

مع  للربميل،  دولرًا   80  �  70 بني  ترتاوح  النفط  اأ�شعار  ظلت 

ملحظة اأنها ارتفعت فوق م�شتوى 90 دولر للربميل مع نهاية 

عام 2010 لت�شل اإىل 100 دولر مع بداية عام 2011.

الفرتة  خلل  اخلام  النفط  اأ�شعار  متو�شط  اأن  مفاده  راأي  وثمة 

يوؤثر  مما  للربميل،  دولرًا   74 حول  �شيرتاوح   2016-2011
على توقعات �شيناريو خط الأ�شا�س. حيث �شينجم عن �شيناريو 
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�شعر النفط املنخف�س )74 دولرا للربميل( م�شتوى اأقل للناجت 

الإجمايل ومعدل منو اأبطاأ مما تو�شل اإليه �شيناريو خط الأ�شا�س. 

عند  الغاز  اأ�شعار  بقاء  يفرت�س  املعدل،  ال�شيناريو  هذا  ظل  ويف 

املرجح  من  كان  واإن  الأ�شا�س-  خط  �شيناريو  يف  الواردة  قيمها 

باأ�شعار  قطر  دولة  يف   امل�شال  الطبيعي  الغاز  اأ�شعار  ترتبط  اأن 

النفط اخلام املرجعية. و�شوف يخفف هذا الفرتا�س من الآثار 

املحتملة لنخفا�س �شعر النفط على معدل منو الناجت وم�شتواه. 

متو�شط  اأن  اإىل  النفط  �شعر  هبوط  افرتا�شات  تطبيق  وي�شري 

املحلي  الناجت  )يبني  الإ�شمي  الإجمايل  املحلي  الناجت  م�شتوى 

املحلي  الدخل  النفط على  �شعر  اأثر تغريات  الإ�شمي  الإجمايل 

املحلي  للناجت  التقليدية  احلجم  مقايي�س  من  اأف�شل  ب�شكل 

الإجمايل يف دولة قطر( �شوف ينخف�س بن�شبة 2% عن م�شتوى 

معدل  متو�شط  �شينخف�س  حني  يف   .2016 عام  الأ�شا�س  خط 

هبوط  افرتا�س  ظل  يف  الإ�شمي  الإجمايل  املحلي  الناجت  منو 

باملائة  ون�شف  نقطة  اإىل حوايل  ب�شورة طفيفة  النفط  اأ�شعار 

اقل من تنبوؤات خط الأ�شا�س. بالتايل، ميكننا القول باأن هذه 

الآثار الطفيفة لنخفا�س �شعر النفط على معدل النمو �شتكون 

ب�شيطة ومتدرجة خلل الفرتة املدرو�شة.

انخفا�س  اآثار  ف�شتكون  احلكومية،  باملوازنة  يتعلق  فيما  اأما 

من  العامة  املوازنة  ن�شيب  اأن  ومبا  ملمو�شة.  النفط  �شعر 

بكثري  اأعلى  وهو  القدمي،  منذ  مرتفع  النفط  عائدات  جمموع 

فاإن  لذلك  امل�شال،  الطبيعي  الغاز  عائدات  من  ن�شيبها  من 

اأثارًا  يرتب  منه،  املتاأتية  والعائدات  النفط  اأ�شعار  انخفا�س 

هامة وملمو�شة على الإيرادات احلكومية والدخار احلكومي.  

كان  كما  ما،  اإىل حد  �شتتاأثر  النفقات احلكومية  اأن  وباعتبار 

الكلي  الر�شيد  ف�شيتناق�س  الأ�شا�س،  خط  يف  الأمر  عليه 

اأ�شعار النفط )اإىل  للموازنة العامة. و�شيوؤدي افرتا�س هبوط 

74 دولرا للربميل( اإىل انخفا�س ن�شبة فائ�س ر�شيد املوازنة 
وفق   (  %6 حوايل  من   الإجمايل  املحلي  الناجت  اإىل  العامة  

�شيناريو الأ�شا�س( اإىل 4% بحلول عام 2016. اإن مدى جناح 

جهود احلكومة يف تنويع م�شادر الدخل خلل الفرتة حتى عام 

2016 �شيحدد درجة انعكا�شات انخفا�س اأ�شعار النفط على 
حجم فائ�س املوازنة العامة.  

 – النفط  اأ�شعار  م�شتقبل  ب�شاأن  ت�شاوؤمًا  اأكرث  افرتا�شات  ثمة 

عندما  موؤخرا  خربناه  ما  حدود  خارج  لي�شت  بالتاأكيد  ولكن 

والتي   -2009 عام  �شيف  يف  دولرًا   34 اإىل  الأ�شعار  هبطت 

ميكن اأن توؤدي اإىل عجز يف ر�شيد املوازنة العامة، حتى يف ظل 

الإبقاء على ثبات م�شارات الإنفاق احلكومي. اإن التنبوؤ باأ�شعار 

تغريات  نطاق  لأن  بال�شعوبات،  حمفوفة  م�شاألة  بدقة  النفط 

اأ�شعار النفط يف امل�شتقبل وا�شع للغاية. ومن الطبيعي اأنه اإذا ما 

ارتفعت الأ�شعار ارتفاعًا كبريًا وجتاوزت افرتا�س خط الأ�شا�س، 

فاإن ذلك �شيزيد من حجم فائ�س املوازنة العامة اإىل حد كبري.

هبوط �أ�سعار �لغاز بن�سبة 30 يف �ملئة 

للنفط  املرجعي  ال�شعر  من  كل  ي�شري  اأن  املعتاد  من  كان  لقد 

تعد  لكن مل  نف�س الجتاه،  الفورية يف  الأ�شواق  الغاز يف  و�شعر 

تتبع  والغاز  النفط  اأ�شعار  كانت  تاريخيا،  احلال.  هي  تلك 

تنحرف  ن�شبية ل  وباأ�شعار  وثيقة متاما،  بع�شَا ب�شورة  بع�شها 

معدل  يقا�س  حيث  للطاقة،  املعادلة  الن�شب  عن  جداًّ  كثريًا 

اأ�شعار النفط بالدولر الأمريكي للربميل واأ�شعار الغاز بالدولر 

الأمريكي ملليني الوحدات احلرارية الربيطانية. وكانت حتدث 

بني فرتة واأخرى �شدمات كبرية يف الطلب العاملي على النفط؛ 

يوؤدي  كان  مما  للمناخ؛  املو�شمية  غري  والتقلبات  كالأعا�شري؛ 

لعودة  اجتاه  هناك  كان  دائما،  لكن  الأ�شعار،  يف  تباعٍد  اإىل 

الأ�شعار اإىل ما كانت عليه. وبينما حدث انف�شال ن�شبي وا�شح 

برز  فقد   ،2006 عام  منت�شف  منذ  والغاز  النفط  اأ�شعار  بني 

فقد   .2010�  2009 عامي  كثريًا  اأكرث  بو�شوح  النف�شال 

هوت اأ�شعار الغاز الفورية مع هبوط اأ�شعار النفط يف مطلع عام 

2009، لكن عندما تعافت اأ�شعار النفط، ا�شتمرت اأ�شعار الغاز 
يف الهبوط. وقبل عام 2006، كان معدل �شعر النفط اإىل �شعر 

النفط تفوقا  7.5 وهذا املعدل يعطي �شعر  الغاز عند متو�شط 

ب�شيطا على �شعر الغاز، على اأ�شا�س الوحدة احلرارية املكافئة 

حيث اأن املعدل املكافئ هو 6.9 تقريبا. وبنهاية �شهر ني�شان/

ابريل 2010 ارتفع هذا املعدل اإىل 22.1، اأي بتفوق كبري ل�شعر 

النفط على �شعر الغاز املكافئ.

لي�س من ال�شهل التنبوؤ بالآليات التي يرتكز عليها تطور ال�شلة 

اأن  ويبدو  للنفط.  املرجعي  وال�شعر  الفوري  الغاز  �شعر  بني 

النف�شام بني ال�شعرين يعود لثلثة اأ�شباب رئي�شية: اأوًل، اأ�شبح 

النهائي  امل�شتخدم  اأ�شواق  يف  اأقل  والنفط  الغاز  بني  التناف�س 

نف�شها، ولذلك فهما لي�شا ب�شلعتني بديلتني ب�شكل كامل لبع�شهما 

الغاز  اأما  للنفط،  الرئي�شي  امل�شتخدم  النقل هو  بع�شَا. فقطاع 

يتناف�س مع  فاإنه ي�شتخدم ب�شورة رئي�شية لإنتاج الطاقة حيث 

الفحم احلجري الرخي�س الثمن، والذي تكون اأ�شعاره مدعومة 

جديدة  اكت�شافات  هناك  ثانيًا،  الأحيان.  بع�س  يف  الدولة  من 

هامة “للغاز غري التقليدي” )الغاز ال�شخري ب�شكل رئي�شي(، 

مما زاد مقدار العر�س من الغاز، وخا�شة يف الوليات املتحدة. 

على  الغاز  من  العر�س  زيادة  اأثر  اقت�شر  مبدئية،  وب�شورة 

ال�شوق الفوري يف الوليات املتحدة، لكن عندما �شقت �شحنات 



56

تلك  يف  للغاز  الفوري  ال�شعر  هبط  اأوروبا،  اإىل  طريقها  الغاز 

ال�شوق اأي�شًا. ثالثًا، يبدو اأن الركود العاملي له اآثار متفاوتة على 

طلب النفط والغاز. ويختلف املراقبون على م�شتقبل ال�شلة بني 

تتوقع  منهم  قلة  ولكن  الطويل،  الأمد  يف  والنفط  الغاز  اأ�شعار 

العودة قريبا اإىل تنا�شب الأ�شعار الذي عهدناه يف املا�شي.

تتوقع وكالة الطاقة الدولية، يف ا�شتقرائها للم�شتقبل، اأن يحافظ 

اإىل حٍد كبرٍي، على ح�شته من الطلب الكلي على الطاقة  الغاز، 

الأ�شواق  بع�س  يف  الغاز  ا�شتخدام  يزال  وما   .2030 عام  حتى 

دولة  واإن  هذا،  متدنية.  م�شتويات  عند  ال�شني،  مثل  الوا�شعة، 

قطر يف موقف قوي ميكنها من ال�شتفادة من الفر�س النا�شئة، 

اإذ اأن ا�شتثماراتها يف �شل�شلة العر�س، وتكاليف اإنتاجها التناف�شية 

جدًا، تعطيها مرونة للتناف�س يف الأ�شواق العاملية. لكن باملقابل، 

هناك بع�س ال�شكوك اأي�شًا: فمن جهة الطلب، ا�شُتنفدت الفر�س 

تقريبًا اأمام الغاز ليحل حمل زيت الوقود يف توليد الطاقة وذلك 

لعدم فر�س �شريبة على الكربون اأو اإنهاء الإعانات املالية املقدمة 

م�شدرا  احلجري  الفحم  �شيظل  بالتايل،  احلجري،  للفحم 

رخي�شا ومف�شل للوقود من اأجل توليد الطاقة يف ال�شني والهند.  

الغاز  عر�س  اإىل  كبرية  اإ�شافات  فهناك  العر�س،  جهة  من  اأما 

ال�شرتايل  الغاز  بداأ  اإذ  ا�شرتاليا،  امل�شال، وخا�شة من  الطبيعي 

الغاز  على  ال�شغوط  �شيزيد  وذلك  العاملية  ال�شوق  اإىل  بالتدفق 

القطري، خا�شًة يف �شوق حو�س املحيط الهادئ.

30% عن  بن�شبة  الغاز  ال�شيناريو هبوط �شعر  نفرت�س يف هذا 

م�شتواه وفق افرتا�شات �شيناريو خط الأ�شا�س بعد عام 2010، 

وحدة  مليون  لكل  اأمريكيا  دولرا   6.9 ال�شعر  متو�شط  ليجعل 

، بح�شب م�شطلحات الطاقة،  حرارية بريطانية، وهذا يعادل 

اإىل حد كبري 48 دولرًا للربميل من النفط اخلام.  

و�شيوؤثر ذلك �شلبا على الدخل واملوازنة لأن ح�شة الغاز الطبيعي 

امل�شال يف الإنتاج الكلي �شوف تزداد خلل الفرتة، و�شيكون اأثر 

بن�شبة  املفرت�س  الهبوط  اإن  كبريًا.  الدخل  الأ�شعار على  هبوط 

امل�شال  الطبيعي  الغاز  من  قطر  دولة  �شلة  اأ�شعار  يف   %30
�شيخف�س م�شتوى الناجت املحلي الإجمايل الإ�شمي يف كل �شنة. 

 357 الفرتة  الدخل خلل  تراكم خ�شائر  اإجمايل  �شيبلغ  حيث 

مليار ريال قطري اأي ما يعادل 9% انخفا�شا عن م�شتوى �شيناريو 

خط الأ�شا�س )ال�شكل 2-14(. وهذا النخفا�س كبري، خ�شو�شا 

اأ�شعار  الفعلية يف  النخفا�شات  اأن  العتبار  بعني  اأخذنا  ما  اإذا 

الغاز يف )مركز هرني للغاز الطبيعي(  يف الوليات املتحدة ويف 

الأ�شواق الفورية الأوربية )مركز بالن�شنغ بوينت لتجارة الغاز(  

قد جتاوزت بكثري الهبوط املفرت�س هنا بن�شبة %30.

اإن اآثار انخفا�س �شعر الغاز على الدخار احلكومي كبرية اأي�شًا. 

بقاء  مع  الغاز  اأ�شعار  انخفا�س  ب�شاأن  الفرتا�شات  لهذه  ووفقا 

 %3.4 اإىل  ادخار احلكومة  ينخف�س  اأن  ثابتة، ميكن  النفقات 

ميثل  وهذا   .2016 عام  بحلول  الإجمايل  املحلي  الناجت  من 

من  الرغم  على  الأ�شا�س  خط  حتت  تقريبًا  مئويتني  نقطتني 

اإيرادات مالية احلكومة.  الغاز يف  املتوا�شعة مل�شاهمة  احل�شة 

اإيرادات  يف  امل�شال  الطبيعي  الغاز  اإيرادات  م�شاهمة  اأن  مبا 

املوازنة العامة كانت معتدلة يف املا�شي ويفرت�س اأن تظل كذلك 

يف هذا ال�شيناريو، فهذا يقلل حدة انعكا�شات انخفا�س اأ�شعار 

يف  الغاز  ح�شة  ارتفاع  اأن  كما  احلكومة.  موازنة  على  الغاز 

يف  الفوائ�س  من  اأكرب  قدرًا  �شيولد  للحكومة  املالية  الإيرادات 

امل�شتقبل، لكنه يجعل الأر�شدة املالية احلكومية اأكرث ا�شتجابًة 

لتقلبات اأ�شعار الغاز.

تنظيم كاأ�ص �لعامل 2022 و�رتفاع �إنفاق �حلكومة 

�ل�ستثماري

جاء قرار ا�شت�شافة كاأ�س العامل لكرة القدم عام 2022 ليوفر 

اأن  من  وبالرغم  قطر.  دولة  يف  اجلديدة  الفر�س  من  العديد 

العامل   كاأ�س  ا�شت�شافة  قرار  من  املتوقعة  القت�شادية  الآثار 

من  الأول  الق�شم  خلل  الأرجح  على  كبرية  تكون  لن   2022
الفرتة 2011-2016، اإل اأنه يجب اأن تقوم دولة قطر بالإعداد 

لتنفيذ ا�شتثمارات �شخمة يف قطاع البنية التحتية. وفيما يتعلق 
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اأهمية  ال�شتثمارات  هذه  تكت�شب  القطري،  القت�شاد  بحجم 

الأجل  الطويلة  التنموية  الآثار  اإىل  النتباه  ت�شتدعي  كما  بالغة 

بعد  ما  اإىل  بالنظر  الكلي.  القت�شاد  على  واأثرها  لها  املتوقعة 

لتدعيم  كبرية  فر�شة  العامل  كاأ�س  تنظيم  ي�شكل  فقد   ،2020
بنية واأداء القطاعات غري النفطية يف دولة قطر. 

ففي املدى القريب)2011-2012(، ميكن اأن يكون لكاأ�س العامل 

بهدف  ال�شتثماري  والن�شاط  التجاري  التداول  على  كبري  اأثر 

امل�شاربة، ومن املرجح اأن تكون هذه الآثار موؤقتة. ولذلك �شتقوم 

ا�شتخدام  اإ�شاءة  منع  ل�شمان  امل�شتجدات  مبتابعة  احلكومة 

عوامل ال�شوق وحلماية ال�شالح العام وم�شالح اجلمهور.

 

اأما من منظور طموحات التنويع القت�شادي يف الدولة، ف�شيوفر 

اأن حتقق  املمكن  ومن  لدولة قطر.  فر�شًا جديدة  العامل  كاأ�س 

العام واخلا�س مزايا عديدة يف بع�س  ال�شراكة بني القطاعني 

امل�شاريع، ولذلك ينبغي اللتفات اإليها يف عمليات اتخاذ القرار 

يف ال�شتثمار العام. اأما من ناحية الأعمال، ف�شتوفر كاأ�س العامل 

مع  ا�شرتاتيجيه  حتالفات  لت�شكيل  املحلية  لل�شركات  الفر�س 

ال�شركات اخلارجية مبا يتيح لهذه ال�شركات الرتباط ب�شل�شل 

القيمة العاملية. ومن املتوقع اأي�شًا اأن توؤدي ا�شت�شافة بطولة كاأ�س 

العامل اإىل بروز بع�س التحديات. وعليه، يجب اأن ت�شتفيد دولة 

قدراتها  يف  املوجودة  الثغرات  ل�شد  ال�شت�شافة  هذه  من  قطر 

التفاقيات  ت�شتمل  اأن  يجب  املثال،  �شبيل  فعلى  واإمكانياتها. 

ال�شتثمارية على اآليات ل�شمان نقل املعرفة والتكنولوجيا. 

وعلى الرغم من اأن بع�س امل�شاريع ال�شتثمارية املرتبطة بكاأ�س 

الفرتة  الفعلي خلل  التنفيذ  اعتماد  تكون يف مرحلة  قد  العامل 

2011-2016، فمن املرجح اأن يكون الأثر امل�شاف لأن�شطة كاأ�س 
العامل خلل هذه الفرتة متوا�شعًا. وقد مت و�شع خط ا�شتثمارات 

�شخم مو�شع التنفيذ بالفعل )كما هو وارد اأعله(. وب�شكل عام، 

الإنفاق  اثر  اأن  اإىل   )1.2 )الإطار  -املايل  الكلي  الإطار  ي�شري 

ال�شتثماري الإ�شايف )�شواء من القطاع العام اأم اخلا�س( على 

الناجت والدخل املحليني يف املدى الق�شري �شيكون حمدودا.  

يف  احلالية  التو�شعية  املرحلة  ت�شل  عندما   ،2012 عام  وبعد 

يتوقع  النهائية،  حمطتها  اإىل  الهيدروكربوين  القطاع  تنمية 

كما  القطري  القت�شاد  هيكل  يكون  باأن  املايل  الكلي-  الإطار 

يلي؛ �شيكون هناك حاجة اإىل اإ�شافة ما قيمته 5% من الإنفاق 

ال�شتثماري العام من اأجل توليد ت�شارع موؤقت يف منو ناجت القطاع 

غري الهيدروكربوين بن�شبة 0.5%. اإن الدخل املحلي املتولد عن 

زيادة الإنفاق الراأ�شمايل احلكومي �شيكون طفيفا وذلك ب�شبب 

اأن الن�شبة العالية من هذا الإنفاق غالبًا ما �شتكون على الواردات 

بالإ�شافة  اأي�شا(،  ا�شتهلكية  ومواد  راأ�شمالية  ومواد  )ب�شائع 

الأجنبية  العمالة  حتققه  الذي  الدخل  من  كبرية  ن�شبة  اأن  اإىل 

اأن  اإل  البلد.  اإنفاقه داخل  يتم  للخارج ول  يتم حتويل معظمه 

الآثار املرتتبة عن زيادة الإنفاق الراأ�شمايل احلكومي على املالية 

اأن  اأنه من غري املحتمل  العامة للحكومة قد تكون كبرية، حيث 

اأن  كما  ال�شرائب.  زيادة  خلل  من  الآثار  هذه  امت�شا�س  يتم 

هناك خماطرة من حدوث �شغوط ت�شخمية اإذا ما اأدى التدرج 

يف تنفيذ امل�شاريع الكبرية اإىل اختناقات يف العر�س.

وخلل فرتة ا�شرتاتيجية التنمية الوطنية )2011- 2016(، 

حيث  والهتمام.  بالزخم  العامل  لكاأ�س  ال�شتعدادات  �شتحظى 

على  بالإ�شراف  اخلا�شة  املوؤ�ش�شية  الرتتيبات  و�شع  �شيتم 

اإعداد  �شيتم  كما  واإدارتها  العامل  بكاأ�س  املرتبطة  الأن�شطة 

ومن  املطلوبة.  التحتية  البنية  خدمات  لتوفري  ال�شتثمارات 

العامل  كاأ�س  تنظيم  اإىل  النظر  يف�شل  التخطيطي،  املنظور 

2022 من خلل اإطار اأ�شمل واأعم للتنمية يف دولة قطر، ولي�س 
اأنه حدث عابر وفعالية ريا�شية كبرية  اإليه على اعتبار  النظر 

تعقد ملرة واحدة. ولهذا فمن الأهمية مبكاٍن اأن يتم تكامل ودمج 

التدابري والإجراءات املتعلقة بتخطيط ومتويل الأن�شطة املتعلقة 

املوازنة  واإدارة  العامة  للمالية  اأعم  اإطار  �شمن  احلدث  بهذا 

احلكومية يف القت�شاد القطري. هذا، واإن التمعن الدقيق يف 

امل�شاريع الراأ�شمالية ال�شخمة املرتبطة بكاأ�س العامل من حيث 

الطويلة الأجل  والبيئية  الآثار الجتماعية والقت�شادية  درا�شة 

قطر  لدولة  الوطنية  الروؤية  مع  تنا�شقها  ومدى  عليها  املرتتبة 

يف  القادمة  للأجيال  مفيد  اإرث  تاأ�شي�س  عنه  �شينجم   2030
دولة قطر.

دعم ��سرت�تيجية �لتنمية �لوطنية

كما يبني هذا الف�شل، ل تزال الآفاق القت�شادية يف دولة قطر 

القت�شاد  �شي�شهد  حيث  املعقولة.  للفرتا�شات  وفقًا  جيدة 

لكن   ،2011 عام  يف  الرقم  ثنائي  �شنوي  منو  معدل  القطري 

بعد ذلك، من املرجح اأن ينخف�س معدل النمو احلقيقي. اإذ اأن 

منو الإيرادات املتاأتية من املوارد الهيدروكربونية �شوف يتباطاأ، 

�شيبقي  القت�شاد،  اأخرى من  الكبري يف قطاعات  التو�شع  لكن 

قطاع  م�شاهمة  زيادة  مع  ن�شطًا،  الإجمايل  املحلي  الناجت  منو 

اخلدمات الذي �شيكون املحرك الرئي�شي للنمو ونتيجًة لزيادة 

املركز  يظل  اأن  املتوقع  ومن  اأي�شا.  التحويلية  ال�شناعات  منو 

ا�شرتاتيجية  برامج  لدعم  كافيًا  و�شيكون  قويًا  للحكومة  املايل 

اإجمايل  اأن يظل  2011-2016. ومن املرجح  التنمية الوطنية 
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املحلي  الناجت  من   %40 عن  تزيد  ن�شبة  عند  القومي  الدخار 

ال�شنوات  يف  تهبط  قد  اأنها  بيد   ،2014 عام  خلل  الإجمايل 

املعدل  عن  ف�شينح�شر  العامة  املوازنة  ر�شيد  اأما  اللحقة. 

احلايل املرتفع اإىل نحو 6% من الناجت املحلي الإجمايل بحلول 

عام 2016، ومع ذلك فهو �شيبقى يف و�شع جيد.

متثل القيود املفرو�شة على املوارد الب�شرية واملوؤ�ش�شية حتديات 

فن�شبة  التالية.  الف�شول  يف  �شيتكرر  مو�شوع  وهو  كبرية، 

القطريني العاملني اإىل جمموع القطريني القادرين على العمل 

تبلغ 50% وهي ل ت�شكل �شوى 6% من جمموع قوة العمل يف �شوق 

العمل القطري. ويرتكز القطريون العاملون بكثافة يف احلكومة 

العمل  قوة  اإجمايل  من   %95( بالدولة  املرتبطة  وال�شركات 

القطرية(. بالتايل، فاإنه من املهم جدا اإيلء املبادرات واجلهود 

يف  م�شاركتهم  لتعزيز  املطلوبة  باملهارات  القطريني  متد  التي 

القطاعني العام واخلا�س اهتماما �شديدا، و�شيكون جناح هذه 

املبادرات واجلهود عامل حيويًا يف اإر�شاء دعائم اقت�شاد قوي 

غري هيدروكربوين وقدرات جمتمعية اأكرب.

فعالة  عام  قطاع  موؤ�ش�شات  اإىل  اأي�شًا  قطر  دولة  و�شتحتاج 

التقدم  اأجل  من   2030 الوطنية  قطر  روؤية  اأهداف  لتحقيق 

وبيئة  ومنوع  �شليم  واقت�شاد  الب�شرية  والتنمية  الجتماعي 

واملنظمات،  املوؤ�ش�شات  قدرات  بناء  هذا  و�شيتطلب  م�شتدامة. 

وتقدمي اخلدمات بكفاءة و�شفافية، وتعاون و�شراكات مثمرة بني 

الأعمال  لقطاع  مواتية  بيئة  وتهيئة  واخلا�س،  العام  القطاعني 

واإتاحة جمال اأو�شع للمجتمع املدين. اإن وجود موؤ�ش�شات قادرة 

دم اخلدمات يف التوقيت  ز على الزبائن وُتقِّ وذات م�شداقية ُتركِّ

ل�شواغلهم،  وت�شتجيب  املواطنني  اأمام  م�شوؤولة  وتكون  املنا�شب 

تعترب كلها عنا�شر رئي�شية للتح�شني.

موؤ�ش�شات  على  يتعني  والتخطيط،  ال�شيا�شات  جمايل  ويف 

ز  تركِّ واأن  للم�شتقبل  ا�شت�شرافا  اأكرث  ت�شبح  اأن  العام  القطاع 

املدخلت.  على  تركيزها  من  بدًل  والنتائج  املخرجات  على 

الوطنية  بالأهداف  احلكومية  املوازنة  ربط  هذا  و�شيتطلب 

على  القائم  العملي  بالتخطيط  وربطها  الأعلى،  امل�شتوى  على 

املخرجات يف الوزارات والأجهزة احلكومية الفنية على امل�شتوى 

التنفيذي.  ويتعني على املوؤ�ش�شات اأن تتجاوز عقلية اجلمود يف 

ظل عدم امل�شاءلة عن النتائج، واأن تنتقل اإىل التعاون الن�شط 

بني جميع املوؤ�ش�شات.  اأما يف اإدارة املوارد الب�شرية، فاإنه ينبغي 

ونـُظم  للأداء  معايري  توفر  عدم  يف  املتمثل  الو�شع  اإ�شلح 

بالأداء.   مرتبطة  وظيفية  م�شارات  بتطوير  وذلك  للإدارة، 

والتي  الإدارات  تتمحور حول  التي  املوؤ�ش�شية  العمليات  اأن  كما 

تنفذ يدويا، حتتاج اإىل تن�شيق وتب�شيط، وهي ت�شتهدف خدمة 

الحتياجات  جميع  تلبي  واحدة  نافذة  خلل  من  الزبائن 

وتعززها نظم معلومات متكاملة.

التالية.  الف�شول  يف  والق�شايا  املوا�شيع  هذه  تناول  �شيجري 

يف الف�شل 3 �شيتم الرتكيز اأوًل على التحدي املتمثل يف تهيئة 

الظروف القادرة على دعم حتقيق الزدهار امل�شتدام.







ركائز التنمية الأربع 
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ا�ستدامة
�لزدهار �لقت�سادي

تتطلب ا�شتدامة الزدهار القت�شادي على الأمد البعيد “اإدارة حكيمة للموارد 

لتلبية طموحاتها”-  كافية  واإمكانات  القادمة موارد  للأجيال  لت�شمن  النا�شبة 

ر�ؤية قطر الوطنية 2030

3

اأهداف  ثلثة  اإىل   ”2030 الوطنية  قطر  “ر�ؤية  ت�شري 

معي�شة  م�شتوى  ا�شتدامة  اإىل  ت�شعى  فهي  اقت�شادية مرتابطة. 

عاٍل، وتو�شيع القدرات الإبداعية وريادة الأعمال وتواوؤم النتائج 

القت�شادية مع ال�شتقرار القت�شادي واملايل.

تلبية  باأنها  ال�شتدامة   2030 الوطنية  قطر  روؤية  ف  تعرِّ

الأجيال  باحتياجات  امل�شا�س  دون  احلايل  اجليل  احتياجات 

الزدهار  اإىل  للو�شول  متعددة  م�شارات  اأن هناك  ومع  املقبلة. 

امل�شتدام، فاإن هدف الزدهار يو�شح امل�شار التنموي الذي تريد 

على  تتجنبها.  اأن  تريد  التي  امل�شارات  وتلك  تتبعه  اأن  ما  دولة 

الرغم من اأن هذا املنظور الوا�شع لل�شتدامة ل يحدد جمموعة 

اأنه ير�شم  اإل  معينة من الإجراءات العملية التي يجب اتباعها 

اجتاهًا وا�شحًا للقت�شاد.

 

ولكي ت�شبح ال�شتدامة جزءا ل يتجزاأ من القت�شاد القطري، 

ل بد من اإحراز تقدم يف ثلثة اجتاهات متوازية يعزز بع�شها 

قيمة  بتو�شيع  اأوًل  قطر  دولة  و�شتقوم   .)1-3 )ال�شكل  بع�شًا 

الزدهار،  ل�شتدامة  اأ�شا�شي  �شرط  هي  التي  الإنتاج،  قاعدة 



3 ـل
ص

لف
ا

65

لزيادة  ويهدف  ال�شكان،  عدد  يف  ازديادًا  ي�شهد  اقت�شاد  يف 

الفر�س املتاحة للأجيال املقبلة. وثانيًا �شتحر�س احلكومة على 

ال�شتقرار القت�شادي وتعزيز الكفاءة. ثالثًا، �شتعمل احلكومة 

وت�شجيع  القت�شاد  تنويع  على  اخلا�س  القطاع  مع  بال�شراكة 

ثقافة الكت�شاف والبتكار. 

ت�شمل “القاعدة الإنتاجية” قيمة جميع موارد البلد وهي: راأ�س 

والبنى  والآلت  واملباين  )امل�شانع  الإن�شان  ي�شنعه  الذي  املال 

التحتية(، وراأ�س املال الب�شري، واملوارد الطبيعية، والتكنولوجيا 

واملوؤ�ش�شات )التي ت�شمل الأ�شواق والنظم والقواعد واملنظمات 

وراأ�س املال الجتماعي(. اإن منو قيمة القاعدة الإنتاجية يخلق 

هذه  من  تقل�شها  يقلل  حني  يف  العادي،  للمواطن  اأكرث  فر�شا 

زيادة  ي�شهد  بلد  يف  م�شتدامًا  القت�شاد  يبقى  ولكي  الفر�س. 

الإنتاجية.  القاعدة  تو�شيع  من  بد  ل  ال�شكان  عدد  يف  ردة  مطَّ

عنا�شر  من  عن�شر  اأي  ن�شوب  تعوي�س  ال�شتدامة  وتتطلب 

يف  تعادله  اأخرى  عنا�شر  يف  با�شتثمارات  الإنتاجية  القاعدة 

القيمة على الأقل.

كيفية  على  الإنتاجية  القاعدة  قيمة  تو�شيع  يف  ال�شرعة  تتوقف 

تاأثري ال�شتقرار والكفاءة يف حجم ال�شتثمارات وحجم العائد 

على تلك ال�شتثمارات، وعلى كيفية تاأثري الكت�شافات والتنويع 

القت�شاديني على زيادة عدد الفر�س. هناك روابط يف الجتاه 

املوؤ�ش�شات  يف  املتاأ�شلة  القدرات  حتدد  حيث  اأي�شًا،  الآخر 

والب�شر )وهما عن�شران حيويان يف القاعدة الإنتاجية( مقدرة 

القت�شاد على ال�شري يف م�شاٍر م�شتقٍر، وعلى تخ�شي�س املوارد 

بكفاءة، وعلى تــنـويع ال�شتثمارات يف ن�شاطات جديدة.

 

القت�شادي  الهيكل  بني  بع�شاً،  ها  بع�شُ يعزز  علقات،  هناك 

هيكل  يوؤثر  بالتحديد،  القت�شاديني.  وال�شتقرار  والكفاءة 

لل�شدمات  القت�شاد  تعر�س  مدى  على  القت�شادي  الن�شاط 

على امل�شتوى الكلي؛ فالقت�شاد الأكرث تنوعا يكون اأقل عر�شة 

تنويع  �شرعة  تتوقف  نف�شه،  الوقت  ويف  والتقلبات.  للمخاطر 

املوارد  تخ�شي�س  كفاءة  على  ومداها  القت�شادية  القاعدة 

يعوق  اأن  ميكن  الكفاءة  فانعدام  القت�شادية.  املنظومة  داخل 

حيث  من  التناف�شية  القدرة  باإ�شعاف  وذلك  التنويع  جهود 

التكلفة وبتخ�شي�س املوارد لأن�شطة اقت�شادية غري جمدية.

تو�سيع �لقاعدة �لإنتاجية 
و�شيلة  مالية  ثروة  اإىل  الهيدروكربونية  املوارد  حتويل  “يغدو 
وبناء  عاملية،  بجودة  بنى حتتية  ال�شتثمار يف  يلي:  ما  لتحقيق 

اآليات فعالة لتقدمي اخلدمات العامة، وتكوين قوة عمل ماهرة 

وعالية الإنتاجية، ودعم تطوير القدرات املتعلقة بريادة الأعمال 

والبتكار”- روؤية قطر الوطنية 2030.

اإن التحدي الأول لدولة قطر هو كيفية تو�شيع قاعدتها الإنتاجية، 

اإن مفهوم القاعدة الإنتاجية هو مفهوٌم �شامٌل )انظر اأعله(. 

و�شيكون الرتكيز يف هذا الف�شل على و�شائل ا�شتدامة الزدهار 

من املنظور العملي، وكيفية ارتباطها بالجتاه الذي ت�شري فيه 

دولة قطر ومقدرتها على توجيه م�شارها التنموي لتحقيق هذا 

والجتماعية  الإن�شانية  للأبعاد  التعر�س  و�شيتم  العام.  الهدف 

والبيئية لل�شتدامة يف الف�شول 4 اإىل 6. 

و�سع حد ل�سرعة ��ستنز�ف �ملو�رد �لهيدركربونية 

و��ستهالكها 

وقاعدتها  اقت�شادها  اإدارة  اأجل  من  قطر،  دولة  على  يتوجب 

الإنتاجية، اأن جتيب على �شوؤالني اأ�شا�شيني وهما:

الهيدروكربونية؟ مواردها  ت�شتـغل  اأن  يجب  �شرعة  • باأية 
املكت�شبة من مواردها  املالية  الإيرادات  توزع  اأن  • كيف ميكن 

    الهيدروكربونية بني ال�شتهلك والدخار؟

من الناحية النظرية، يعني ال�شتنزاف الأمثل )وهو بالأ�شا�س 

املفا�شلة بني كمية الرثوة التي ميكن الحتفاظ بها يف الأر�س 

وكمية ما يتم حتويله اإىل موارد مالية( اختيار الطريق الأمثل 

ق�شوى.  اجتماعية  فوائد  يولِّد  الذي  والدخار  لل�شتهلك 

ت�شع  حيث  حمدودة؛  فاخليارات  العملية،  الناحية  من  اأما 

اتخذت  التي  الهيدركربون،  قطاع  يف  ال�شتثمارية  القرارات 

خيارات  حول  حدودًا  عنها،  الرتاجع  ميكن  ل  والتي  �شابقا 

للم�شاريع  اتفاقيات قطر  اإن  املثال،  �شبيل  فعلى  ال�شتنزاف. 

و�شراء  بيع  واتفاقيات  الدولية  النفط  �شركات  مع  امل�شرتكة 

يتم  التي  ال�شرعة  امل�شتهلكني، حتدد  الآمد مع  الطويلة  الغاز 

بها ا�شتنزاف املوارد الهيدروكربونية.

ال�شمال”  “حقل  يف  الغاز  اإنتاج  زيادة  تعليق  قرار  يزال   وما 

موا�شفات  حول  البحث  عمليات  من  النتهاء  يتم  حتى  �شاريا 

هذا احلقل والتي من املتوقع اإجنازها بحلول عام 2015. وبناء 

اآخذين  ال�شتنزاف،  ن�شب  حتديد  �شيتم  البحث،  نتائج  على 

بعني العتبار موا�شفات املخزون الحتياطي وكميته، وعنا�شر 

التكلفة والعوامل الفنية بالإ�شافة اإىل متطلبات القت�شاد املحلي 

و�شروط ال�شوق املتوقعة اآنذاك. لكن اعتبارات ال�شتدامة الأو�شع 

وت�شغيل  ا�شتيعاب  على  القت�شاد  قدرات  اأن  اأي�شًا  تعني  نطاقًا 

املوارد املالية الناجتة عن الرثوة الهيدروكربونية �شوف توؤثر يف 

القرارات املتعلقة بن�شبة ا�شتنـزاف احتياطي تلك الرثوة. 



تتخذ قراراٌت هامٌة حول الكمية من الدخل التي يتم  اأنُ  يجب 

حجم  حتديد  بعد  وذلك  ادخارها  يتم  التي  وتلك  ا�شتهلكها 

ال�شتنزاف وكمية الدخل املتوقع اأن حت�شل عليه الدولة. هذا، 

اأن هذه القرارات ت�شكل جوهر عملية  وتعي احلكومة القطرية 

من  كافيا  حجما  تتطلب  فال�شتدامة  القت�شادية.  ال�شتدامة 

الإنتاجية.  القاعدة  تو�شع  التي  ال�شتثمارات  لدعم  الدخارات 

اإفراط يف  فالنتائج غري امل�شتدامة حت�شل عندما يكون هناك 

عن  الإنتاجية  القاعدة  قيمة  معها  تعجز  لدرجة  ال�شتهلك 

جماراة النمو ال�شكاين.

ال�شتهلك.  حدود  تبيان  على  الذكر  الأنفة  املفاهيم  ت�شاعد 

وميكن تبني اخلط الفا�شل بني م�شتويات ال�شتهلك امل�شتدام 

التي  ال�شتهلك  كمية  اإىل  النظر  خلل  من  امل�شتدام  وغري 

ت�شتطيع ثروة قطر الهيدروكربونية حتملها ب�شورة دائمة. من 

ناحية نظرية، هذا يوازي املقدار ال�شنوي الدائم للقيمة احلالية 

ال�شافية  القيمة  )وهي  املتوقعة  الهيدروكربونية  للإيرادات 

معدل  واحت�شاب  التكاليف  جميع  ح�شم  بعد  الإيرادات  لهذه 

العائد على ال�شتثمارات( واملح�شوبة على مدى زمني خمطط 

له ب�شكل منا�شب. حيث حتدد قيمة هذا املقدار ال�شنوي �شقفًا 

على  املحافظة  مع  ا�شتدامته  ميكن  الذي  ال�شتهلك  ملتو�شط 

قيمة ثروة البلد )املوارد الهيدروكربونية  واملوارد املالية( لغاية 

نهاية الفرتة املخطط لها. بالطبع، ت�شبح عملية احل�شاب اأكرث 

تعقيدا اإذا ما اأخذ باحل�شبان تنامي عدد ال�شكان؛ حيث تتطلب 

الفرد  ن�شيب  ا�شتقرار  لدعم  الدخار  من  مزيدا  ال�شتدامة 

ح�شاب  كيفية   )1-3( الإطار  يو�شح  ال�شتهلك.  من  الواحد 

القيمة احلالية للرثوة الهيدركربونية.

 

مع اأن احل�شابات يف الإطار )3-1( هي تو�شيحية فقط، اإل اأنها 

ت�شتهلكه  اأن  ميكن  ملا  حدودًا  ت�شع  ال�شتدامة  اأن  حقيقة  توؤكد 

فعندما  القادمة.  الأجيال  ثروة  على  املحافظة  مع  ما  دولة 

انخفا�س  نتيجة  )اإما  الهيدروكربونية  املوارد  دخل  يتناق�س 

الناجمة  النتاج  تناق�س عوائد وحدة  ب�شبب  او  النتاج  كميات 

تكون  اأن  فاملفرت�س  النتاج(  تكاليف  يف  الكبرية  الزيادة  عن 

هناك اأ�شكال بديلة م�شتدامة لتوليد الدخل، ولدعم ال�شتهلك 

احلكومي وتغطية تكلفة فواتري م�شتوردات قطر.

ال�شوؤال الذي يطرح نف�شه هو: ما هو امل�شتقبل بالن�شبة لقطر؟ من 

جهة، فاإن ارتفاع ن�شبة املدخرات اأمر مطمئن؛ حيث من املتوقع 

الناجت  من   %45 اإىل  القومي  الدخار  اإجمايل  ن�شبة  ت�شل  اأن 

الف�شل  )انظر   2016--2011 الفرتة  خلل  الإجمايل  املحلي 

الثاين(. ومن جهة اأخرى، فاإن ا�شتمرار العتماد على اإيرادات 

املوارد الهيدروكربونية لتمويل الإنفاق املايل وامل�شتوردات ي�شري 

اإىل اأن ا�شتقرار الو�شع املايل وكذلك ميزان املدفوعات ي�شتحقان 

درجة عالية ومتوا�شلة من النتباه واحلذر. ومن املتوقع اأن ت�شل 

ن�شبة العجز يف الإيرادات املالية غري الهيدروكربونية اإىل %14 

وهذا   ،2016�  2011 عامي  بني  الإجمايل  املحلي  الناجت  من 

ميثل انخفا�شا عن م�شتوى العجز املايل عام 2009 والذي بلغت 

التخل�س  املطاف،  نهاية  يف  تتطلب،  فال�شتدامة   .%19 قيمته 

من هذا العجز، وجعل قاعدة الدخل غري الهيدروكربوين كافيًة 

لتمويل الإنفاق املايل واحتياجات ال�شترياد. و�شتقوم احلكومة 

اإ�شلح  عملية  من  كجزء  املطلوبة  الهيكلية  التعديلت  بدرا�شة 

العامة.  املوازنة  ر�شم  ولآليات  واملوازنة  املالية  لل�شيا�شة  وا�شعة 

حا�شمة  خطوات  م�شبقا  القطرية  احلكومة  اتخذت  وقد  هذا، 

لتنويع م�شادرها من دخل ال�شتثمارات اخلارجية )انظر الق�شم 

اخلا�س ببناء اقت�شاد متنوع والذي يرد لحقا يف هذا الف�شل(.

�لنتيجة �لقطاعية �لأوىل: 

و�سع �إطار وطني لال�ستثمار�ت يف دولة قطر

يتعلق  فيما  منطقي  ب�شكل  نف�شه  يطرح  اأخر  �شوؤال  هناك 

بالقرارات اخلا�شة با�شتغلل املوارد الهيدروكربونية وم�شتويات 

حيث  لدخاراتها؟  قطر  دولة  ا�شتثمار  كيفية  وهو  ال�شتهلك، 

ما  وعادة  العملية،  الناحية  من  مهم  اأمر  ال�شتثمار  طبيعة  اأن 

ي�شعب الرتاجع عن القيام بال�شتثمارات التي مت  اتخاذ القرار 

ب�شاأنها م�شبقا.
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يف  املقا�س  التغري  يعني  الذي  احلقيقي،  ال�شتثمار  مفهوم  ي�شم 

قيمة القاعدة الإنتاجية خلل فرتة زمنية معينة، ال�شتثمارات يف 

وراأ�س  الب�شري،  املال  وراأ�س  الإن�شان،  التي هي من �شنع  الأ�شول 

واملعرفة،  )الإمكانيات،  الجتماعية  والتكنولوجيا  الطبيعي،  املال 

والبحث والتطوير، واملوؤ�ش�شات(. يركز هذا اجلزء من ا�شرتاتيجية 

التنمية الوطنية 2011-2016 على ال�شتثمار يف الأ�شول التي هي 

م�شتقبلية  تيارات  تولِّد  التي  املالية  الأ�شول  اأو  الإن�شان  �شنع  من 

من الدخل. ويتخذ هذا النوع من ال�شتثمار ثلثة اأ�شكال رئي�شية، 

وهي: ال�شتثمار يف التنمية ال�شناعية والتجارية للبلد، ال�شتثمار 

يف البنى التحتية، وال�شتثمار يف الأ�شول الأجنبية. 

�لإنفاق �ل�ستثماري �ملخطط له 

ا�شرتاتيجية  فرتة  خلل  كبرية  ا�شتثمارات  اإجراء  املخطط  من 

التنمية الوطنية )2011-2016(. فمن املتوقع اأن ي�شل متو�شط 

الإجمايل  املحلي  الناجت  25% من  ن�شبة  اإىل  الإجمايل  ال�شتثمار 

خلل الفرتة املذكورة، مع العلم اأن قرار اإ�شافة ا�شتثمارات اأخرى 

زيادة  تعليق  م�شاألة  يف  البت  لغاية  تاأجيله  �شيتم  الغاز  قطاع  يف 

الإنتاج يف حقل ال�شمال؛ الأمر الذي لن يتم قبل حلول عام 2015.  

 

ال�شناعي  القطاع  الرئي�شي يف  الطرف  القطرية هي  احلكومة 

قطر”  “�شناعات  موؤ�ش�شة  اأن�شطة  خلل  من  وذلك  قطر،  يف 

املرتبطة باحلكومة، ومن خلل ا�شتخدام موارد الدولة لتمويل 

امليزات  من  الأن�شطة  هذه  من  الكثري  ت�شتفيد  اأخرى.  اأن�شطة 

ولديها  والطاقة،  الهيدروكربونية  قطر  دولة  ملوارد  الطبيعية 

من  بالتعاون  ذلك  يتم  ما  وغالبًا  بامتياز،  ناجح  اأعمال  �شجل 

�شركاء اأجانب يف م�شاريع م�شرتكة.

توفر  فهي  للطرفني.  متبادلة  منافع  اإىل  توؤدي  امل�شاريع  وهذه 

مزايا عدة لدولة قطر مثل تدفق التكنولوجيا واملعرفة واإمكانية 

النفاذ اإىل الأ�شواق و�شل�شة التوريد العاملية. باملقابل، يتلقى هوؤلء 

املواد  اإىل  الو�شول  ومنها:  مزايا  عدة  قطر  دولة  من  ال�شركاء 

اللقيمة والطاقة الرخي�شتني، واتفاقيات تقا�شم اأرباح مرغوبة، 

و�شرائب منخف�شة، وحرية حتويل الأرباح، ومزايا اأخرى كثرية. 

�شتوا�شل ال�شتثمارات املرتبطة بالدولة، وهي تتم يف الغالب من 

خلل �شركات تعود ملكية معظمها اإىل حكومة قطر اأو ما ينوب 

عنها من هيئات، دعم منو ال�شناعة القطرية وتو�شعها.

قطر  �شركة  )عدا  القطرية  ال�شركات  ا�شتثمارات  قيمة  �شتبلغ 

للبرتول وال�شركات التابعة لها( اأكرث من 130 مليار ريال قطري 

نحو  ال�شتثمارات  وتت�شمن هذه   .2016-2011 الفرتة  خلل 

با�شتثمارها �شركة بروة و�شركة  100 مليار ريال قطري تقوم 

وياأتي  وجتارية.  �شكنية  عمرانية  م�شاريع  يف  القطرية  الديار 

للرتبية  قطر  موؤ�ش�شة  ِقَبل  من  والتعليم  ال�شحة  يف  ال�شتثمار 

الأهمية،  حيث  من  التالية  املرتبة  يف  املجتمع  وتنمية  والعلوم 

التعليمية  واملدينة  ال�شدرة  م�شت�شفى  ا�شتثمارات  �شتبلغ  حيث 

نحو 19 مليار ريال قطري.

للبرتول  قطر  ل�شركة  بالن�شبة   ،2010 �شنة  كانت  لقد 

ا�شتكمال  مت  حيث  حا�شمًة  �شنة  لها،  التابعة  وال�شركات 

ا�شتثمار  �شيبقى  هذا  ومع  الغاز.  اإ�شالة  م�شاريع  جمموعة 

املدى  على  ملحوظا  بها  املرتبطة  وتلك  للبرتول  قطر  �شركة 

املتو�شط؛ ما قيمته 88 مليار ريال قطري يف الفرتة 2011- 

2016. وتت�شمن تلك ال�شتثمارات خططًا بقيمة 7 مليارات 
يف  القطرية  ال�شناعة  �شركات  قدرات  لتو�شيع  قطري  ريال 

قطاع البرتوكيماويات، مبا يف ذلك اإنتاج البولوثيلني اخلفيف 

الكثافة، والأمونيا، واليوريا.

تخطط احلكومة اأي�شًا لإنفاق اأكرث من 65 مليار دولر اأمريكي 

وت�شمل   .)2-3 )ال�شكل   2016 عام  حتى  التحتية  البنى  يف 

اخلطط احلالية حت�شني قطاعي الطاقة واملياه، وميناء الدوحة 

اجلديد وقطاع املعلومات والتكنولوجيا. كما اأن هناك م�شاريع 

اأنفاق ملدينة  و�شبكة مرتو  �شبكة �شكك حديدية داخلية  اإن�شاء 

املزمع  ال�شتثمارات  جمموعة  تثري  الدرا�شة.  قيد  الدوحة 

تنفيذها يف جمال البنى التحية م�شائل تتعلق برتتيب الأولويات 

والكفاءة. و�شتعمل احلكومة، وعينها على امل�شتقبل،على التاأكد 

من تطوير بنى حتتية اأ�شا�شية توازي اأف�شل النماذج يف العامل، 

وطنية  خطة  اإطار  �شمن  تندرج  م�شاريع  خلل  من  وذلك 

متكاملة للبنية التحتية.

اإ�شافية،  اأخرى  التحتية يف جمالت  البنية  ا�شتثمارات  ت�شاهم 

الوطنية  الأهداف  علوة على ما هو خمطط فعًل، يف حتقيق 

ترتاوح  التي  امل�شاريع،  هذه  تكاليف  تعترب  فبينما  التنموية. 

اإل  ن�شبيًا،  متوا�شعًة  اأمريكي  دولر  مليار   12.5�  8.5 بني 

عظيمة.  تكون  قد  امل�شتدامة  املوارد  اإدارة  يف  م�شاهمتها  اأن 

وتت�شمن تلك امل�شاريع تو�شيع نطاق نظام توزيع مياه ال�شرف 

ال�شحي لت�شمل اأرا�شي زراعية جديدة، واإن�شاء مرافق جديدة 

ملعاجلة مياه النفايات ال�شناعية، واإ�شلح وحت�شني �شبكة توزيع 

املياه املحّلة، ورفع قدرات حمطات معاجلة مياه النفايات من 

ال�شحي  ال�شرف  مياه  لتدفق  عالية  م�شافة  قيمة  اإنتاج  اأجل 

املعاجلة، وحتديث بع�س م�شاريع توليد الطاقة. )يو�شح اجلزء 

املربرات  والقت�شادية  التقنية  الكفاءة  بتعزيز  املتعلق  التايل 

املنطقية لهذه ال�شتثمارات امل�شتهدفة(.
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�لهد�ف �ملحدد لعام 2013

• �شياغة  ا�شرتاتيجية  وطنية  وخطة  متكاملة  للبنية  التحتية 
      وحتديد قدرات اجلهات املن�شقة لهذه ال�شرتاتيجية وتعزيزها.

• مراجعة جدوى ال�شتثمارات ال�شافية يف البنية التحتية من 
    اجل ت�شجيع ال�شتخدام امل�شتدام للموارد.

�لريع �لقت�سادي و�ل�ستثمار 

تعود  قطر  دولة  يف  الهيدروكربونية  الأ�شول  ملكية  اأن  مبا 

للحكومة، فعلى عاتقها تقع م�شوؤوليُة تعظيم القيمِة الناجمة عن 

ا�شتغلل تلك الأ�شول. وقد تقوم بذلك من خلل اإجراءات مالية 

�شت�شعى  مبدئية،  ناحية  من  معا.  كليهما  اأو  تعاقدية  تدابري  اأو 

الهيدروكربونية  الأ�شول  من  اآٍت  ريٍع  كل  على  للح�شول  الدولة 

التي متلكها و�شمان وجود عائٍد جمٍز من اأي راأ�شمال ت�شتثمره 

الهيدروكربونية  املوارد  ريع  ا�شتهداف  يوؤثر  اأن  يجب  ول  فيها. 

يف  احليادية  )مبداأ  اخلا�شة  ال�شتثمارات  حجم  على  بكفاءة 

ال�شتثمار( و�شينال م�شتثمرو القطاع اخلا�س ح�شتهم املطلوبة 

من معدل العائد )بعد تعديله مبعامل املخاطرة(.

املوارد  ريع  ُيعظم  اأن  املتوقع  من  لي�س  عملية،  ناحية  من 

الهيدروكربونية الذي حت�شل عليه الدولة اإىل اأعلى حد ممكن. 

الأعلى  احلد  اإىل  الريع  تعظيم  اأن  وهو  واحد،  ل�شبب  وذلك 

ا�شتثماٍر على  لكل  والتعاقدية  املالية  الرتتيبات  يتطلب تف�شيل 

حدة. وعلى الأرجح، ل تتوفر املعلومات اللزمة لتحديد �شروط 

العقد الأمثل، و�شيتوزع نطاق قدرات التنفيذ لي�شمل عددًا كبريًا 

من هذه ال�شتثمارات. هذا، وبينما ي�شكل مبداأ احل�شول على 

مفيدا،  توجيهيا  دليل  ال�شتثمار  يف  واحليادية  الأمثل  الريع 

ُطر تعك�س 
ُ
فاإن الطابع العملي )الرباغماتي( ي�شتدعي تطبيق اأ

الواقع وتكون قابلة للتنفيذ.

اأن تكون  و�شت�شمن احلكومة يف امل�شتقبل، كما فعلت يف املا�شي، 

بالقطاع  املرتبطة  واللحقة،  الأ�شا�شية  ال�شتثمارات،  تركيبة 

كل  خ�شو�شيات  مع  للتعامل  كاٍف  ب�شكل  مرنة  الهيدروكربوين، 

اأهمية  هناك  اأي�شا،  ال�شوق.  اأو�شاع  اأو  التكاليف  وتغري  م�شروع 

للتدابري املتعلقة بالت�شارك يف حتمل املخاطر ب�شكل عادل. فبينما 

�شتقوم الدولة باتخاذ كافة اخلطوات لدرء كافة م�شادر املخاطرة 

التي ت�شتطيع القيام بها، فاإن اإزالة املخاطر الت�شغيلية والتجارية 

اأخرى �شوف تكون يف  اأو بو�شائل  من خلل ال�شمانات احلكومية 

منتهى ال�شرر اإذا ما هي اأ�شعفت احلوافز التي تعزز اأداء القطاع 

اخلا�س. ويف حالة م�شاركة م�شتثمري القطاع اخلا�س للدولة يف ريع 

امل�شاركة  لتعوي�س  هذه  الدولة  الهيدروكربونية، ف�شت�شعى  املوارد 

الوطني  القت�شاد  على  اإيجابا  تنعك�س  اأخرى  بفوائد  الريع  يف 

)كامتلك التكنولوجيا والبنى التحتية اأو املعرفة واملهارات(.
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�لنتيجة �لقطاعية �لثانية: 

تعزيز دور �ل�ستثمار يف �ل�ستد�مة 

الأبد  اإىل  لل�شتدامة  قابل  غري  بذاته  امل�شتقل  ال�شتثمار  اإن 

لأن كل امل�شاريع ال�شتثمارية لها اأجل حمدود. وتوجد جمموعة 

ناجحة،  يوما  كانت  اأن�شطة  نهاية  تت�شبب يف  التي  العوامل  من 

ومن هذه العوامل: اكت�شاف تقانات جديدة؛ التغري يف الأذواق؛ 

اأو  املخاطر  تقييم  واإعادة  املناف�شة،  من  جديدة  م�شادر  بروز 

�شايف   هو  لل�شتدامة  بالن�شبة  يهم  ما  لذا،  املوارد.  ا�شتنـزاف 

غري  اأو  مبا�شر  ب�شكل  توفريها  امل�شروع  ي�شتطيع  التي  املوارد 

مبا�شر لدعم الرفاه يف امل�شتقبل.

والطاقة  اللقيمة  املوارد  من  متلكه  ما  قطر  دولة  �شت�شخر 

الآمد  الطويل  القت�شادي  التنويع  يف  للم�شاهمة  الرخي�شتني 

قطر  دولة  جناح  اختبار  ومعيار  الإنتاجية.  قاعدتها  وتو�شيع 

بهذه  املتعلقة  ال�شتثمارات  ترتافق  اأن  هو  امل�شعى  هذا  يف 

املخاطرة(  بدرجة  )املعدل  للعائد  مقبولة  مب�شتويات  الروؤية 

لهذه  بتخ�شي�شها  احلكومة  التزمت  التي  املوارد  جمموع  على 

ال�شتثمارات. اإن ال�شناعات التي حت�شل على مزايا ناجمة عن 

الطاقة  م�شادر  بقرب  والتمركز  والتوزيع  النقل  تكاليف  اإلغاء 

واملواد اللقيمة تقدم فر�شا عديدة لل�شتثمار.

 

توريد  �شل�شلة  يف  الندماج  طريق  عن  تتاح  اأخرى  فر�شة  وثمة 

فائ�س  ت�شدير  يف  الفر�شة  هذه  جوانب  اأحد  وتتمثل  الطاقة. 

هذا  لكن  والعامل.  املنطقة  دول  اإىل  الغاز  من  املولَّدة  الطاقة 

التكلفة.  كفوؤة  وتقانات  احلدود  عرب  اإ�شافيًا  ا�شتثمارًا  يتطلب 

الكهربائي  التيار  لنقل  كوابل  اإقامة  اأي�شا  اخليارات  بني  ومن 

املبا�شر والعايل اجلهد. حيث اأن ن�شبة فاقد الطاقة اأثناء نقل 

)نحو  جدا  منخف�شة  الكوابل  هذه  عرب  بعيدة  مل�شافات  التيار 

بكفاءة  الكوابل  هذه  تعمل  كما  كيلومرت(،   1000 لكل   %3
فرن�شا  �شبكتي  بني  تربط حاليا  الكوابل  ومثل هذه  املاء.  حتت 

وهولندا  ا�شكندنافيا  من  كل  �شبكات  اإىل  بالإ�شافة  وبريطانيا 

و�شمال اأملانيا. واإن التكاليف الراأ�شمالية ملثل هذه ال�شتثمارات 

م�شتمرة يف النخفا�س.

عندما  اأ�شيق،  تعريفًا  كذلك  ال�شتدامة  تعطى  اأن  ميكن 

الت�شدير  على  القدرة  مع  )احليوية(  ال�شتمرارية  تتعادل 

اأو عن  املوقع  الناجمة عن  التكلفة  مزايا  ال�شتفادة من  دون 

الأن�شطة  وتتمتع  امل�شترتة،  اأو  املبا�شرة  احلكومية  الإعانات 

القت�شادية، التي تولد العائدات رغم العقبات وبعد احت�شاب 

تناف�شية  مبيزة  ال�شوقية،  اأ�شعارها  وفق  املدخلت  تكاليف 

بعيدة الآمد.

التي  الأن�شطة  عن  متعددة  اأمثلة  تقدم  عدة  دول  هناك 

كاإنتاج  اأعله،  اإليه  امل�شار  ال�شتدامة  تعريف  متطلبات  تلبي 

رغم  بال�شتدامة  يتميز  الذي  �شنغافورة  يف  البرتوكيماويات 

وكذلك  امل�شتوردة.  اللقيمة  املواد  على  كلياًًّ  اعتمادًا  اعتماده 

ر  ت�شدِّ والتي  الرنويجية،  النفطية  اخلدمات  �شناعة  فاإن 

غري  الرنويج  كانت  ولو  حتى  لل�شتمرار  قابلة  عامليا،  اإنتاجها 

اأن  ميكنها  كيف  هو  قطر  دولة  اأمام  فالتحدي  للنفط.  منتجة 

املوارد  عر�س  �شل�شلة  يف  لها  املتوفرة  املزايا  جمموعة  ت�شخر 

اخلدمات  ت�شدير  من  ال�شتفادة  اأجل  من  الهيدروكربونية 

ال�شياق، هناك جمال واعد  اأخرى. ويف هذا  اإىل دول  واملعرفة 

بالن�شبة لدولة قطر، وهو يت�شمن معاجلة الغاز الطبيعي امل�شال 

تف�شيلية  ميزة  قطر  دولة  لدى  حيث  وتوزيعه؛  وتخزينه  ونقله 

التكامل  يف  كامنة  وميزة  والنقل  الإنتاج  جمايل  يف  بالفعل 

العمودي بني الأن�شطة املرتابطة يف جمايل التوزيع والتخزين. 

لعمليات  ارتكاز  نقطة  وجود  هو  الآن  قطر  دولة  اإليه  تفتقر  ما 

للبرتول  قطر  �شركة  اأبلت  لقد  ال�شناعية.  والتنمية  ال�شتثمار 

الطاقة  قطاع  يف  الأخرى  والهيئات  لها  التابعة  وال�شركات 

قطر،  دولة  حتتاج  لكن  ال�شتثمارات،  قيادة  يف  ح�شنا  بلء 

ال�شناعات  من  اأبعد  هو  ملا  اقت�شادها  لتنويع  حماولتها  يف 

الهيدروكربونية )�شُتبحث هذه امل�شاألة لحقًا يف هذا الف�شل(، 

للإ�شراف على  كفوؤة  تن�شيقية  للتنويع وجهة  فعالة  �شيا�شة  اإىل 

وكالت م�شتقلة  تلعب  الدول،  بع�س  ال�شيا�شة، ففي  تنفيذ هذه 

ويف  للحكومة  امل�شورة  اإ�شداء  يف  رئي�شيًا  دورًا  امل�شتوى  رفيعة 

تنفيذ �شيا�شات ال�شتثمار والتنمية ال�شناعية. ومن بني الأمثلة 

على ذلك، وكالة التنمية ال�شناعية يف اأيرلندا، وجمل�س التنمية 

القت�شادية يف �شنغافورة )الإطار 2-3(.  

املوؤ�ش�شاتية  الرتتيبات  مراجعة  على  قطر  دولة  و�شتعمل  هذا، 

والتنويع  امل�شتدام  النمو  يف  اأهدافها  تعزيز  �شاأنها  من  التي 

القت�شادي.

�لهدف �ملحدد لعام 2012

• مراجعة التدابري املوؤ�ش�شية من اجل دعم منو وتنويع القت�شاد

��ستثمار�ت قطر يف �لأ�سول �لأجنبية

ي�شاعد ال�شتثمار يف الأ�شول الأجنبية على احلد من املظاهر 

ال�شناعات  اإيرادات  تدفق  عن  الناجمة  لل�شيولة  املر�شية 

بتعزيز  املتعلق  التايل  اجلزء  يف  )�شُيبحث  الهيدروكربونية 

ع  وينوِّ م�شتقبليا  دخل  يوؤمن  انه  كما  القت�شادي(،  ال�شتقرار 

قاعدة الدخل يف دولة قطر. وتنح�شر م�شوؤولية اتخاذ القرارات 
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املتعلقة مبقدار ال�شتثمار يف الأ�شول الأجنبية باملجل�س الأعلى 

لل�شوؤون القت�شادية وال�شتثمار. 

 

اخلارجية  قطر  دولة  با�شتثمارات  املتعلقة  القرارات  و�شُتلبي 

الأجنبية  العملت  احتياطي  ومنها،  اخلا�شة  احتياجاتها 

الأ�شول  املالية؛  اللتزامات  ولت�شديد  العملت  اإدارة  لدعم 

القت�شادي؛  ال�شتقرار  حتقيق  اأهداف  تدعم  التي  ال�شائلة 

الدخل  تنويع  �شاأنها  من  التي  الأمد  الطويلة  وال�شتثمارات 

ا�شرتاتيجية  وا�شتثمارات  للم�شتقبل؛  اللزمة  الأموال  وتوفري 

ت�شاعد على الإ�شراع باكت�شاب املعرفة والتكنولوجيا والقدرات 

التي من �شاأنها تو�شيع القاعدة الإنتاجية لدولة قطر وتنويعها. 

و�شيتم التطرق لهذه امل�شائل وال�شرتاتيجيات املتعلقة بها �شمن 

�شياق اأو�شع لت�شميم هيكل ال�شيا�شة القت�شادية.

تعزيز �ل�ستقر�ر �لقت�سادي
يكمن التحدي الثاين لدولة قطر “يف اختيار واإدارة م�شار يحقق 

ر�ؤية  القت�شادية.”  والتوترات  الختللت  ويتجنب  الزدهار 

قطر الوطنية 2030.

يعد توفر ال�شتقرار القت�شادي �شرطا اأ�شا�شيا حلث امل�شتثمرين 

على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتو�شيع القاعدة الإنتاجية. 

مع اأن اأي اقت�شاد معر�س للوقوع يف الأزمات، لكن وجود تقلبات 

الطلب؛  يف  اجلذرية  كالتـاأرجحات  الآمد،  طويلة  اأو  مزمنة 

اأو ال�شطرابات املالية العنيفة،  والجتاهات احلادة للت�شخم؛ 

ويقل�س  القت�شادي،  الن�شاط  على  �شلبا  يوؤثر  اأن  �شاأنه  من 

اإمكانية  من  ويقلل  ال�شرتاتيجية،  بال�شتثمارات  الهتمام 

احل�شول على  الئتمان وم�شادر التمويل الطويلة الآمد.

�أ�سباب عدم �ل�ستقر�ر ونتائجه

ال�شتثمار  املزمنة  القت�شادي  ال�شتقرار  عدم  ظاهرة  تثبط 

املحلي والأجنبي، ثم تت�شبب هذه الظاهرة، يف نهاية الأمر، يف 

�س ما تبّقى من ثقة اجتماعية. فبينما  متلل وتذمر اجتماعي يقوِّ

والت�شوهات  التقلبات  من  مكا�شًب  يحقق  اأن  بع�شهم  ي�شتطيع 

�شعوبة  يجدون  العاديني  املواطنني  غالبية  فاإن  القت�شادية، 

يف اإدارة دفة م�شتقبلهم القت�شادي، املحفوف بال�شكوك، مما 

م�شاحلهم  حتقيق  اإىل  يهدف  اأناين  �شلوك  تبني  اإىل  يدفعهم 

تتدنى  الجتماعية  الثقة  تتحطم  فعندما  ال�شيقة.  الذاتية 

الرغبة بامل�شاركة يف بذل اجلهود للنهو�س بال�شالح العام. 

بني  فمن  كبرية:  اقت�شادية  لتقلبات  قطر  دولة  تعر�شت  لقد 

ال�شمي  الدخل  لتقلبات  م�شتوى  اأعلى  قطر  �شهدت  دولة   57
منذ  الت�شخم  ن�شبة  ت�شارعت  لقد  �2007؛   2002 بني عامي 

 2008 عام  الأول من  الربع  15% يف  اإىل  لت�شل   2005 عام 

وهو اأعلى م�شتوى لها يف تاريخ دولة قطر، )ال�شكل 3-3(. جنم 

يف  ال�شريع  للتو�شع  نتيجة  الت�شخم  يف   الكبري  الت�شارع  هذا 

الئتمان الذي غذته الإيرادات الهائلة للموارد الهيدروكربونية، 

و�شاعفت من حدته الختناقات يف جانب العر�س. ولقد خفت 

العميق  العاملي  القت�شادي  الركود  اأدى  اأن  بعد  الت�شخم  حدة 

لعامي 2008 �2009 اإىل كبح الطلب العاملي واملحلي.

هكذا، فاإن العتماد على املوارد الهيدروكربونية يعر�س دولة قطَر 

القت�شادي  التخطيط  ويجعل  العاملية،  الطاقة  اأ�شواق  لتقلبات 

عر�شة مل�شتويات عالية من عدم اليقني.  ففي �شهر حزيران/يونيو 

114 دولرًا اأمريكيًا،  2008، بيع برميل النفط ب�شعر  من عام 

وبعد �شتة ا�شهر فقط ويف �شهر كانون الول/دي�شمرب من العام 

نف�شه هبط �شعر برميل النفط اإىل 41 دولر اأمريكيا فقط.  ويف 

كما  الهيدروكربونية،  املوارد  ت�شدير  على  القائمة  القت�شادات 

هي حال اقت�شاد دولة قطر، �شتوؤثر تقلبات �شعر الطاقة ب�شكل 

مبا�شر وحاد على م�شار اإيرادات املالية العامة، خملفة ارتدادات 

عديدة على نواحي القت�شاد )ال�شكل 4-3(. 

بها، جتعل من  التـنبوؤ  والتي ي�شعب  للطاقة،  املتقلبة  فالأ�شعار 

ال�شعب على �شانعي ال�شيا�شات حتديد ما هي اأف�شل خيارات 

ال�شيا�شة املالية العامة للحكومة )ال�شكل 5-3(.
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هناك دائما خماطرة يف اأن ارتكاب الأخطاء يف ح�شابات املالية 

العامة يزيد من حدة التقلبات القت�شادية. ومبا اأنه من ال�شعب 

القدرة على التـنبوؤ باأ�شعار النفط العاملية، ي�شبح من امل�شتحيل 

معرفة ما اإذا كانت تقلبات الأ�شعار اأمرًا موؤقتًا اأم دائمًا. واإىل 

لفرتة  النفط  اأ�شعار  ارتفاع  با�شتمرار  العتقاد  يربر  ما،  حد 

اأما  للمواطنني.  املقدمة  للخدمات  املايل  الدعم  زيادة  طويلة 

اإذا كان ارتفاع الأ�شعار موؤقتًا فقد توؤدي تلك التحويلت املالية 

اإىل نتائج مل تكن يف احل�شبان مبا يف ذلك الفجوة الهيكلية يف 
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يظل  فاحلذر  مرتفعة،  النفط  اأ�شعار  بقيت  لو  وحتى  التمويل. 

مطلوبا اإذا كان القت�شاد يعمل تقريبا بطاقته الق�شوى؛ فقد 

يوؤدي ارتفاع الإنفاق احلكومي على املدى الق�شري اإىل الت�شخم. 

الدولية  الأ�شعار  اإىل حد ما، حممية من دوامة  اإن دولة قطر، 

للمواد الهيدروكربونية. فمعظم غاز قطر يباع ح�شب اتفاقيات 

متو�شط  وفق  اأ�شعارها  حتديد  يتم  الأمد  طويلة  و�شراء  بيع 

متحرك لأ�شعار النفط املرجعية. حيث ت�شاهم هذه الطريقة يف 

التخفيف، نوعا ما، من حدة التقلبات يف اإيرادات الغاز الطبيعي 

امل�شال يف دولة قطر. لكن تبقى هذه احلماية جزئية لأن اأ�شعار 

الغاز الطبيعي امل�شال ما زالت تقتفي اأثر اأ�شعار النفط، كما اأن 

بع�س عقود الغاز الطبيعي امل�شال التي اأبرمتها دولة قطر تن�س 

على اإعادة املفاو�شات ب�شكل دوري حول بنودها اأو تعديل كميات 

الغاز التي يتم �شراوؤها. و�شرتتفع حدة ال�شغوط لإعادة تعديل 

طويلة  ملدة  الأ�شعار  �شعف  ا�شتمر  ما  اإذا  نزول  الأ�شعار  عقود 

يف ال�شوق “الفورية” للغاز الطبيعي امل�شال )انظر الف�شل 2(. 

قد يخلق ربط الريال القطري بالدولر الأمريكي حتديات لإدارة 

القت�شاد الوطني، خا�شة عندما تختلف ظروف الطلب بني دولة 

قطر والوليات املتحدة، وعندئذ ل ميلك م�شرف قطر املركزي 

مرونة كافية لدفع الأدوات النقدية املحلية يف الجتاه املطلوب. 

وبكلمة اأخرى، ت�شيف الرتتيبات النقدية الناجمة عن الرتباط 

مع الدولر عن�شرًا اآخر خارج نطاق �شيطرة احلكومة وميكن اأن 

يوؤدي اإىل عدم ال�شتقرار، مثل تقلبات اأ�شعار النفط العاملية.

ومن ح�شن احلظ، فاإن موجات التقلبات التي تعر�شت لها دولة 

قطر مل توؤد اإىل نتائج َمَر�شية كما حدث مع بع�س القت�شاديات 

املرتبطة اأ�شا�شا ب�شادرات املوارد الطبيعية. لكن لي�س هناك ما 

ي�شمن اأن امل�شتقبل �شي�شبه املا�شي. ويف الوقت الذي تنتقل فيه 

دولة قطر من مرحلة التنمية القائمة على الإنفاق ال�شتثماري 

عبئا  ي�شكل  و�شيانتها  ال�شتثمارات  هذه  ت�شغيل  فاإن  املكثف، 

كبريا على املوازنة الأمر الذي يتطلب اإدارة وتخطيطًا دقيقني. 

قطاع  يف  تباطاأت  اإذا  التنمية  باأن  اأي�شا  احلكومة  تدرك  كما 

ال�شليمة  الكلي  القت�شاد  ف�شيا�شات  الهيدروكربونية  املوارد 

الداعمة لبيئة م�شتقرة �شتوؤدي دورًا حا�شمًا يف تو�شع القطاعات 

غري الهيدروكربونية وازدهارها.

�لنتيجة �لقطاعية �لثالثة: 

مر�جعة �إطار �ملالية �لعامة 

ي�شبح  للنفط،  العاملية  الأ�شعار  بخ�شو�س  اليقني  لعدم  نتيجة 

لإدارة  اأ�شا�شيًا  اأمرًا  اخلطط  تلك  وتنفيذ  للموازنة  التخطيط 

احلكومة  اأداة  هي  ال�شنوية  املوازنة  اأن  املوؤكد  ومن  القت�شاد. 

تقدم  حاليا  الق�شري.  الأمد  يف  القت�شاد  لإدارة  الرئي�شية 

الوزارات خططًا للإنفاق تعتمد اأ�شا�شًا على م�شتويات تاريخية 

باقرتاح  واملالية  القت�شاد  وزارة  تقوم  ثم  للنفقات،  و�شابقة 

املوازنة املالية وتو�شي باعتمادها من ِقَبل جمل�س الوزراء. ومع 

هناك  اأن  اإل  بكفاءة،  تدار  و�شرَفها  املوازنة  اإعداد  عملية  اأن 

اإعدادها. حيث  املتبعة حاليا يف  الإجراءات  الق�شور يف  بع�س 

تركز املوازنة على املدخلت و�شوابط الإنفاق، ل على الوظائف 

لتحديد  للإنفاق  �شابقة  معايري  فا�شتخدام  والآثار.  والنتائج 

كيفية تخ�شي�س الأموال يوؤدي اإىل اجلمود لأنه من ال�شعب اأن 

يف�شح املجال اأمام برامج جديدة اأو اإنهاء برامج قدمية. وهكذا، 

يتم و�شع اإطار املوازنة دون الهتمام الكامل بامل�شار امل�شتقبلي 

اأثناء  باحل�شبان،  يوؤخذ  ل  وبالتحديد،  النفقات  اأو  للإيرادات 

اإىل  اآثارها  التي متتد  الإنفاق  التزامات  املوازنة،  اإعداد  عملية 

التزامًا  يت�شمن  الذي  الراأ�شمايل  ال�شتثمار  مثل  امل�شتقبل، 

باإدارة العمليات و�شيانتها لعقود زمنية قادمة.

بالإ�شافة لذلك، هناك ق�شم كبري من موارد الدولة يقع خارج 

جزءًا  تعترب  ل  النفقات  هذه  اأن  ومع  احلكومية.  املوازنة  اإطار 

بيئة  على  توؤثر  اأنها  اإل  املوازنة  تخطيط  عملية  من  اأ�شا�شيًا 

اآفاق التنمية يف الأمد  القت�شاد الكلي يف الأمد القريب وعلى 

البعيد. فهذه النفقات املرتبطة بالدولة ت�شمل تاأثرياتها موارد 

اأخرى كالأر�س والبيئة.
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�شتطلق احلكومة، اإدراكا منها لهذه التحديات، برنامج اإ�شلح 

واملالية،  القت�شاد  وزارة  تنظيم  اإعادة  حول  يتمحور  للموازنة 

والهدف   .2009 لعام   31 رقم  الأمريي  املر�شوم  كما جاء يف 

الرئي�شي هو و�شع اإطار �شامل وقانوين ينظم املوازنة العامة مبا 

يتفق مع د�شتور دولة قطر.

�لهدف �ملحدد لعام 2016

• و�شع موازنة متنا�شقة تتطلَّع ُقدمًا، وتكون مرتبطة با�شرتاتيجية 
   التنمية الوطنية 2016-2011، وباخلطط الت�شغيلية للجهات 

   التي تقوم بالإنفاق )انظر الف�شل 7 اأي�شًا(.

املحدد  الهدف  حتقيق  العامة  املالية  اإ�شلح  برنامج  �شيدعم 

اأعله من خلل خم�شة عنا�شر اأ�شا�شية، وهي:

د مبادئ الكفاءة يف املالية العامة. قانون موازنة جديد يج�شِّ

ت�شنيف وظيفي جلميع النفقات م�شتخدمًا الت�شنيف الدويل 

لوظائف احلكومة.

اأ�شحاب  ميكن  للدولة”  العامة  “للمالية  كلي  اإطار  و�شع 

القرار من حتليل العلقة بني موؤ�شرات التخطيط الأ�شا�شية 

والنعكا�شات املالية والقت�شادية لللتزامات املالية املعتمدة 

يف املوازنة.   

برنامج لل�شتثمار العام للتاأكد من اأن امل�شاريع الراأ�شمالية 

تقدم اأف�شل النتائج الجتماعية واأنها من�شقة تن�شيقا جيدا.

اإن�شاء جهة جديدة للمراقبة والتقييم. 

اإن املبادرات الثلث الأوىل امل�شار اإليها اأعله هي قيد املعاجلة، 

وزارة  يف  الديون  لإدارة  وظيفة  باإن�شاء  قرار  اتخاذ  مت  كما 

القت�شاد واملالية. لكن �شمان جناح تنفيذ هذه املبادرات خلل 

الفرتة 2011-2016 يتطلب تعديلت موؤ�ش�شية هامة وبرامج 

مت�شافرة لتعزيز القدرات، وال�شتعانة بخرباء فنيني متمر�شني 

يف وزارة القت�شاد واملالية، والوزارات ذات ال�شلة، والأجهزة 

مو�شوع  يف  اخلربات  قلة  منها  ولأ�شباب  الأخرى.  احلكومية 

ال�شيا�شة املالية الكلية ويف التخطيط ال�شرتاتيجي والت�شغيلي، 

تتمكن  بحيث  معقولة  وب�شرعة  تدريجيا  الربنامج  تنفيذ  �شيتم 

وزارة القت�شاد واملالية والأجهزة احلكومية الأخرى من اإدارته. 

يف  الأع�شاء  الدول  جتارب  فيها  مبا  العاملية،  التجارب  وت�شري 

يف   متطورة  هي  والتي  والتنمية  القت�شادي  التعاون  منظمة 

ميادين القت�شاد، اإىل تعقد وت�شابك عملية اإ�شلح املوازنة من 

الناحية الفنية وال�شيا�شية، وتبني، اأي�شا، اأن و�شع نظم موازنة 

يف  احلكومة،  واأن  عديدة.  �شنوات  ي�شتغرق  والأداء  للربامج 

تطلعها للم�شتقبل البعيد، و اإىل اإقامة الحتاد النقدي بني دول 

النظر يف  اإىل  �شتحتاج  باأنها  تدرك  اخلليجي،  التعاون  جمل�س 

مواءمة اأطر �شيا�شاتها املالية ونظم توثيق العمليات املالية مع 

طر ونظم البلدان ال�شريكة.
ُ
اأ

�لنتيجة �لقطاعية �لر�بعة: 

و�سع �إطار لإد�رة �ل�ستثمار�ت �لعامة 

يف اإطار اإ�شلح املوازنة العامة، �شتويل احلكومة اهتماما خا�شا 

اأن  على  ـ  تاريخياًّ  ـ  العادة  درجت  والتي  ال�شتثمارية،  للموازنة 

تكون عبارة عن جتميع لطلبات م�شاريع ا�شتثمارية متفرقة وغري 

�شتتبعه احلكومة  الذي  هُج اجلديد  النَّ ين�شق  مرتابطة. و�شوف 

م�شاريع ال�شتثمار الكربى مع اأهداف التنمية ال�شاملة للدولة، 

والقت�شادية  املالية  الكامنة  الظروف  العتبار  بعني  اآخذة 

اأن  اإل  التن�شيق،  اتُّخذت اخلطوات الأوىل لتح�شني  الكلية. لقد 

هذه اخلطوات بحاجة اإىل دعم من ِقَبل وظائف تقنية وحتليلية 

معززة. و�شيكون برنامج ال�شتثمار العام اأوىل خطوات احلكومة 

وجم�شدا  �شموليًة،  اأكرث  موازنة  برنامج  اتباع  نحو  الهامة 

اجتاهها نحو العتماد على تقييم النتائج امل�شتقبلية عند و�شع 

املوازنة العامة.

اأن ال�شتثمار العام ي�شكل عن�شرًا هامًا من عنا�شر  ونظرًا اإىل 

ا�شرتاتيجية النمو والتنمية يف اأيه دولة، ف�شوف تتطلب احلكومة 

احليوية،  ال�شتثمارية  الدولة  التزامات  لكل  منهجياًًّ  تقييمًا 

اأمر  امل�شاريع كل على حدة. وهذا  مبا يف ذلك حتليلٍت جلودة 

�شروري من اأجل ربط ال�شتثمارات الكربى التي متولها الدولة 

اأ�شفل”  و“اإىل  الوطنية،  التنمية  با�شرتاتيجية  اأعلى”  “اإىل 
باملخ�ش�شات ال�شنوية للموازنة وقرارات التمويل الأو�شع نطاقًا.

املوازنة  يعزز  اأن  متنا�شق  عام  ا�شتثمار  برنامج  �شاأن  ومن 

امل�شاريع  اأهداف  ات�شاق  ب�شمان  وذلك  للحكومة  الراأ�شمالية 

ال�شرتاتيجية  ربط  وبالتايل  الوطنية  التنمية  ا�شرتاتيجية  مع 

من  ال�شتثمار  هذا  فمثل  املوازنة.  من  حمددة  مبخ�ش�شات 

عها، وذلك باختيار  �شاأنه اأن يحافظ على الرثوة الوطنية ويو�شِّ

تعالج  و�شوف  دائمة.  اجتماعية  قيمة  تنتج  راأ�شمالية  م�شاريع 

تخ�ش�س  بحيث  املحتملة،  ال�شتثمارات  بني  املقاي�شة  ق�شية 

مفاهيم  تقيِّم  و�شوف  للبلد.  فائدًة  امل�شاريع  لأكرث  املوارد 

وبيئية  واقت�شادية  مالية  نظر  واقرتاحاتها من وجهة  امل�شاريع 

الوطنية  قطر  روؤية  من  بتوجيهات  م�شرت�شدة  واجتماعية، 

2030 وا�شرتاتيجية التنمية الوطنية.

برنامج  م�شاريع  بع�س  تدار  اأن  الأف�شل  من  يكون  ورمبا 

العام  القطاعني  بني  ال�شراكة  اإطار  �شمن  العام  ال�شتثمار 

•
•

•

•

•
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واخلا�س. فاحلكومة تعتقد باأن زيادة دور القطاع اخلا�س، 

ُيح�شن  اأن  ميكن  حدة،  على  حالة  كل  درا�شة  خلل  من 

وعملياتها،  واإدارتها  وال�شتثمارات  امل�شاريع  تخطيط 

وي�شيف قيمة عامة حقيقية. و�شت�شمن احلكومة، بتوفريها 

واخلا�س،  العام  القطاعني  بني  لل�شراكات  جديدا  اإطارا 

الأو�شع  ال�شتثمار  خطة  يف  ال�شراكات  هذه  م�شاريع  اإدراج 

نطاقًا، وتوفري قناة لنقل املهارات واملعرفة اإىل البلد وتو�شيع 

خيارات التمويل. وقد مت بالفعل اتخاذ خطوات لو�شع اإطار 

وزارة  رعاية  حتت  واخلا�س  العام  القطاعني  بني  لل�شراكة 

الأعمال والتجارة، كما مت الخذ بعني العتبار احلاجة اإىل 

وجود ت�شريع خا�س بهذا ال�شدد. 

�لأهد�ف �ملحددة للفرتة 2016-2013

• اإن�شاء  برنامج  لل�شتثمار  العام  ُتتخذ  فيه  جميع  القرارات 
    الكبرية املتعلقة بال�شتثمار العام، على اأ�شا�س تقييم منهجي 

    لفوائدها وتكاليفها بالن�شبة اإىل الأولويات التنموية الوطنية 

    بوجه عام.

ال�شتثمار  النخراط يف م�شاريع  القطاع اخلا�س من  • متكني 
    العام  �شمن  اإطار  متما�شك  يقدم  فوائد  تنموية  للدولة،  مبا 

    فيها نقل املعرفة واملهارات. 

برنامج  لتاأ�شي�س  لزمة  خطوات  خم�س  لتخاذ  حاجة  هناك 

فاعل لل�شتثمار العام، وهي:

القوانني  خلل  من  الربنامج  على  الر�شمي  الطابع  اإ�شفاء 

والأدوات ال�شرورية، وحتديد اجلهة احلكومية التي �شتكون 

�شاحبة القرار يف هذا ال�شاأن.

املنا�شبة  احلكومية  الأجهزة  �شمن  فرعية  وحدات  اإن�شاء 

وتزويدها مبوظفني اأكفاء.

ذلك  يف  مبا  للربنامج،  الداعمة  والأنظمة  الإجراءات  و�شع 

و�شائل تقدير وتقييم، �شليمة من الناحية الفنية.

اإعداد  مهارات  لتعزيز  القدرات  لبناء  مبادرات  تقدمي 

امل�شاريع وتنفيذها وتقييمها.

الرئي�شية  امللمح  و�شقل  لختبار  جتريبية  م�شاريع  اإقامة 

لنظام الربنامج .

م�شابهة  العام  لل�شتثمار  فعال  برنامج  اإن�شاء  �شروط  اإن 

ي�شتلزم  حيث  املوازنة،  اإ�شلح  لدعم  املطلوبة  لل�شروط 

املركزي   احلكومة  لدور  جديدة   وعمليات  نظمًا  الربنامج 

والتي   الأخرى  احلكومية  والأجهزة  الفنية  الوزارات  واأدوار 

املتعلقة  الرئي�شية  القرارات  اتخاذ  م�شوؤولية  عليها  تقع 

بالنفقات الراأ�شمالية ومهام تنفيذ هذه القرارات. و�شيتطلب 

الأدوار  لدعم  وتنظيمية  ت�شريعية  هياكل  اإيجاد  الربنامج 

املوؤ�ش�شية.  والعلقات  القرارات  اتخاذ  وعمليات  اجلديدة 

و�شيحتاج �شناع القرار اإىل دعم من م�شت�شارين فنيني اأكفاء 

وقد  املنا�شبة.  التنفيذية  لديهم اخلربة  تتوفر  وخرباء ممن 

ي�شتغرق ت�شميم الربنامج واإعداده �شنتني، تلي ذلك مرحلة 

جتريبية تتبعها بع�ُس التعديلت ثم البدء بتطبيق الربنامج 

ب�شكل كامل.

�لنتيجة �لقطاعية �خلام�سة: 

�سياغة �آلية لرت�سيخ �ل�ستقر�ر 

لقد ان�شاأت حكومة دولة قطر جمموعة من ال�شناديق التي 

لكن  النفاقية،  التزاماتها  تلبية  و  تخطيط  على  ت�شاعد 

للإ�شلح  اأو�شع  برنامج  من  كجزء  احلكومة،  تقوم  �شوف 

املايل، بدرا�شة اآليات اأخرى ممكنة للم�شاعدة على تخفيف 

الهيدروكربونية على  املوارد  اأ�شعار  لتقلبات  املحتملة  الآثار 

اأن  اخليارات،  تلك  بني  ومن  ونفقاتها.  احلكومة  اإيرادات 

تقوم احلكومة بتخ�شي�س بع�س املوارد املاليًة ل�شتثمارها 

ت�شتخدم  حيث  والآمنة،  ال�شائلة  للأ�شول  �شندوق  يف 

تتعر�س  عندما  احلكومة  اإيرادات  لتعزيز  املوارد  تلك 

اأ�شعار  يف  متوقع  غري  انخفا�س  عن  ناجمة  ل�شغوطات 

فيها  ترتفع  التي  الأوقات  يف  اأما  الهيدروكربونية.  املوارد 

اأ�شعار املوارد الهيدروكربونية فبالإمكان تخ�شي�س فائ�س 

الإيرادات لدعم ال�شندوق ومتويله. بهذه الطريقة ت�شتطيع 

الكربى  التقلبات  وتتجنب  الإيرادات  تنظم  اأن  احلكومة 

الناجتة عن تقلب اأ�شعار الطاقة العاملية.

�شحيح اأن �شناديق التثبيت )ال�شتقرار( تتطلب اإدارة واعية، 

املالية، مقارنة  النخفا�شات  للتعامل مع  اأف�شل  و�شيلة  اأنها  اإل 

من  اقل  ب�شعر  �شائلة  غري  اأ�شول  بيع  مثل  اأخرى  و�شائل  مع 

املال  راأ�س  اأ�شواق  من  ا�شتثنائية  ا�شتدانة  اأو  ال�شمية،  قيمتها 

الدولية، اأو تخفي�س النفقات على اأ�شا�س ع�شوائي. ويت�شح من 

امل�شتخدمة  ـ  ال�شتقرار  ل�شناديق  العاملية  التجارب  ا�شتعرا�س 

يف بلد متتد من ت�شيلي اإىل �شلطنة ُعمان ـ اأن تلك ال�شناديق ل 

ميكن اأن تكون بديًل عن الن�شباط ال�شارم للموازنة. و�شي�شكل 

القيام بدرا�شة فنية اخلطوَة الأوىل  يف �شياغة اأ�شاليب ممكنة 

لتخفيف وطاأة التقلبات يف تدفقات الإيرادات املالية والنظر يف 

حتديات التنفيذ.  

�لهدف �ملحدد للعام 2013

• مراجعة  خيارات  �شمان  ا�شتقرار  تدفق  ايرادات  ونفقات 
    املوازنة العامة للدولة.

•

•

•

•

•
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�لنتيجة �لقطاعية �ل�ساد�سة: 

تعزيز �إد�رة �ل�سيولة وتطوير �سوق ر�أ�ص �ملال 

�شياغة  وهي:  رئي�شة  م�شوؤوليات  ثلث  املركزي  قطر  مل�شرف 

التجارية،  البنوك  وتنظيم  النقدية، ترخي�س  ال�شيا�شة  وتنفيذ 

القت�شاد  وزارة  مع  بالتعاون  )وذلك  املحلي  الدين  واإدارة 

لي�شمل  املركزي  البنك  عمل  نطاق  تو�شيع  و�شيتم  واملالية(. 

تنظيم اأو�شع لأن�شطة قطاع التمويل.

ي�شكل ال�شتقرار النقدي حتديا حا�شما. فنظرا لرتباط الريال 

راأ�شمايل  ح�شاب  �شيا�شة  ولتباع  الأمريكي  بالدولر  القطري 

نقدية م�شتقلة  �شيا�شة  تعتمد  اأن  ت�شتطيع دولة قطر  مفتوح، ل 

ب�شكل كامل. اأي�شا، يواجه م�شرف قطر املركزي حتديات تتمثل 

حاليا،  احلكومي.  للإنفاق  الآثارالنقدية  مع  التعامل  كيفية  يف 

ي�شعى م�شرف قطر املركزي ل�شبط ال�شيولة املحلية من خلل 

مايلي: اآلية معدلت النقود يف قطر، اأنظمة متطلبات احتياطي 

البنوك، اأ�شعار الفائدة التي يتقا�شاها امل�شرف املركزي على 

معاملت القرو�س واإعادة ال�شراء، واإلجراءات الدارية ل�شبط 

الأن�شطة الئتمانية للبنوك، واإ�شدار �شهادات اإيداع.

وتدرك احلكومة اأهمية اإدارة ال�شيولة املحلية بفعالية اأكرث على 

ا�شتقرار جممل القت�شاد الكلي. ففي الوقت الذي ي�شتطيع فيه 

ا�شتحقاق  فرتة  ذات  اإيداع  �شهادات  اإ�شدار  املركزي  امل�شرف 

حتى ال�شنة، لكن حتى الآن ليوجد اأي اإ�شدار ل�شندات اخلزينة 

انه يوجد فائ�س متكرر  من قبل وزارة القت�شاد واملالية. ومبا 

يف موازنة احلكومة، فل توجد حاجة ل�شندات اخلزينة من اأجل 

متويل الإنفاق العام. لكن، هناك بع�س الدول ذات الفائ�س يف 

موازنتها، مثل الرنويج، ومع ذلك فهي ت�شدر �شندات خزينة من 

اأجل دعم تطوير �شوقي النقد وراأ�س املال املحليني.  باملقابل، فاإنه 

وراأ�س  النقد  ل�شوق  التطويرية  الفوائد  لهذه  تكلفة مالية  ترتتب 

احلكومة  تدفعه  ما  بني  الفرق  عن  التكلفة  هذه  وتنجم  املال- 

حلملة ال�شندات وما تتلقاه من ا�شتثمار لقيم هذه ال�شندات. 

�شيقوم كل من م�شرف قطر املركزي ووزارة القت�شاد واملالية 

اأ�شواق  معا باتخاذ جمموعة خطوات من �شاأنها ت�شريع تطوير 

اإدارة ال�شيولة يف املدى  ال�شندات املحلية، وذلك بهدف تعميق 

الق�شري، ودعم تطوير اأ�شواق الدين يف املدى الطويل. و�شتنظر 

اأف�شٍل للآثار الناجتة عن  اأي�شا، يف خيارات لتقومي  احلكومة، 

الإنفاق العام والقرارات املتعلقة باإدارة الأ�شول.

 

�لأهد�ف �ملحددة  لـعام 2014 

ال�شيولة  اإدارة  اأدوات  من  وا�شعة  حزمة  • ا�شتخدام 

�شوق  تنمية  تطوير  لتوجيه عملية  ا�شرتاتيجية وطنية  • اإعداد 
    راأ�س املال املحلي

من  جمموعة  الأهداف  هذه  حتقيق  �شيفر�س  اأخرى،  مرة 

واملالية  القت�شاد  وزارة  على  والت�شغيلية  الفنية  املتطلبات 

وم�شرف قطر املركزي، ودرجة عالية من التن�شيق الوثيق على 

اأعلى امل�شتويات احلكومية.

تعزيز �لكفاءة �لقت�سادية و�لتقنية 

يتطلب الزدهار امل�شتدام “بيئة اقت�شادية منفتحة ومرنة قادرة 

على التناف�س يف عامل متغري”- روؤية قطر الوطنية 2030.

بني  احلدود  متجاوزة  وتنت�شر  الكفاءة  تعزيز  منافع  تتكاثر 

ي�شمل  والقت�شادية  الفنية  الكفاءة  يف  فالتح�شن  القطاعات. 

من  عدد  يف  فاعلية  اأكرث  بطريقة  النادرة  املوارد  ا�شتخدام 

فاإنه  الأ�شواق  كفاءة  يف  التح�شن  اأما  وال�شتخدامات.  الن�شاطات 

يركز على توزيع املوارد بني عدد من ال�شتخدامات البديلة لتعظيم 

ر الأ�شواق عن اأداء  الفوائد التي تعود على املجتمع. وعندما تق�شِّ

اأن حت�ّشن  وظيفتها ب�شكل جيد، فاإنه ميكن للتدخلت التنظيمية 

الكفاءة. ال�شكل )3-6( يو�شح كيفية تفاعل عنا�شر الكفاءة الأربعة 

هذه بع�شها مع بع�س وارتباطها بالقطاعات وجمالت الرتكيز. 

ت�شتطيع احلكومة، من خلل معاجلة ق�شايا نق�س الكفاءة يف 

التقانة؛ ويف البنية املادية؛ للموؤ�ش�شات؛ واآليات العمل، اأن ت�شاهم 

الوقت.  مرور  مع  املوارد  ا�شتخدام  حت�شني  يف  دائمة  م�شاهمة 

ومبا اأن هناك وفرة يف املوارد الهيدروكربونية وندرة يف املوارد 

ه  فالتوجُّ للزراعة،  ال�شاحلة  والأر�س  كاملياه  الأخرى،  احليوية 

نحو الكفاءة ي�شبح اأمرًا اأ�شا�شيا يف اإيجاد القيمة وا�شتغللها، 

القطاع  وت�شجيع  وتو�شيعها،  الإنتاجية  القاعدة  على  واحلفاظ 

اخلا�س على النمو من خلل الكت�شاف والتنويع القت�شادي.

حت�شني  اأن  حيث  اأي�شًا؛  اأخرى  فوائد  الكفاءة  ولتح�شني 

على  احلفاظ  اإىل  يوؤدي  الراأ�شمالية  الأ�شول  ا�شتخدام  كفاءة 

ا�شتبدال  اإىل  احلاجة  اإلغاء  اأو  تاأجيل  املالية من خلل  املوارد 

ع الراأ�شمايل. كما اأن بع�س مكا�شب  ال�شتثمارات اأو اإىل التو�شُّ

الثانوية  املنتجات  واإنتاج  الهدر  من  احلد  يف  ت�شاهم  الكفاءة 

غري املرغوبة، كانبعاثات ثاين اأك�شيد الكربون واملياه العادمة، 

مما ي�شاهم يف حتقيق اأهداف املحافظة على البيئة.

على  الوطنية  التنمية  ا�شرتاتيجية  من  اجلزء  هذا  يركز 
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املوارد  ا�شتخدام  كيفية  يف  بالكفاءة  املتعلقة  اجلوانب  درا�شة 

وتويل  قطر.  دولة  يف  التحتية  البنية  خدمات  وتوفري  الطبيعية 

ال�شرتاتيجية الوطنية اهتماما خا�شا باملياه املحلة، التي يتم 

اإنتاجها ب�شكل م�شرتك مع الطاقة الكهربائية وذلك با�شتخدام 

م�شاحات وكميات كبرية من الأر�س والغاز الطبيعي. مع العلم 

واإدارتها على  املوارد  البيئية ل�شتخدام  الأبعاد  �شُينظر يف  اأنه 

حدة يف الف�شل ال�شاد�س من ال�شرتاتيجية.

مقايي�ص �لكفاءة 

من  ملجموعة  املقدمة  اخلدمات  بكمية  الكفاءة  قيا�س  ميكن 

املدخلت )كفاءة تقنية( ونوعيتها وتكلفة تقدمي كمية ونوعية 

معينة من اخلدمات )كفاءة اقت�شادية(. اأي�شا، هناك جمموعة 

التي  والقت�شادية  التقنية  الكفاءة  قيا�س  موؤ�شرات  من  اأخرى 

ومدى   الهدر،  م�شتويات  ومنها  اجلزء  هذا  يف  �شت�شتخدم 

بع�س  بالتحديد،  تعك�س،  والتي  ونوعيَتها،  اخلدمات  �شمولية 

جوانب الكفاءة الت�شغيلية.

قطر  دولة  قامت  فقد  الثاين،  الف�شل  يف  اأ�شلفنا  كما 

با�شتثمارات مهمة يف البنية التحتية خلل ال�شنوات الأخرية، 

تلك  دعمت  ولقد  املياه.  واإنتاج  الطاقة  م�شاريع  ذلك  يف  مبا 

املتوقع  ومن  عالية،  جودة  ذات  خدمات  تقدمي  ال�شتثمارات 

نتيجة  التحتية  البنية  يف  التح�شينات  من  املزيد  ا�شتمرار 

انظر  الوطنية.  التنمية  ا�شرتاتيجية  مبادرات  وتنفيذ  ملتابعة 

ال�شكل )3-7( الذي يقدم �شورة موجزة لقدرة البنى التحتية 

القطرية وجودتها وتكاليفها.

�لنتيجة �لقطاعية �ل�سابعة: 

تعزيز كفاءة ��ستخد�م �ملياه وتر�سيدها 

نظرا لأهمية املياه التي ت�شكل عن�شرا حيويا للن�شاط الب�شري، 

�شبل  درا�شة  فاإن  والندرة،  ال�شح  من  اإمداداتها  تعاين  والتي 

اأهم  اأحد  من  تعترب  وا�شتخدامها  املياه  اإنتاج  كفاءة   حت�شني 

اأولويات حت�شني الكفاءة يف دولة قطر. اإذ اأن م�شتويات الهطول 

لهذا  العامل،  يف  امل�شتويات  اأقل  من  هي  قطر  دولة  يف  املطري 

تعتمد يف اإمداداتها باملياه على ثلثة م�شادر وهي املياه املحلة، 

واملياه اجلوفية، واملياه املعاد تدويرها. وتعاين تلك امل�شادر من 

املياه،  توفر  درجة  على  يوؤثر  مما  الكفاءة،  انخفا�س  م�شاكل 

القيام  يتطلب  هذا  بالتايل،  قطر.  لدولة  املائي  الأمن  وعلى 

با�شتثمارات �شخمة للتخفيف من حدة النق�س يف كميات املياه 

)انظر ال�شكل 3-8، وال�شكل 6-3 يف الف�شل ال�شاد�س(.

تتم حتلية املياه، التي ت�شكل تقريبًا ن�شف كمية املياه امل�شتخدمة 

على  معتمدة  م�شرتك  اإنتاج  عملية  خلل  من  قطر،  دولة  يف 

م�شاحاًت  وت�شتخدم  التكاليف،  وباهظة  مكثف  ب�شكل  الطاقة 

امللوحة يف  تزيد  اأن ل  وتتطلب  ال�شاحلية،  الأرا�شي  وا�شعة من 

ال�شريعة يف عدد  للزيادة  ونظرًا  معينة.  ن�شبة  البحر عن  مياه 

املياه  ا�شتخدام  م�شتويات  ازدادت  فقد  والتح�شر  ال�شكان 

املحلة اإىل ثلثة اأمثال ما كانت عليه عام 1995؛ لت�شل اإىل 

312 مليون مرت مكعب عام 2008.

اإن ن�شبة الفاقد يف املياه املحّلة نتيجًة للت�شرب ال�شبكي مرتفعة  

اأن ن�شبة  اإىل  بح�شب املعايري الدولية؛ وت�شري بع�س التقديرات 
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فاقد ال�شبكة هي حوايل 30%-35% ، مقارنة مع دول منظمة 

التعاون القت�شادي والتنمية والتي ت�شل ن�شبة الفاقد فيها اإىل 

18% فقط. كما اأن تكاليف الفاقد من �شبكة توزيع املياه املحلة 
ا�شرتاتيجية  وتت�شمن  �شنويا.  قطري  ريال  مليار  اإىل  ت�شل 

خم�س  ملدة  طموح  برنامج  و�شع  املياه  اإدارة  لتح�شني  احلكومة 

�شنوات لتخفي�س كمية الت�شرب من ال�شبكة. وعلى املدى البعيد 

�شتقوم احلكومة بدرا�شة اإمكانية تطبيق تكنولوجيات التنا�شح 

العك�شي والتي ل ت�شتهلك كمية كبرية من الطاقة وتتحمل ن�شبة 

من امللوحة اأعلى مما تتحمله العمليات احلالية.

املخزون  من  امل�شتخرجة  العذبة  اجلوفية  املياه  ن�شبة  تعادل 

الطبيعي نحو 36% من املياه امل�شتخدمة. وتقدر كميتها بـ 250 

املياه  كمية  تعادل خم�س مرات  وهي  �شنويا،  مليون مرت مكعب 

الأمطار  مياه  من  اجلوفية  املياه  طبقة  بها  تتغذى  التي  العذبة 

هذا  مكعب.  مرت  مليون   50 تبلغ  والتي  قطر  دولة  يف  ال�شئيلة 

وكما  رئي�شي.  ب�شكل  الري  لأغرا�س  اجلوفية  املياه  وت�شتخدم 

تعاين من  املياه اجلوفية  فاإن  الأخرى،  املياه  هي حال م�شادر 

م�شاكل انخفا�س كفاءة ا�شتغللها.

يتعر�س ق�شم كبري من املياه اجلوفية امل�شتخدمة للهدر وال�شياع، 

لري  ت�شتخدم  اجلوفية  املياه  فمعظم  ندرتها.  من  الرغم  على 

من  عالية  مل�شتويات  يعر�شها  مما  بالغمر  املفتوحة  احلقول 

التبخر. ويدفع املزارعون تكاليف قليلة مقابل خدمات �شخ هذه 

املياه اجلوفية جمانية،  ا�شتخدامات  املياه، وما عدا ذلك فكل 

عليها.  للمحافظة  املياه  م�شتخدمي  لدى  اأية حوافز  يغيِّب  مما 

طبقات  تغذية  مقدار  كثريًا  يتجاوز  املياه  على  الطلب  اأن  ومبا 

املياه اجلوفية فهناك �شغط �شديد على احتياطي املياه النقية 

وُيخ�شى عليها من خطر النفاذ.

معاجلة  عن  الناجمة  تلك  اأو  تدويرها  املعاد  املياه  وت�شكل 
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قطر.  دولة  يف  امل�شتخدمة  املياه  من   %14 ال�شحي   ال�شرف 

حاليا،  عليها  الطلب  مقدار  تتجاوز  املياه  هذه  كمية  اأن  ومبا 

لذا فاإن 40% منها ت�شرف يف مكبات ال�شرف ال�شحي. واإن 

بع�س مياه النفايات، ل �شيما تلك الناجمة عن ال�شتخدامات 

يف  تخزينها  اأو  �شرفها  يتم  بل  معاجلتها  تتم  ل  ال�شناعية، 

خزانات معر�شة للت�شريب، مما يوؤدي اإىل تلويث املياه اجلوفية 

اأن  قطر  لدولة  وميكن   .)6 الف�شل  )انظر  اأ�شل  املحدودة 

تكاليفها  تعادل  التي  تدويرها  املعاد  املياه  ا�شتخدام  يف  تتو�شع 

ُربع تكاليف املياه املحّلة.

املعادلة  من  ال�شتهلك  جانب  يف  اأي�شًا  الكفاءة  قلة  تتجلى 

من  هو  املياه  ا�شتخدام  من  القطري  الفرد  فن�شيب  املائية. 

الزراعة  قطاع  يف  املياه  على  والطلب  العامل  يف  املعدلت  اأعلى 

كبري جدا وهو ل يتنا�شب مع القيمة التي ُينتجها هذا القطاع.

يف  انخفا�س  جزئّيًا،  للمياه،  املفرط  ال�شتخدام  عن  وينجم 

الكفاءة  الفنية والقت�شادية. وقد بداأت احلكومة فعل مبحاولة 

تنفيذها  يجري  م�شاريع  وهناك  امل�شاكل.  هذه  بع�س  معاجلة 

العمل  لت�شريع  خطط  اإىل  بالإ�شافة  ال�شبكي،  الت�شرب  لوقف 

على تاأمني الأنابيب وامل�شخات وعدادات القيا�س. حيث تهدف 

احلكومة اإىل خف�س فاقد املياه اإىل ن�شبة %10.

اإىل  الهادفة  املبادرات  من  �شل�شلة  تنفيذ  و�شت�شرع احلكومة يف 

احلفاظ على املياه. اذ �شوف يتم تقلي�س ا�شتهلك كميات كبرية 

من املياه برتكيب اأجهزة تر�شيد ا�شتهلك املياه على ال�شنابري، 

والتي تدر�س احلكومة الآن اإمكانية تطبيقها يف دولة قطر. كما 

احلدائق  ري  ا�شتخدام  لت�شجيع  ال�شبل  اأف�شل  احلكومة  تدر�س 

باأ�شلوب التنقيط والمت�شا�س، وكذلك زيادة ا�شتخدام الأغطية 

لربك ال�شباحة. ومن املبادرات الأخرى اأي�شا، �شعي احلكومة اإىل 

ت�شجيع تر�شيد ا�شتهلك املياه من قبل امل�شتخدمني التجاريني. 

اآثار هذه الإجراءات �شتو�شع احلكومة نطاق الربنامج  وملراقبة 

احلايل القائم على تركيب عدادات املاء وتقييم الفوائد الناجمة 

عن تركيب “العدادات الذكية”.

اأما يف ميدان الزراعة، فهناك حاجة اإىل ا�شتخدام نهج جديد؛ 

حيث يتوجب ا�شتبدال طرق الري بالغمر، والتي  توؤدي اإىل تبخر 

ت�شتخدم  التي  بالتنقيط  الري  بنظم  املياه،  من  كبرية  كميات 

مياها اأقل للح�شول على كميات معينة من املح�شول. اأما على 

املياه  لق�شايا  جذرية  حلول  �شياغة  يجب  فاإنه  البعيد،  املدى 
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طابعًا  يعطي  اأو�شع  اإطار  �شمن  وذلك  الزراعة  يف  امل�شتخدمة 

جتارياًّ لأ�شاليب الزراعة امل�شتدامة والإنتاج  املحلي من ال�شلع 

الزراعية الغذائية.

ال�شحي  وال�شرف  ال�شناعية  النفايات  مياه  معاجلة  �شتوفر 

املنزيل ُفر�شًا لإعادة تدوير املياه ويف الوقت نف�شه تزيل خماطر 

م�شاألة  يف  احلكومة  تنظر  و�شوف   .)6 الف�شل  )انظر  بيئية 

ال�شتثمار يف هذين املجالني، وذلك بالبحث عن جمالت لتو�َشيع 

احلكومة  قيام  اإن  تدويرها.  املعاد  املياه  وتوزيع  جتميع  �شبكات 

من  ممكن  عدد  اأكرب  على  وتوزيعها  املعاجلة  املياه  باإي�شال 

امل�شتخدمني يخفف من حدة الطلب على امل�شادر الأخرى للمياه 

ويقلل من م�شتويات النفايات. و�شتقوم احلكومة بالنظر ملياًّ يف 

خيارات جمع مياه النفايات ال�شناعية ومعاجلتها،اإذ اأن تو�شيع 

نطاق عمليات جتميع ومعاجلة هذه املياه يقلل من العتماد على 

مكبات النفايات، وهذا من اأولويات حت�شني البيئة.

�لأهد�ف �ملحددة لعام 2013

تخفي�س ت�شرب املياه املحلة من �شبكات التوزيع اإىل %10 

قيا�شا اإىل الن�شبة احلالية واملقدرة ب )%30-%35(. 

التاأكد من احت�شاب كل املياه امل�شتهلكة بوا�شطة العدادات.

دعم تركيب تقنيات حديثة ت�شتخدم يف املنازل وال�شتعمالت 

الأخرى للحفاظ على املياه.

املياه �شمن خطط  تطوير برنامج لإجراءات احلفاظ على  

التنمية الزراعية. 

لزيادة  ال�شحي  ال�شرف  مياه  معاجلة  �شبكات  تو�شيع 

ا�شتخدام املياه املعاد تدويرها.

ال�شناعية  النفايات  مياه  جلمع  نظم  اإقامة  جدوى  درا�شة 

ومعاجلتها.

تتباين حتديات تنفيذ مبادرات توفري املياه. فاإيقاف الفاقد 

فنية،  معاجلات  بال�شرورة  يت�شمن  املياه  توزيع  نظم  يف 

تر�شيد  باأجهزة  املنازل  وب�شيط كتزويد  ومنها ما هو مبا�شر 

ا�شتهلك املياه، كما هي احلال يف كندا واأبو ظبي. كما يتطلب 

اإعلمية فعالة،  ت�شجيع ا�شتخدام هذه الأجهزة حملة توعية 

مو�شوع  اأدناه  )انظر  احلوافز  من  حزمة  توفري  اإىل  اإ�شافة 

الكفاءة القت�شادية(.

واإذا ا�شتطاعت احلكومة بناء ثقافة تر�شيدية ل�شتهلك املياه 

والإجراءات  الأنظمة  تطبيق  اإىل   اللجوء  عن  �شيغنيها  فهذا 

الرادعة ذات ال�شلة والتي عادة ما تكون مكلفة و�شعبة التطبيق 

)كمنع ا�شتخدام اخلراطيم لغ�شيل ال�شيارات(.

اأمر حيوي لإيجاد  اإن تغيري اأمناط ا�شتهلك املياه يف الزراعة 

تغيريات  حدوث  يتطلب  هذا  لكن  املياه،  لإدارة  متكامل  نهج 

خلل  من  الزراعة  قطاع  توجهات  يف  الآمد  وطويلة  رئي�شية 

جمموعة من العوامل، مبا فيها الدعم احلكومي. كما اأن تغذية 

)اإذا  املعاجلة  ال�شحي  ال�شرف  مبياه  اجلوفية  املياه  طبقات 

كان ذلك ممكنًا من الناحية التقنية( �شيخفف من م�شكلة ندرة 

املياه التي تلوح يف الأفق. لكن، ما مل يحدث تغيري يف اأ�شاليب 

الريِّ وتركيبة املحا�شيل الزراعية، �شيظل الطلب الزراعي على 

واحلكومة  جدا.  كبريا  قطر  دولة  يف  املحدودة  املائية  املوارد 

ملتزمة مبواجهة هذا التحدي والبحث عن حلول �شمن برنامج 

وا�شع للإ�شلح الزراعي و تطوير �شناعة حملية للغذاء.

�لنتيجة �لقطاعية �لثامنة: 

تعزيز كفاء�ت ��ستخد�م �لطاقة و�لغاز 

يرتافق اإنتاج الطاقة الكهربائية التي توزع يف اأنحاء دولة قطر 

التي  املحلة  املياه  اإنتاج  مع  الكهربائية  ال�شبكة  طريق  عن 

الفر�شة  تكلفة  ومتثل  الغازية.  التوربينات  تكنولوجيا  ت�شتخدم 

البديلة الناجمة عن ا�شتخدام الغاز لإنتاج الطاقة الكهربائية 

اإيرادات مهمة فيما لو مت ت�شدير الغاز. ومن اجلدير ذكره اأّن 

هناك بع�س ال�شناعات الكربى التي ت�شتخدم مرافق م�شتقلة 

لتوليد الطاقة الكهربائية.

ومع انه يتم تلبية احتياجات دولة قطر من الطاقة الكهربائية 

بجودة عالية وخدمة  متميزة اإل اأن دولة قطر ت�شتطيع حتقيق 

التقانات  تعزيز  خلل  من  الطاقة  تلك  جمال  يف  اأكرب  كفاءة 

امل�شتخدمة مما يوؤدي اإىل وفر قدره 5% اأو اأكرث من ا�شتهلك 

الغاز املحلي. ومع  اأنه من املتوقع ا�شتمرار احتياطي دولة قطر 

التي  الكمية  لكن  امل�شتقبل،  يف  طويلة  لفرتة  الغاز  من  الوفري 

ميكن اإنتاجها منه �شنويا حمدودة بالتايل فاإن تعزيز الكفاءة يف 

جمال الطاقة �شينتج مكا�شب بيئية واقت�شادية معا. اإن تقلي�س 

حجم كميات الغاز امل�شتهلكة يف اإنتاج الطاقة الكهربائية ي�شهم 

ثاين  انبعاثات  تخفي�س  يف  املتمثل  الوطني  الهدف  حتقيق  يف 

الغاز  بيع  ميكن  اأنه  كما   ،)6 الف�شل  )انظر  الكربون  اأك�شيد 

الذي يتم توفريه حمليا يف الأ�شواق اخلارجية، مما يزيد من 

الدخل القومي.

عن  تنجم  حمتملة  مكا�شب  هناك  اأّن  اأي�شًا  احلكومة  وتدرك 

فتحديث  الكهربائية.  الطاقة  اإنتاج  يف  التقنية  الكفاءة  زيادة 

م�شتوى توربينات حمطة توليد الكهرباء التي بداأ ا�شتخدامها 

مبعدل  احلرارية  الكفاءة  زيادة  اإىل  يوؤدي   2000 عام  قبل 

4% اإىل 6% مما يتيح حتقيق وفورات من الغاز بنحو 2% من 

•

•
•

•

•

•
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احلكومة  و�شتعمل   .2016 عام  بحلول  املحلي  الطلب  حجم 

تقا�شم  كيفية  وحتديد  املتوقعة  الوفورات  لقيا�س  املنتجني  مع 

تكاليف هذه التح�شينات.

الهواء،  تربيد  يف  ت�شتهلك  املنزلية  الطاقة  من   %67 اأن  ومبا 

ا�شتخدام  يف  كفاءة  اأكرث  حديثة  تربيد  اأجهزة  اإىل  فالتحول 

احلرارة  كمية  تخفي�س  واإن  كبرية.  وفورات  �شيحقق  الطاقة 

تخفيف  اإىل  �شيوؤدي  الأخرى  املنزلية  الأجهزة  من  املنبعثة 

احلكومة  و�شتبحث  التربيد.  اأجهزة  ا�شتخدام  اإىل  احلاجة 

مثل  للطاقة،  مر�شدة  تقانات  ا�شتخدام  لت�شجيع  طرق  عن 

تقل�س  والتي  الذاتي  ال�شت�شعار  ذات  الآلية  الإ�شاءة  نظم 

اأنها  اإىل  اإ�شافة  مبا�شر،  ب�شكل  الكهرباء  على  الطلب  من 

انخفا�س  نتيجة  التربيد  اأجهزة  ا�شتخدام  اإىل  احلاجة  تقلل 

احلرارة املنبعثة منها. كما اأن التو�شع يف ا�شتخدام نظم تربيد 

ا�شتخدام  من  �شيقلل  والتجارية  ال�شكنية  املباين  يف  املناطق 

ا�شتخدام  تو�شيع  يف  املتمثلة  البيئية  الفائدة  ويزيد  الكهرباء 

ف�شتوؤدي  اجلديدة  للمباين  بالن�شبة  اأما  تدويرها.  املعاد  املياه 

الت�شميمات ذات الكفاءة العالية، والتي تدعمها احلكومة من 

خلل اإقرارها لنظام املباين اخل�شراء امللزم )الكود(، الذي 

اجلديدة  املباين  يف  امللزمة  الإجراءات  من  جمموعة  يت�شمن 

وزيادة  التظليل،  يف  وزيادة  اأف�شل،  عزل  طرق  تطبيق  ومنها 

انعكا�س �شوء ال�شم�س.

“كهرماء”  واملاء  للكهرباء  القطرية  العامة  املوؤ�ش�شة  حت�شل 

على الكهرباء من خلل عقود �شراء طويلة الأمد من منتجني 

على  ينبغي  ال�شتدامة،  منظور  ومن  واملاء.  للكهرباء  م�شتقلني 

اإنتاج  يف  امل�شتهلك  الغاز  تكلفة  تخفي�س  على  تعمل  اأن  الدولة 

نظم  اإ�شافة  واإن  الأدنى.  احلد  اإىل  واملياه  الكهربائية  الطاقة 

ال�شبكة  اإىل  الكفاءة  والعالية  احلديثة  واملاء  الكهرباء  توليد 

الطاقة  عر�س  يف  التدريجية  الزيادة  ثم  من  اأول،  احلالية، 

تلبية  عندئذ  ميكن  الغاز،  ا�شتخدام  لكفاءة  نتيجة  الكهربائية 

و�شتقوم   قطر.  دولة  يف  الطاقة  ا�شتهلك  تر�شيد  متطلبات 

كفاءة  لتعزيز  املحتملة  اخليارات  بدرا�شة  “كهرماء”  �شركة 

نظم اإر�شال الطاقة الكهربائية.

قطر  دولة  اأمام  حمتملة  فر�شا  املتجددة  الطاقة  متثل  اأخريا، 

لتعزيز م�شادرها من الطاقة يف امل�شتقبل واحلفاظ على الغاز، 

اخليار  ويكمن  الكربون.  اأك�شيد  ثاين  غاز  انبعاثات  وتخفي�س 

الأوفر يف الطاقة ال�شم�شية، بالطبع وميكن للتقانات الأخرى اأن 

تلعب دورا مهما اأي�شا يف هذا املجال ولكن بعد ثبوت جدواها و 

كفاءتها من الناحيتني الفنية والقت�شادية. 

�لأهد�ف �ملحددة لعام 2013

اإنتاج  وحدة  لكل  الغاز  ا�شتهلك  لتخفي�س  خيارات  درا�شة 

م�شرتكة للطاقة واملاء من خلل حتديث نظم الإي�شال.

حت�شني الكفاءة احلرارية يف اإنتاج الطاقة .

التعجيل يف اعتماد تقنيات توفري الطاقة.

التاأكد من متابعة تنفيذ النظام اخلا�س باملباين اخل�شراء 

)الكود( يف دولة قطر.

الطاقة  وزارة  يف  املتجددة  بالطاقات  خا�شة  جلنة  اإن�شاء 

وال�شناعة. 

التدخلت  وفوائد  لتكاليف  تقييم  عملية  جترى  اأن  يجب 

وذلك  اأعله،  اإليها  امل�شار  الأهداف  حتقيق  اإىل  الرامية 

القطاع  وعلى  الأخرى.  الدول  خربات  من  بال�شتفادة 

ت�شميم  يف  ي�شارك  اأن  مفيدًا،  ذلك  يكون  عندما  اخلا�س، 

احلوافز  �شياغة  على  وي�شاعد  وتنفيذها،  املبادرات  تلك 

ملنتجي  بالن�شبة  اأما  للطاقة.  امل�شتدام  ال�شتخدام  لت�شجيع 

الكهرباء واملاء امل�شتقلني، فاإن ترتيبات ت�شليم الطاقة الأكرث 

كفاءة  قد ت�شتلزم بع�س التغيريات التعاقدية، غري اأن جمموع 

الدخارات التي �شتح�شل عليها الدولة قد تكون كبرية مبا فيه 

الكفاية ل�شمان عدم ت�شرر امل�شتثمرين نتيجة اإعادة النظر يف 

الرتتيبات التعاقدية.

حتتاج  الكهرباء،  اأو  املاء  على  احلفاظ  جهود  تنجح  ولكي 

اأقوى.  تنظيمية  وقدرات  فعالة  ات�شالت  حملة  اإىل  احلكومة 

فت�شكيل جهة ناظمة م�شتقلة للكهرباء واملياه هو جزء اأ�شا�شي يف 

اإدارة فعالة للطلب على هذين املوردين الهامني )انظر  عملية 

اأدناه والف�شل 6(.

�لنتيحة �لقطاعية �لتا�سعة: 

�إ�سافة قيم جديدة �إىل �لبنية �لتحتية

تتاأثر قرارات القطاع اخلا�س املتعلقة بال�شتثمار ب�شكل حا�شم 

مبدى توفر البنية التحتية وم�شتوى جودة خدماتها والتي توؤثر 

يف التكاليف والإنتاجية والعوائد على الأ�شول.

التي  الهامة  التحتية  البنية  ا�شتثمارات  ثمار  قطف  بداأ  لقد 

 .)2 الف�شل  )انظر  قطر  دولة  يف  املن�شرم  العقد  يف  متت 

ومن املتوقع اأن تظل قدرات البنية التحتية ملئمة للقطاعات 

خدمات  جودة  تظل  اأن  واأي�شا،   ،2016 عام  لغاية  الفرعية 

بع�س  جودة  اأن  �شحيح  عام.  بوجه  عالية  التحتية  البنية 

هناك  اأن  اإل  حالياًّ  املطلوب  امل�شتوى  دون  اخلدمات  هذه 

هذه  بلغت  وقد  وحتديثها؛  م�شتواها  لرفع  جارية  خططا 

•

•
•
•

•



3 ـل
ص

لف
ا

81

لتغري  ونتيجة   .)7-3 ال�شكل  )انظر  متقدمة  اخلطط مرحلة 

النظر  اإعادة  اإىل  تكون هناك حاجة  رمبا  املحيطة  الظروف 

اثنني من  اأو  لبع�س اخلطط يف واحد  يف املقرتحات احلالية 

القطاعات الفرعية.  

�ملطار

اإىل  الدويل اجلديد  الدوحة  �شي�شل م�شتوى اخلدمة يف مطار 

والثانية  الأوىل  املرحلتني  اكتمال  بعد  الدولية  املعايري  اأعلى 

خلل العامني القادمني حيث يتوقع اأن تلبي طاقة املطار الطلب 

لغاية �شنة 2020. اأما فيما يتعلق بقرار البدء باملرحلة الثالثة 

ف�شيتم اتخاذه بعد تقييم الأو�شاع وذلك بناء على حجم تدفق 

حركة الطريان و�شمن �شياق اأو�شع ملعاملت تخطيط ال�شتثمار 

العام يف دولة قطر. 

تقنية �ملعلومات و�لت�سالت 

املعلومات  تقنية  خدمات  يف  نوعية  فجوة  هناك  حالّيًا، 

والت�شالت، حيث اأن عر�س النطاق الرتددي ل�شبكة النرتنيت 

الألياف  الدولية. ولكن ال�شتثمارات يف �شبكة  هو دون املعايري 

الب�شرية الوطنية �شت�شد هذه الفجوة، كما اأن احلكومة �شتدعم 

مزودي خدمة النرتنت من القطاع اخلا�س لكي ت�شمن و�شول 

ال�شبكة اإىل جميع اأنحاء البلد )انظر ادناه(.

�مليـــناء �لبحري 

اإن ميناء الدوحة البحري، الذي يعمل باأق�شى طاقاته املمكنة، 

مزدحم، واأ�شبح التاأخري هو ال�شمة البارزة له. �شيخفف امليناء 

الزدحام.  من  الكورني�س  عن  بعيدًا  اإن�شاوؤه  املخطط  اجلديد 

املرحلة  مراحل:  ثلث  على  امليناء  اإن�شاء  على  اخلطة  وتن�س 

الأوىل، من املقرر اأن تكتمل عام 2015؛ حيث ي�شتوعب امليناء 

مليوين حاوية )ذات 20 قدما(؛ اأما املرحلتان الثانية والثالثة 

فمن املقرر اأن تكتمل عامي 2018 �2025 على التوايل، وكل 

�شياغة هذه  وقد متت  اأخرى.  حاوية  مليوين  �شت�شيف  مرحلة 

مزدهرة  العاملية  التجارة  كانت  عندما   2008 عام  اخلطط 

وكان متوقعا اأن ت�شتمر يف ذلك الزدهار.

البنية  يف  ال�شتثمارات  خطط  ر�شم  عند  املخططون  ي�شع 

مدركني  امل�شتقبل،  بخ�شو�س  الفر�شيات  من  جملًة  التحتية، 

متوقع.  �شيء غري  احتمالية حلدوث  هناك  باأن  ذاته  الوقت  يف 

هي  الأوىل  خمتلفتني:  فكرتني  بني  مفا�شلة  العادة  يف  وتوجد 

الإعداد لبنية حتتية ذات قدرة عالية قبل ظهور الطلب عليها، 

والثانية هي تاأجيل عملية الإعداد حتى يتحقق الطلب. فاإذا مت 

الإعداد �شلفا ف�شيفقد املخططون خيار ال�شتفادة من الت�شاميم 

امل�شتقبل.  يف  حتدث  اأن  ميكن  التي  والتكنولوجيا  احلديثة 

�س التاأجيل يف الإعداد ملخاطر الختناقات يف  باملقابل، قد يعرِّ

امل�شتقبل.  يف  التكاليف  وارتفاع  وقدرتها  التحتية  البنية  حجم 

فاإذا فاقت التكاليف الناجمة عن �شعف م�شتوى البنية التحتية 

تلك الناجمة عن وجود بنية متطورة لكنها غري م�شتغلة بال�شكل 

الأمثل، فعلى املخططني اأن يقوموا بال�شتثمار يف الأمد الق�شري 

حتى ولو يف ظل عدم ال�شتغلل الكامل للبنية التحتية.

ت�شري اآخر التنبوؤات للنمو والتجارة العامليني اإىل ح�شول تباطوؤ 

عليه،  بناء   .2008 عام  املتفائلة  للتنبوؤات  خلفا  منوهما،  يف 

�شي�شهد  والذي  الدوحة،  ميناء  طاقة  تفوق  اأن  املتوقع  من  فاإنه 

عام  املتوقع  افتتاحه  مع  ال�شتيعابية  قدراته  يف  هائلة  زيادة 

حركة  ل حتتاج  بحيث  خدماته؛  على  الطلب  حجم   ،2015
التحميل والتفريغ يف امليناء اأكرث من ن�شف القدرات املتوفرة. 

كما اأنه من املرجح اأي�شا اأن توؤدي خطط زيادة القدرات املقررة 

عامي 2018 �2025 اإىل ات�شاع هذه الفجوة. ولإ�شباع القدرات 

على  املبا�شر  الطلب  ينمو  اأن  يجب   ،2030 لعام  لها  املخطط 

ال�شحن مبعدل �شنوي مركب مقداره 15%. وهذا يزيد كثريًا عن 

الفر�شيات الواردة يف �شيناريو الأ�شا�س، كما جاء يف الف�شل 2.

اأن يكون النمو  اأنه من املرجح  اإىل  اأخرى ت�شري  وهناك عوامل 

فموقع  امليناء.  قدرات  ل�شتغلل  مطلوب  هو  مما  اأقل  الفعلي 

اإمكانية  ي�شعف  الدولية،  البحرية  املمرات  عن  بعيدًا  الدوحة 

اإىل  بالإ�شافة  العابرة.  والب�شائع  الركاب  نقل  النمو يف حركة 

ذلك ل يتوقع اأن تكون ت�شاميم 2008 قد اأخذت يف احل�شبان 

التطورات الأخرية، مبا فيها خطة تو�شيع مرافق مينائي م�شيعيد 

ورا�س لّفان املجاورين، وال�شتثمارات املرتقبة يف �شبكة  ال�شكك 

املرور  يبعد حركة  اأن  �شاأنه  كل هذا، من  الإقليمية.  احلديدية 

اأكرب  مليناء جديد  اأن احلاجة  الدوحة اجلديد. ومع  عن ميناء 

الدوحة  النظر يف ت�شميم ميناء  اإعادة  يتوجب  اأنه  اإل  حجمًا، 

اجلديد واملراحل اللزمة لإجنازه.

�لهدف �ملحدد لعام 2011

مليناء  والثالثة  الثانية  املرحلة  يف  النظر   اإعادة  يف  • الإ�شراع 
    الدوحة اجلديد. 

�لطرق 

41 يف العامل من حيث جودة طرقها،  حتتل دولة قطر املرتبة 

القت�شادي  للمنتدى  ال�شتق�شائية  الدرا�شة  يف  جاء  ح�شبما 

العاملي عام 2010،  كما اأنها تتطلع اإىل الرتقاء بالبنية التحتية 

للطرق التي تعاين الآن من الزدحام وقلة الكفاءة.
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وينجم الزدحام يف حركة ال�شري من الزيادة ال�شريعة يف عدد 

ال�شكان، وحمدودية خدمات النقل العام، واإدارة دون امل�شتوى 

الأمثل حلركة املرور، وتعطل ان�شياب ال�شري ب�شبب التح�شينات 

�شبكة  لتو�شيع  احلالية  وتقوم اخلطط  الطرق.  والتو�شيعات يف 

الطرق على فر�شية ا�شتمرار منو ال�شكان لي�شل اإىل 3.8 مليون 

حيث  واقعي؛  غري  الآن  يبدو  وهذا   ،2030 عام  بحلول  ن�شمة 

للإح�شاء  قطر  جهاز  عن  ال�شادرة  الأخرية  التوقعات  ت�شري 

والأمانة العامة للتخطيط التنموي اإىل اأن عدد �شكان دولة قطر 

اأعله، ويف هذه احلالة �شيكون  اأقل بكثري مما ورد  رمبا يكون 

متوقع  هو  مما  اأقل  املقرتحة  الطرق  �شبكة  ا�شتغلل  م�شتوى 

ول�شيما خارج مركز مدينة الدوحة.

ويف و�شط املدينة، حيث يكون الزدحام يف اأ�شواأ حالته، حتول 

القيود املكانية دون اإمكانية بناء طرق جديدة اأو تو�شيع الطرق 

احلالية. وهنا ت�شكل املبادرات لتح�شني اإدارة حركة ال�شري )مثل 

حت�شني نظم الإ�شارات ال�شوئية( وزيادة جاذبية و�شائل النقل 

م�شتوى  وارتقاء  احلافلت  ب�شبكة  التغطية  زيادة  )مثل  العام 

اخلدمات( حلول بديلة للأزمة.

�ل�سكة �حلديد 

ال�شكك  �شبكة  لإجناز  العمل  على  حاليا  املخططون  يعكف 

نحو  و مبوازنة  كم،   350 قدره  بطول  دولة قطر  احلديدية يف 

9.1 مليار دولر اأمريكي. و�شرتبط ال�شبكة، املقرر النتهاء منها 
الرئي�شية،  وال�شناعية  ال�شكانية  التجمعات  بني   ،2017 عام 

و�شيتم  ال�شحن.  وخدمات  للم�شافرين  �شريع  قطار  طريق  عن 

اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  ب�شبكة  قطر  دولة  �شبكة  ربط 

املقرر ت�شغيلها عام 2017. ولأنه ل يوجد يف قطر اإل معرب بري 

يكون  ما  وغالبا  ال�شعودية،  العربية  اململكة  مع  واحد  وحدودي 

فر�شة  احلديدية  اخلطوط  �شبكة  ا�شتكمال  ف�شي�شكل  مكتظاًّ، 

التعاون  جمل�س  ودول  قطر  دولة  بني  الرتابط  م�شتوى  لرفع 

على  ال�شبكة  حت�شني  فوائد  وتعتمد  كبري.  حد  اإىل  اخلليجي 

املوازنة بني عر�س اخلدمات والطلب املحتمل عليها، بالإ�شافة 

اإىل توفري امل�شتوى اللئق من اخلدمات.

وكي يتحقق الطلب على خدمة اخلطوط احلديدية، يجب اأي�شًا 

دول  يف  اإن�شاوؤها  املخطط  احلديدية  اخلطوط  �شبكات  تطوير 

جمل�س التعاون اخلليجي الأخرى. وقد تظهر حتديات ناجتة عن 

والتمويل  التقنية،  والقدرات  والتنظيم  امل�شرتك،  العمل  تداخل 

م�شتوى  رفع  الآن  فاملطلوب  اخلليجي.  التعاون  دول جمل�س  بني 

التعاون داخل دولة قطر اأي�شًا بني الإدارات املختلفة ذات ال�شلة 

بالتخطيط للطرق وال�شكك احلديدية مبا يف ذلك �شركة “الديار 

والتخطيط  البلدية  و“وزارة  العقاري”،  لل�شت�شمار  القطرية 

العمراين” �“موؤ�ش�شة ج�شر قطر -البحرين”.

مرتو �لدوحة 

هناك خطط معدة وجاهزة لإن�شاء �شبكة مرتو الدوحة الكربى. 

وقد مت ت�شكيل جلنة م�شرتكة لإدارة امل�شروع ال�شخم بني �شركة 

اخلطوط  و�شركة  العقاري”  لل�شتثمار  القطرية  “الديار 
بناء  يتم  اأن  املتوقع  ومن  بان”.  “دويت�شي  الأملانية،  احلديدية 

ال�شبكة على ثلث مراحل تنتهي جميعها يف حدود عام 2025. 

وتقدر تكاليف امل�شروع حالّيًا بـ 27 مليار دولر.

وبينما ل يوجد خلف يف الراأي حول احلاجة اإىل حت�شني البنية 

التحتية ل�شبكة املوا�شلت احل�شرية يف الدوحة الكربى، )انظر 

اأعله(، بيد اأن حجم امل�شروع ومداه يعتمدان على اإ�شقاطات غري 

واقعية لعدد ال�شكان ولزيادة حركة امل�شافريِن. ولذلك ُيخ�شى اأن 

للم�شروع باهظة لكل  الت�شميم احلايل  التكاليف مبوجب  تكون 

رحلة. وكما هي احلال يف خطة ميناء الدوحة اجلديد، يتوجب 

اأن يعاد النظر ملياًّ بالفرتا�شات التي قام عليها ت�شميم خطة 

اإن�شاء املرتو وما يرافق ذلك من فوائد اقت�شادية واجتماعية.

�لهدف �ملحدد لعام 2011

له  املخطط  الدوحة  مرتو  �شبكة  نظام  يف  النظر  اإعادة 

وحركة  ال�شكان  عدد  ب�شاأن  واقعية  فر�شيات  �شوء  على 

والجتماعية  القت�شادية  والآثار  والتكاليف  امل�شافرين، 

والبيئية الأو�شع نطاقًا.

�لنتيحة �لقطاعية �لعا�سرة: 

حت�سني كفاءة ��ستخد�م �لأر��سي

املتاحة.  قطر  دولة  اأرا�شي  من   %4 حوايل  الزراعة  ت�شغل 

وت�شري تقديرات برنامج قطر للأمن الغذائي اإىل اأن 10% من 

احتياجات قطر الغذائية تنتج حمليا. اإذ اأن م�شتوى املح�شول 

اخلليج  دول  يف  مثيلته  م�شتوى  دون  هو  قطر  يف  الزراعي 

اأو  القدمية  الزراعة  اأ�شاليب  اإىل  ذلك جزئياًّ  ويعزى  الأخرى، 

ا�شتخدام  انخفا�س  اأن  كما  املحلية.  للظروف  مطابقتها  عدم 

كفاءة  اإىل خف�س  اأدتا  قد  الزراعة احلديثة  ومعدات  الأ�شمدة 

الإنتاج  يف  كبري  تو�شع  حدوث  ميكن  ول  الزراعية.  الإنتاجية 

واتباع  املختلفة  املحا�شيل  مزج  اأ�شلوب  باعتماد  اإل  الزراعي 

اأ�شاليب زراعية ت�شتخدم املاء بكفاءة عالية. 

الغذائي  للأمن  الوطني  قطر  برنامج  من  لقد طلبت احلكومة 

ووزارة البيئة درا�شة اأ�شاليب الزراعة املعمول بها حاليا واأمناط 

•
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وطنية  ا�شرتاتيجية  و�شع  على  والعمل  الأرا�شي  ا�شتخدام 

جديدة للزراعة والغذاء. وعلى ال�شرتاتيجية اجلديدة اأن تاأخذ 

بعني العتبار التكاليف القت�شادية والبيئية التي �شتطال نظام 

الدعم احلكومي للمزارعني.

يخ�شع  فهو  لل�شناعة  املخ�ش�شة  الأرا�شي  ا�شتخدام  اأما 

ملجموعة قوانني مبعرثة ومعوقات اإجرائية، كما تتفاوت خدمات 

البنية التحتية الأخرى املرتبطة بها يف م�شتوى جودتها.

ولقد مت حت�شني م�شتوى عدد من اخلدمات وكفاءتها من خلل 

برامج تخ�ش�س مناطق معينة لل�شتخدامات ال�شناعية، مبا 

املواد  ال�شناعية” التي تخدم قطاع  “املدن  يف ذلك عدد من 

الهيدروكربونية وال�شناعات ذات ال�شلة. و�شوف ت�شكل املناطق 

القت�شادية الثلث التابعة ل�شركة “الديار القطرية”، يف حال 

الأرا�شي  توفري  طريق  على  للأمام  كبرية  خطوة  اعتمادها، 

ال�شناعية ذات اجلودة العالية.

وينبغي اأن تتكامل كفاءة ا�شتخدام الأرا�شي وتخطيطها بحيث 

للأرا�شي؛  املختلفة  ال�شتخدامات  كل  العتبار  بعني  توؤخذ 

�شناعية و�شكنية وجتارية وترفيهية وبنية حتتية. وتت�شمن حاليا 

اخلطة الوطنية ال�شاملة للتنمية العمرانية وخطة النقل املتكامل 

املت�شلة بها، واجلاري و�شعها الآن، و�شع م�شودة مف�شلة ت�شمل 

عام  لغاية  للنقل  والتخطيط  للأرا�شي  العمراين  ال�شتخدام 

جزءا  للأرا�شي  وامل�شتدام  الأمثل  ال�شتخدام  وي�شكل   .2032
لدولة  العمرانية  للتنمية  ال�شاملة  الوطنية  اخلطة  من  رئي�شيا 

قطر )انظر اجلزء اخلا�س بتنظيم الرا�شي ادناه(.

�لهدف �ملحدد لعام 2011

والنقل  العمرانية  للتنمية  ال�شاملة  الوطنية  اخلطة  اإقرار 

املتكامل وتنفيذها. 

�لهدف �ملحدد لعام 2013

تتمتع  لل�شناعة  للأرا�شي  خا�شة  اقت�شادية  مناطق  اإن�شاء 

بخدمات جيدة واإدارة وتنظيم كفوؤين. 

�لهدف �ملحدد لعام 2016

حتقيق حت�شينات م�شتدامة يف الإنتاجية الزراعية.

لقد بداأ تنفيذ بع�س تلك الربامج، ومن املتوقع اأن يتم حتقيق 

مناطق  لإن�شاء  قرارات  وهناك  التنفيذ.  يف  التقدم  من  املزيد 

الوطنية  اخلطة  فاإعداد  الإعداد.  قيد  جديدة  اقت�شادية 

ال�شاملة للتنمية العمرانية يف مراحلها النهائية ومن املتوقع اأن 

يتم اإقرارها عام 2011. ويلزم التن�شيق بني برنامج ال�شتثمار 

العام وخطة التنمية العمرانية ال�شاملة لدولة قطر يف الق�شايا 

املتعلقة بامل�شاريع العملقة. لكن الإ�شلح الزراعي �شي�شتغرق 

الو�شول  ذلك  تعقيدا مبا يف  اأكرث  ق�شايا  و�شي�شمل  اأطول  وقتا 

اإىل الأر�س واملياه وا�شتخدامهما، وتطبيق الإعانات احلكومية 

واإدخال تغيريات يف مزيج املحا�شيل واملوا�شي.

تعزيز كفاءة �ل�سوق  

لكن  ال�شحيحة.  للموارد  الأمثل  ال�شتخدام  ال�شوق  كفاءة  تعني 

يكون  فحيث  جيًد؛  ب�شكل  دائما  ذلك  حتقيق  ت�شمن  ل  الأ�شواق 

ثمة جمال لتمار�س قوى ال�شوق اآليتها، وعندما تكون هناك عوامل 

تلك  فاإن  مكلفة،  معاملت  اأو  املعلومات،  يف  فجوة  اأو  خارجية، 

الأ�شواق قد تفتقر اإىل الكفاءة، اأو قد تف�شل يف اأداء وظيفتها ف�شًل 

ذريعًا. ويف مثل تلك الظروف قد يكون هناك دور للتنظيم املبا�شر 

حلماية ال�شالح العام. وعلى الرغم من اأن التنظيم احلكومي قد 

ي�شاهم يف حت�شني عمل الأ�شواق، اإل اأن ف�شل احلكومة وتدخلتها 

قد يزيد امل�شكلة تعقيدا، ويعيق عمل اآليات ال�شوق.

�لنتيجة �لقطاعية �حلادية ع�سر: 

مو�ءمة ر�سوم �ل�ستخد�م مع �لتكاليف �لقت�سادية 

تقدم دولة قطر اإىل مواطنيها خدمات �شحية وتعليمية جمانًا. 

وال�شماد  اجلوفية  املياه  على  جمانًا  املزارعون  يح�شل  كما 

واخلدمات  اخل�شروات  وبـذور  احل�شرية  واملبيدات  الطبيعي 

امل�شاريع  اأ�شحاب  وبع�س  املزارعون  ويح�شل  البيطرية. 

التجارية على الأرا�شي باأ�شعار مدعومة من احلكومة. كما تقدم 

ويتمتع  التجارية،  املوؤ�ش�شات  لبع�س  مدعومة  ائتمانية  قرو�س 

جمانًا  والكهرباء  املاء  ويقدم  �شريبية.  باإعفاءات  امل�شتثمرون 

للنا�س  التحتية متاحة  البنية  املواطنني وكثري من خدمات  اإىل 

دون مقابل. ويح�شل موظفو الدولة على معا�س تقاعدي �شخّي 

مدعوم من احلكومة، وم�شاعدات مالية لدفع تكاليف ال�شكن. 

وبالرغم من وجود تربيرات اقت�شادية واجتماعية وفرية لتقدمي 

بع�س الإعانات احلكومية )كما هي احلال يف قطاعي ال�شحة 

تتعار�س مع طموحات  والتعليم(، فاإن بع�س الإعانات الأخرى 

مثل دعم  امل�شتدامة  واأهداف قطر   2030 الوطنية  ر�ؤية قطر 

ر�شوم ا�شتخدام خدمات املاء والكهرباء والوقود.

كافية عن  معلومات  اليوم  دولة قطر  للم�شتهلكني يف  تتوفر  ول 

اأن يوؤدي  الآثار الوا�شعة النطاق ل�شلوكهم ال�شتهلكي. وميكن 

•

•

•
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اجتماعيًا،  ومدرك  واع  جمهور  قبل  من  الطوعي  الن�شباط 

بالإ�شافة اإىل اإدخال تقنية تر�شيد ا�شتخدام املياه، اإىل وفورات 

وقيمته  املورد  ندرة هذا  للمياه  املالية  الإعانات  وتخفي  كبرية. 

وهدرها.  للمياه  املفرط  ال�شتخدام  يف  وت�شاهم  احلقيقية 

اأف�شل  نحو  على  تعك�س  التي  ال�شتخدام  ر�شوم  فر�س  وي�شهم 

توجيه  اإعادة  يف  كبريا  اإ�شهاما  الكاملة  القت�شادية  التكاليف 

ا�شتخدام موارد دولة قطر الطبيعية الثمينة بطريقة اأكرث نفعًا. 

وميكن توجيه مثل تلك اجلهود بداية اإىل ال�شكان غري القطريني 

وم�شتخدمي تلك املوارد من ال�شناعيني والتجاريني.

اإىل و�شع هياكل تهدف  اإ�شافة  العامة،  التوعية  اإن بذل جهود 

الكفاءة  زيادة  عنه  ي�شفر  اأن  ميكن  املوارد،  تلك  على  للحفاظ 

يف ا�شتهلك الطاقة والوقود. ومن �شاأن هذه التدابري اأن توؤدي 

لي�س فقط اإىل فوائد مالية للدولة، واإمنا اإىل منافع بيئية اأي�شًا.

�لهدف �ملحدد لعام 2014

اإدخال تدريجي لر�شوم ا�شتخدم الكهرباء واملاء والوقود والتي 

تعك�س ب�شكل اأف�شل التكاليف القت�شادية الكاملة لإنتاجها.

اأو�شع  اأن تكون مراجعة ر�شوم ال�شتخدام جزءًا من حملة  ينبغي 

اإبلغ  ويجب  والوقود.  والطاقة  املياه  على  الطلب  اإدارة  لتح�شني 

قبل تطبيقها  ال�شتخدام  ر�شوم  فوائد فر�س  بو�شوح عن  النا�س 

بوقت مبكر، وميكن اأي�شا اتباع الإجراءات التي تولد مكا�شب يف 

الكفاءة الفنية. واإذا اأريد تو�شيع نطاق حت�شيل تلك الر�شوم لي�شمل 

تواجه �شعوبات،  التي  الأ�شر  تعوي�س  فبالإمكان  القطرية،  الأ�شر 

وذلك من خلل حتويلت الدخل املبا�شر اإ�شافة اإىل اأنه من املمكن 

اأن يتم حتديد جمموعة معينة من اخلدمات والتي تكون معفاة من 

ر�شوم ال�شتخدام لبع�س �شرائح الدخل الدنيا يف املجتمع القطري. 

متكامل  تنظيمي  جهاز  اإن�شاء  ي�شبح  الإجراءات  هذه  ولدعم 

للكهرباء واملاء اأمرًا غاية يف الأهمية )انظر اأدناه(.

�لنتيجة �لقطاعية �لثانية ع�سرة: 

�حلفاظ على خمزون �لرثوة �ل�سمكية 

املوارد  حماية  �شمان  يف  القت�شادية  احلوافز  تف�شل  عندما 

امل�شاعة، اأو التي ي�شهل الو�شول اإليها فاإن تلك املوارد �شتتعر�س 

ل�شغوطات كبرية. اإن م�شاكل ا�شتخدام املياه يف الزراعة، والتي 

انعدام وجود احلافز  اإىل  تعزى جزئيا  قبل،  حتدثنا عنها من 

اجلماعي  الأثر  ولكن  للمياه.  ا�شتهلكه  لتخفي�س  مزارع  لأي 

اجلوفية  املياه  خمزون  ا�شتنفاذ  يف  املزارعني  ا�شتمرار  اأن  هو 

العذبة ي�شر، يف املح�شلة النهائية، بكل املجتمع بدءًا بالقطاع 

ي�شهد  الذي  ال�شمك  �شيد  قطاع  يف  الأمر  وكذلك  الزراعي. 

يتعر�س  الدول،  من  كثري  يف  احلال  هي  فكما  م�شابهًا؛  حتديًا 

خمزون الرثوة ال�شمكية يف دولة قطر اإىل ال�شيد اجلائر لعدم 

اجلوانب  اأما  قارب.  لكل  ال�شيد  كمية  يحدد  حافز  اأي  وجود 

البيئية لهذه امل�شكلة ف�شيتم بحثها يف الف�شل 6.

خمزون  ا�شتدامة  �شمان  يف  العام  ال�شالح  خدمة  اأجل  ومن 

اإمكانية  عن  بالبحث  احلكومة  تقوم  �شوف  ال�شمكية،  الرثوة 

و�شع قيود فعالة على اأ�شاطيل ال�شيد و على كمية ال�شيد على 

ال�شمكة  وعمر  حجم  على  قيود  و�شع  ذلك  يف  مبا  �شواء،  حد 

قدرات  بتطوير  احلكومة  و�شتقوم  وبيعها.  ب�شيدها  امل�شموح 

كما  باللوائح اجلديدة.  اللتزام  ت�شمن  لكي  الإجراءات  اإنفاذ 

تربية  مزارع  لتطوير  فر�س  اإيجاد  اإمكانية  يف  �شتنظر  اأنها 

الأحياء املائية لتلبية الطلب عليها يف امل�شتقبل.

�لهدف �ملحدد لعام 2014

قوانني  وتطبيق  ال�شمكية،  الرثوة  خمزون  م�شتويات  زيادة 

فعالة وتوفري الإمكانيات ملزارع تربية الأحياء املائية املحلية. 

ولوائح   قوانني  وجود  الإجراءات  لتلك  الفعال  التنفيذ  يتطلب 

�شارمة يف اأماكن ال�شيد وعلى ال�شواطئ التي ت�شل اإليها كميات 

ي�شاهم يف  فاإن وجود جهة متخ�ش�شة كهذه  بالتايل،  ال�شيد. 

دعم اأهداف ال�شتدامة، كما تفعل نظم املعلومات الأف�شل. كما 

يتطلب تطوير مزارع حملية لرتبية الأحياء املائية دعم الدولة 

املالية  امل�شاعدة  ب�شاأن  ومالية  فنية  جدوى  درا�شات  لإجراء 

يبقى  اأن  يجب  ولكن  اجلديدة.  للم�شاريع  واملوؤقتة  امل�شتهدفة 

باأق�شى  التجارية  الإجراءات حتقيق اجلدوى  تلك  الهدف من 

�شرعة ممكنة، لأن الإعانات املالية يجب اأن تكون موؤقتة.

�لنتيجة �لقطاعية �لثالثة ع�سرة: 

�لو�سول �إىل �قت�ساد �كرث تناف�سية 

كفاءة  رفع  يف  كبرية  بدرجة  املتزايدة  املناف�شة  ت�شهم  قد 

العاملية،  التجارة  منظمة  يف  ع�شو  قطر  دولة  اأن  ومبا  ال�شوق. 

فهي حتافظ على تعرفة جمركية منخف�شة ن�شبيًا على الب�شائع 

القابلة للتداول التجاري. اإل اأن هناك عددا من اخلدمات مثل 

ـ والتي ل  النقل الربي، وامل�شتوردات الغذائية، وتربيد املناطق 

ت�شتويف �شروط املناف�شة والن�شباط.

الحتكارية  املمار�شات  ومنع  املناف�شة  حماية  قانون  �شدر  لقد 

يف قطر عام 2006 جلعل املناف�شة مفيدة لكل من امل�شتهلكني 

واأ�شحاب الأعمال. اإل اأن هناك قيودا على ذلك القانون، ومنها 

من  الدولة  تديرها  اأو  متلكها  التي  املوؤ�ش�شات  جميع  ا�شتثناء 

•
•
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القانون،  تطبيق  مهمة  اأن  ذلك،  اإىل  ي�شاف  القانون.  اأحكام 

بها غرفة جتارة و�شناعة قطر، قد متحورت حول  تقوم  الذي 

معاجلة بع�س �شكاوى امل�شتهلكني املحددة. وتنوي احلكومة اأن 

القانون  لأحكام  ال  الفعَّ التطبيق  ل�شمان  اللزمة  املوارد  توفر 

الأو�شع نطاقا املتعلقة مبكافحة الحتكاًر.

يعزز  الوطني  القت�شاد  اإىل  الولوج  معوقات  من  التخفيف  اإن 

يف  ال�شتمرار  على  العزم  عاقدة  احلكومة  فاإن  ولذا  املناف�شة. 

ال�شتثمارات  على  القيود  تخفي�س  اإىل  يهدف  الذي  برناجمها 

من  املزيد  واإ�شافة  تدريجياًّ،  تخفي�شًا  املبا�شرة  الأجنبية 

املال  را�س  م�شاركة  على  قيود  فيها  تفر�س  ل  التي  القطاعات 

الأجنبي. كما توؤمن احلكومة باأنه من املهم األ تثبط الإجراءات 

الإدارية والت�شغيلية الأهداف املق�شودة من هذه الأحكام.

�لأهد�ف �ملحددة للفرتة 2014-2012 

ت�شميم برنامج فعال لتنفيذ قانون املناف�شة احلايل تدعمه 

القدرات ال�شرورية.

التو�شع يف حترير جتارة اخلدمات مبوجب “التفاقية العامة 

للتجارة يف اخلدمات”.

ال�شتمرار يف برنامج حترير ال�شتثمارات الأجنبية.

الفعال  تنفيذها  فاإن  ن�شبيًا،  وا�شحة  اللتزامات  هذه  اأن  ومع 

اأن يكون لدى دولة قطر ت�شور وا�شح املعامل ومهارات  يتطلب 

متوفرة  غري  وهي  التنفيذ،  عمليات  لتعزيز  وا�شت�شارية  فنية 

واملعرفة  اخلربات  حاليَا  القائمة  الفجوات  وت�شمل  حمليًا. 

املطلوبتني لتطوير اأجندة  حترير التجارة يف اخلدمات.

 

�لت�سريعات و�لكفاءة 

كفاءة  حت�شني  اأجل  من  الت�شريعات  ب�شن  احلكومة  تقوم 

اأي�شا  الت�شريعات  ا�شتخدام  وميكن  املجتمع.  موارد  تخ�شي�س 

ثقافية.  اأو  اجتماعية  اأو  اقت�شادية  غري  اأهداف  يف  للتاأثري 

وين�شبُّ الرتكيز هنا على الت�شريعات القت�شادية.

تقييد  على  معظمها  يعمل  للت�شريعات؛  اأ�شكال  عدة  وهناك 

توؤدي  اأن  فيها  يتوقع  ل  التي  الظروف  يف  الختيار  اأو  ال�شلوك 

بطريقة  الأ�شواق  تعمل  ل  ورمبا  النتائج.  اأف�شل  اإىل  الأ�شواق 

�شليمة عندما تكون ثمة فجوات يف املعلومات اأو عوامل خارجية 

)فوائد يجنيها اأو تكاليف يتحملها طرف ثالث(، اأو قوى تعوق 

اأن تقوم احلكومة بالت�شريع  املناف�شة. وميكن يف هذه احلالت 

من اأجل ال�شالح العام. واملجالت العادية التي متار�س احلكومة 

املوارد  على  واحل�شول  والبيئة  التمويل  ت�شمل  الت�شريع  فيها 

الطبيعية وا�شتخدامها. وميكن اأن يكون هذا النوع من التدخل 

احلكومي م�شدرًا لنعدام الكفاءة، كما اأنه قد تنحرف اأحيانًا 

جداول تنفيذ الت�شريعات عن م�شارها املخطط.

�لنتيجة �لقطاعية �لر�بعة ع�سرة: 

حت�سني ت�سريعات �لأعمال 

ت�شري درا�شات البنك الدويل “ملمار�شة الأعمال” اإىل عدة عوائق 

يحاولون  عندما  قطر  دولة  يف  امل�شتثمرون  يواجهها  تنظيمية 

اإقامة عمل اأو ن�شاط اقت�شادي ما اأو القيام بعمليات ت�شغيلية، 

الكفاءة يف عمليات الرتخي�س  العوائق بني نق�س  ترتاوح هذه 

الأعمال  وزارة  الآن  وتنظر  اجلمركية.  النظم  كفاءة  ونق�س 

ال�شروري  غري  الروتني  باإزالة  الكفيلة  ال�شبل  يف  والتجارة 

و�شبط الأنظمة الأخرى التي تعرقل الأعمال التجارية.

�لهدف �ملحدد للفرتة 2014-2011

وحتقيق  التجارة  واأنظمة  بالأعمال  املتعلقة  العمليات  �شبط 

مقيا�س  �شلم  على  قطر  دولة  ترتيب  يف  مهمة  حت�شينات 

ممار�شة الأعمال التي ين�شرها البنك الدويل.

قدرات  على  الأعمال  بيئة  يف  الهامة  التح�شينات  جناح  يعتمد 

التن�شيق  والتنفيذ  يف وزارة الأعمال والتجارة، وقدرة هذه الوزارة 

على تعزيز التغريات التنظيمية والإجرائية اللزمة لدى الأجهزة 

احلكومية الأخرى. وتتطلب هذه امل�شائل ـ يف الوقت الذي تبداأ فيه 

الوزارة عملية تطوير ا�شرتاتيجيتها الت�شغيلية ـ اهتماما دقيقا.

�لنتيجة �لقطاعية �خلام�سة ع�سرة: 

تطوير ت�سريعات �لبنية �لتحتية

تويل خطط البنية التحتية لدولة قطر دورًا كبريًا ل�شتثمارات 

القطاع اخلا�س وال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�س )انظر 

اإطار  فوجود  اأعله(.  ال�شتقرار  برت�شيخ  اخلا�س  اجلزء 

تنظيمي متوازن �شوف يحمي امل�شلحة العامة ويف الوقت نف�شه 

يتيح فر�شة لتحقيق عوائد كافية ل�شتقطاب امل�شتثمرين.

ع�شوائي  وهو  تفاوت،  فيه  قطر  دولة  يف  التحتية  البنية  فتنظيم 

اإىل حد ما، ونادرًا ما يكون هناك تبادل للأفكار اأو التعاون عرب 

اأخرى  التنظيم، وجمالت  القطاعات. فبع�س املجالت ينق�شها 

ت�شوبها اأوجه الق�شور ب�شبب الإفراط يف التدخل احلكومي. واإن 

عدم وجود جهة ناظمة واحدة للموارد املائية ي�شاهم يف ال�شتخدام 

التي  القواعد  وكذلك  ندرتها.  اأزمة  خ�شم  يف  للمياه  الكفوؤ  غري 

تنظم ا�شتخدام الأرا�شي ال�شناعية غالبًا ما تتناق�س اأو تتغري، 

•

•

•

•
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القطاع  تو�شع  الأعمال وحتول دون  تكاليف  اإىل زيادة  يوؤدي  مما 

اخلا�س. كما اأن بع�س اإجراءات الرتخي�س ل تخدم غر�شًا ُيذكر، 

اإل زيادة  التكاليف والوقت على اأ�شحاب الأعمال. 

املهام  ت�شميم  عند  الأخرى  التجارب  درا�شة  جدا  املفيد  ومن 

اإجماع  فهناك  فاعلية.  الأكرث  النماذج  وا�شتخدام  التنظيمية 

يف الراأي على اأن اجلهات الناظمة وعمليات التنظيم امل�شتقلة 

باإمكانها تقدمي معاجلة اأف�شل للأهداف املتعددة التي يق�شد 

مرتبة  من  اأدنى  مبرتبة  التنظيم  عملية  تقع  وهكذا،  خدمتها. 

من  اأعلى  ومبرتبة  الت�شريعية  واإجراءاتها  احلكومة  �شيا�شة 

عن  مف�شولة  الطبقات  هذه  من  واحدة  وكل  ال�شوق،  عمليات 

القيادة  اأمام  امل�شوؤولون  الوزراء  ويقوم  الأخريني.  الطبقتني 

ال�شيا�شية، بر�شم الجتاه العام، مبا يف ذلك القوانني التي يعمل 

مبوجبها التنظيم وعمليات الأ�شواق. وتكون الأجهزة التنظيمية 

ت�شع  حيث  وظيفيا؛  م�شتقلة  اأنها  اإل  الوزراء  اأمام  م�شوؤولة 

املعايري والتعرفة والقوانني لت�شمن اأن اخلدمات تفي باملعايري 

املطلوبة. كما ي�شتطيع املنظمون امل�شتقلون ت�شوية اخللفات اأو 

فر�س غرامات على منتهكي تلك القواعد. ويجب اأن تكون لدى 

يكونوا  واأن  جتارية  حوافز  ال�شوق  يف  امل�شغلة  الأجهزة  اإدارات 

وحمميني  مني  املنظِّ اأمام  وم�شوؤولني  ال�شوق  بقواعد  من�شبطني 

هذا  اإىل  حاليا  قطر  دولة  وتفتقر  ال�شيا�شية.  التدخلت  من 

قطاع  يف  العاملة  فالأجهزة   .)9-3 )ال�شكل  الف�شل  من  النوع 

الثلث. ويف  الوظائف  التحتية غالبا ما تخلط بني هذه  البنى 

التنظيمية  اجلهات  فاإن  الأرا�شي،  كتنظيم  اأخرى،  جمالت 

تتعدد وتتداخل �شلحياتها.

ويح�شل معظم التداخل عندما تكون اجلهة الناظمة هي نف�شها 

حيث  الكفاءة،  لنعدام  حمتمل  م�شدر  وهذا  امل�شغلة؛  اجلهة 

تظهر خطورة انخفا�س م�شتويات اخلدمات عندما تقوم جهة 

ما بتقدمي خدمة ما، ويف الوقت ذاته ت�شع هذه اجلهة املعايري 
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ومدى  التنفيذ  عملية  وتراقب  اخلدمة  تلك  لتقدمي  املطلوبة 

المتثال لتلك املعايري، حيث ينجم عن هذا التداخل انخفا�س 

ورمبا  النهائيني،  امل�شتخدمني  اإىل  املقدمة  يف جودة اخلدمات 

انخفا�س معايري اخلدمات يف بع�س القطاعات.

ببع�س  ما  لقطاع  مة  املنظِّ اجلهات  بع�س  تقوم  قطر  دولة  ويف 

بع�س  تقوم  باملقابل،  القطاع،  هذا  يف  الت�شغيلية  الوظائف 

الهيئة  مثل  خلدماتهم  الناظمة  اجلهة  بدور  امل�شغلة  الأجهزة 

الأعلى  املجل�س  ي�شتطيع  اأي�شا،  املدين.  للطريان  العامة 

للت�شالت وتكنولوجيا املعلومات، بالإ�شافة اإىل كونه امل�شوؤول 

وتكنولوجيا  بالت�شالت  املتعلقة  الأن�شطة  كافة  عن  الرئي�شي 

مثل  مبادرات حمددة  مبا�شر يف  ب�شكل  ي�شتثمر  اأن  املعلومات، 

اإن�شاء البنية التحتية ل�شبكة قطر الوطنية العري�شة النطاق.

“اأ�شغال”  مثل  ناظمة،  كجهات  امل�شّغلة  الأجهزة  بع�س  وتعمل 

تقوم  والتي  املوانئ”  لإدارة  القطرية  �“ال�شركة  �“كهرماء” 

م�شغلة.  اأجهزة  كونها  اإىل  اإ�شافة  بنف�شها  اأن�شطتها  بتنظيم 

ومع اأن “كهرماء”، لي�شت جهة ناظمة ر�شمياً ، اإل اأنها تراقب 

م�شتويات اخلدمات وت�شوغ معايري الأداء لأ�شول البنية التحتية 

وتوزيعها.  الكهربائية  الطاقة  نقل  �شبكات  بت�شغيل  تقوم  بينما 

الطرق  ميداين  يف  املتداخل  نف�شه  “اأ�شغال” الدور  تلعب  كما 

املوانئ”  لإدارة  القطرية  “ال�شركة  اأما  ال�شحي.  وال�شرف 

امليناء  ت�شغيل  ومعايري  ال�شفن  حركة  تنظيم  عن  م�شوؤولة  فهي 

وتنظيم وحتميل وتفريغ الب�شائع من ال�شفن، وتنظيم التعرفة 

اجلمركية ور�شوم امليناء.

وموحدًا،  تنظيميًا  ا�شتقلًل  للمياه  املتكاملة  الإدارة  وتتطلب 

ال�شحي  وال�شرف  املياه  لتنظيم  حُمكما  تن�شيقا  تتطلب  كما 

خلل دورة كاملة، من الإنتاج والتوزيع وال�شتهلك اإىل اإعادة 

ُينَتجان  والكهرباء  املاء  اأن  ومبا  التدوير.  واإعادة  ال�شتخدام 

تنظيمية  �شلطة  فباإمكان  بع�س،  على  بع�شهما  ويعتمد  معًا 

بهَذين  املتعلقة  الن�شاطات  كافة  على  ت�شرف  اأن  واحدة 

القطاعني. فمن الناحية املثلى، ميكن لهذه اجلهة الناظمة اأن 

تكون م�شتقلة وت�شتفيد من خربة تقنية متخ�ش�شة كما فعلت 

اإمارة اأبو ظبي التي اأن�شاأت جهازا تنظيميا م�شتقل ومتكامل 

فاإ�شلح  ال�شحي.  ال�شرف  ومياه  والكهرباء  املاء  ل�شوؤون 

وتقدمي  الكفاءة  من  ن  يح�شِّ اأن  ميكن  التنظيمي  اجلهاز 

اخلدمات يف قطاعات اأخرى.

�لهدف �ملحدد لعام 2014

والكهرباء للماء  ومتكاملة  م�شتقلة  ناظمة  جهة  • تاأ�شي�س 

بعدما يتم الف�شل بني الوظيفتني التنظيمية والت�شغيلية، ميكن 

اأن تتبع ذلك ا�شتقللية عملية �شنع ال�شيا�شات يف جمال ما عن 

اجلهة الناظمة  لهذا املجال، ورمبا يكون ذلك �شروريا لدعم 

املناف�شة. وعندما تبداأ م�شاركة القطاع اخلا�س يف قطاع البنية 

التحتية من املهم األ يكون اجلهاز التنظيمي لذلك القطاع هو 

فعلى  نف�شه.  الوقت  القطاع يف  هذا  �شيا�شة  ر�شم  امل�شوؤول عن 

وتابعة  م�شغلة وحمتكرة  تخ�شع جهة  اأن  يجوز  ل  املثال،  �شبيل 

للدولة للتنظيم من ِقَبل جهة اأخرى تابعة للوزارة نف�شها. فقد 

املكلفة  احلكومية  واجلهة  التنظيمي  اجلهاز  بني  الربط  يوؤدي 

بتقدمي امل�شلحة التي متلكها الدولة اإىل تعري�س امل�شاركني من 

القطاع اخلا�س الذين يودون دخول ال�شوق اإىل ال�شرر. ولقد مت 

التحتية بحيث  للبنية  التنظيمي  الهيكل  لتعزيز  اتخاذ خطوات 

يتمتع املجل�س الأعلى للت�شالت وتكنولوجيا املعلومات بدرجة 

ال�شلة  ذات  ال�شيا�شات  تطبيق  عند  ال�شتقللية  من  عالية 

القطاع  ويف  قطر.  دولة  يف  والتكنولوجيا  الت�شالت  بقطاع 

التنظيمي  اجلهاز  توحيد  اإىل  الهادفة  اخلطوات  و�شلت  املايل 

اإىل مرحلة متقدمة بعد اإن�شاء جهة ناظمة موؤخرا حتت اإ�شراف 

م�شرف قطر املركزي. 

�لنتيجة �لقطاعية �ل�ساد�سة ع�سر: 

تطوير ت�سريعات �لأر��سي 

اإطار  اأو  بالتخطيط  قانون خا�س  دولة قطر حاليا  يوجد يف  ل 

ت�شريعي �شامل لإعداد خطط التنمية العمرانية واملوافقة عليها 

وتنفيذها. ول يوجد جهاز حكومي واحد م�شوؤول  ب�شكل حمدد 

اأو مفو�س بتويل مهام تخطيط  ا�شتخدام الأر�س لدولة قطر، اأو 

الإ�شراف عليها اأو تنفيذها، مما اأدى اإىل اأوجه ق�شور كثرية.

اأول،  اأربع.  بطرق  التحديات  هذه  على  الرد  احلكومة  وتعتزم 

وو�شع  الأرا�شي  ل�شتخدام  حمكمة  �شيا�شة  و�شع  يتم  �شوف 

ت�شل�شل هرمي مكاين خلطط متما�شكة. ثانيًا، �شوف يتم تعزيز 

للنظم  موحدة  معايري  و�شع  بهدف  وذلك  الت�شريع  عمليات 

للرتتيبات  خا�س  اهتمام  و�شيعطى  املراقبة.  واآليات  والقوانني 

املوؤ�ش�شية التي من �شاأنها دعم التنظيم املتكامل وحت�شينه. ثالثًا، 

بتعزيز  احلكومة  �شتقوم  اجلديدة،  الرتتيبات  دعم  اأجل  من 

هذا  ي�شمل  اأن  ويجب  املعنية.  اجلهات  كافة  بني  التعاون  اآليات 

الإجراء اإدماج خطط الأجهزة التي تعمل خارج النظام احلايل. 

رابعًا، يتعني على احلكومة اأن تخ�ش�س املزيد من املوارد لتعزيز 

قدرات التخطيط والتنفيذ يف البلديات ويف اجلهات املركزية.

�لهدف �ملحدد لالعو�م 2016-2011

العمرانية للتنمية  ال�شاملة  الوطنية  اخلطة  وتنفيذ  • اعتماد 
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بناء �قت�ساد متنوع 

اعتماده  يتناق�س  متنوع  “اقت�شاد  بناء  اإىل  قطر  دولة  تهدف 

على ال�شناعات الهيدروكربونية وتتزايد فيه اأهمية دور القطاع 

 2030 الوطنية  قطر  اخلا�س ويحافظ على تناف�شيته” ر�ؤية 

ال�شناعات  تنمية  عن  جنمت  التي  الهائلة  املكا�شب  بعد 

الهيدروكربونية، ت�شتعد احلكومة للت�شدي لتحدًّ هام اآخر وهو 

التنوُّيع. فالقت�شاد املتنوع هو اأقدر على اإيجاد الوظائف واإتاحة 

الفر�س للجيل القادم، واأقل تاأثرا  بالتقلبات الكبرية  يف اأ�شعار 

النفط والغاز الطبيعي.

قطر  دولة  اأن  اإذ  اأي�شًا،  �شروري  اأمر  القت�شادي  والتنويع 

بتوليد  تقوم  التي  الرثوة  خللق  متجددة  م�شادر  اإىل  بحاجة 

املوارد  احتياطي  ن�شوب  بعد  ال�شتهلك  وتعزيز  الدخل 

التنويع  ت�شع  باملوارد  الغنية  الدول  وكثري من  الهيدروكربونية. 

تلك  ا�شرتاتيجياتها، لكن جناح  القت�شادي هدفا م�شرتكا يف 

وبطيئًا  الدول  بع�س  يف  التحقيق  �شعب  كان  ال�شرتاتيجيات 

ومتدرجًا يف دول اأخرى. وت�شتهدف بع�س الدول القطاعات التي 

اأولوية بالن�شبة لها وتوجه مواردها اإىل تلك القطاعات.  تعترب 

ودول اأخرى ت�شتثمر يف بيئة م�شجعة لل�شتثمار وتوفر الفر�س 

اأمام القطاع اخلا�س ليتفرع اإىل جمالت جديدة. وهناك الكثري 

من الدول التي ا�شتطاعت اأن متزج بني النهجني.

 

اأن يتم  ول يتم تنويع قاعدة الإنتاج املحلي ب�شهولة، اإمنا يجب 

تعليم  ريادة الأعمال والإبداع من خلل اإدماجهما يف النظام 

التعليمي والثقافة املحيطة بهما، وتعزيزهما من خلل �شيا�شات 

القطري  اخلا�س  والقطاع  الأعمال.  لقطاع  مواتية  وت�شريعات 

بحاجة اإىل التعزيز من خلل الدعم واحلوافز التي ت�شجع على 

اكت�شاب قدرات وثيقة ال�شلة، وامل�شاركة يف جمموعة وا�شعة من 

الأن�شطة القت�شادية. 

ح�سر �لإرث �لهيدروكربوين 

متت  لو  حتى  النفط  على  قطر  دولة  اعتماد  تناق�س  �شي�شتمر 

يف  ال�شتثمارات  خلل  من  الإنتاج  معدلت  على  املحافظة 

اكت�شاقات نفطية جديدة. يف حني، �شي�شتمر اعتماد دولة قطر 

على �شادرات الغاز ، لكن العتماد على معدلت الإنتاج احلالية 

احلجم  وتقدير  ا�شتقراء  عملية  يف  الراهنة  التكاليف  وقيم 

املجازفة  كثري من  على  ينطوي  اأمر  الغاز  املتاح من  امل�شتقبلي 

وعدم التاأكد. ففي الوقت الذي ت�شكل فيه معدلت الإنتاج وقيم 

مب�شتقبل  للتنبوؤ  عليه  العتماد  ميكن  دليل  احلالية  التكاليف 

الغاز يف ال�شنوات اخلم�س والع�شرين القادمة، لكن بعد ذلك، 

فاإن معدلت الإنتاج املجدية قد ت�شبح اأقل وقيم التكاليف اأكرب 

مما هي عليه الآن، وينبغي الإ�شارة اأي�شا اإىل انه ي�شعب التنبوؤ 

بالقيم التجارية لكميات الغاز التي �شت�شلم يف امل�شتقبل، وذلك 

بعد انتهاء مدد اتفاقيات بيع و�شراء الغاز املوجودة حاليا. وعلى 

الرغم من اأن ثروة دولة قطر من الغاز كبرية جدا، اإل اأنه نتيجة 

لعوامل عدم التيقن الأنفة الذكر ولطول م�شار عملية الكت�شاف 

قطر  لدولة  القت�شادية  القاعدة  لتو�شيع  اللزمة  القت�شادي 

باتخاذ  البدء  ت�شتدعي  مهمة  عوامل  ي�شكل  هذا  كل  بالتايل، 

اخلطوات اللزمة للتنويع القت�شادي عاجل ولي�س اآجل.

يف  الهيدروكربونية  املوارد  ا�شتثمار  عن  الناجت  الدخل  وميثل 

الأ�شول الأجنبية �شبيل مهما لتنويع الدخل يف دولة قطر، ولكن 

العتماد احل�شري عليه لي�س ا�شرتاتيجية تنموية قابلة للحياة 

وطويلة الأمد لأنه قد يوؤدي اإىل اأنواع جديدة من املخاطر منها؛  

جعل دولة قطر عر�شة لتقلبات اأ�شواق راأ�س املال الدولية، كما 

اأنه ل يلبي طموح دولة قطر يف اأن ت�شبح جمتمع البحث والبتكار 

فيها  توؤدي  تنويعا،  اأكرث  اقت�شادية  قاعدة  فتطوير  والإبداع. 

الوظائف  من  العديد  توليد  يف  رئي�شيًا  دورًا  املعرفية  الأن�شطة 

املنتجة واملجزية، ي�شبح اأمرًا �شروريًا لتو�شيع القدرات وتعزيز 

الأهداف املجتمعية الأو�شع نطاقًا.

فمن  عقودًا،  ت�شتغرق  التنويع  على  قائم  اقت�شاد  اإقامة  ولأن 

الواجب  اأن تبداأ عملية التحول الآن. فتحديد املزايا التناف�شية، 

جديدة  اإنتاج  خطوط  وتطوير  جديدة،  قدرات  وامتلك 

وروابط مع ال�شوق، ُكلُّها بحاجة اإىل فرتات طويلة من التجربة 

والكت�شاف والتعلم.

�لت�سدي للتحديات

على  اأّن  يعني  القت�شادي  للتنويع  جاهزة  �شيغة  غياب  اإن 

عملية  خلل  من  تنويعًا  اأكرث  اقت�شادًا  تطور  اأن  قطر  دولة 

قدرات  ت�شتطع  مل  الآن  وحتى  اقت�شادية.  ا�شتك�شافات 

على  الي�شري  اإل  يحدث  فلم  هامة.  نتائج  تولِّد  اأن  الكت�شاف 

 .)10-3 �شعيد التنويع القت�شادي يف العقد الأخري )ال�شكل 

 %41 اأن  قطر  دولة  من  اجلديدة  لل�شادرات  درا�شة  وتبني 

فقط من املواد املنتجة ت�شتمر بعد ال�شنة الأوىل من طرحها يف 

ال�شوق )ال�شكل 11-3(. 

حمدود،  القطرية  ال�شادرات  نطاق  فاإن  ذلك  على  وعلوة 

على  املنفتحة  الناجحة  بالقت�شاديات  مقارنتها  عند  خا�شة 

اإىل  ت�شل  منوعة  رزمة  �شدرت  مثل،  ف�شنغافورة،  اخلارج. 
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4590 منتجًا عام 2008، مقارنة بـ 1630 منتجًا من قطر، 
98% منها )من حيث القيمة( مرتبط ارتباطًا مبا�شرًا باملواد 
للطاقة،  ال�شتخدام  الكثيفة  ال�شناعات  اأو  الهيدروكربونية، 

كالتعدين، مثل. ويتبني من الدرا�شات ال�شتق�شائية اأن هناك 

فئة حمدودة من الأعمال القطرية وال�شركات التي لديها خطط 

للتو�شع يف نطاق اأعمالها الأ�شا�شية اأو تنوي النتقال اإىل امل�شتوى 

التايل يف �شل�شلة القيمة امل�شافة.

البحث  جلهود  نتيجة  جديدة  منتجات  اإطلق  يتم  ما  وغالبا 

العلماء  من  �شغرية  جمموعة  الآن  قطر  دولة  ولدى  العلمي. 

الريادي الذي قامت به  التقنيني. فالعمل  واملهند�شني والعمال 

“واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا” كمكان لت�شريع البحوث يعد 
مب�شتقبل عظيم. لكن هذه التجربة ما زالت يف مهدها، وحتى 

مع وجود فر�س ملكا�شب جتارية، فاإن اإيجاد ثقافة البحث العلمي 

مت  وقد  طويًل.  وقتًا  يتطلب  نطاقا  الأو�شع  بالقت�شاد  وربطها 

اإ�شراف  حتت  العلمي  للبحث  اأ�شا�شية  مبادرات  بتنفيذ  البدء 

هناك  لكن  العلمي”،  البحث  لرعاية  الوطني  قطر  “�شندوق 

فجوة زمنية بني البحث العلمي يف اجلامعة وتطوير مقرتحات 

جمدية جتارية وعر�شها يف ال�شوق.

تتغلب  اأن  قطر  دولة  على  يجب  القت�شادي  التنويع  اأجل  ومن 

على عدد من التحديات املت�شابكة ومنها:

ما زالت ريادة الأعمال غري را�شخة يف دولة قطر. فما تزال 

الرغم  وعلى  العهد.  حديثة  واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شاريع 

“اآي هورايزون”،  �شركة  مثل  ال�شركات،  قلة من  من جناح 

امل�شاريع  من   %40 من  فاأقل  �شعيفًا.  القطاع  هذا  يزال  ما 

ال�شناعة  قطاع  يف  القائمة  احلجم  واملتو�شطة  ال�شغرية 

حاليا مت اإن�شاوؤها بعد عام 2000. 

اأن  ي�شتطيع  ل  بحيث  ال�شغر  من  املحلي  قطر  اقت�شاد  اإن 

يجذب ا�شتثمارات اأجنبية كبرية تركز على الأ�شواق املحلية، 

اأي�شا يقلل هذا ال�شغر يف احلجم من قدرة القت�شاد املحلي 

اللزمة  واملهارة  باخلربة  املحلية  ال�شركات  تزويد  على 

للتو�شع اإقليميا اأو عامليا.

•

•
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واملوقع اجلغرايف يفر�س قيودًا. فارتباط دولة قطر مع دول 

جمل�س التعاون اخلليجي �شعيف، وهي تبعد �َشَفَر ثلثة اأيام 

عن املمرات البحرية الدولية الرئي�شية.

اأمام  الفر�س  وجود  من  التنمية  يف  القطري  النموذج  يحد 

وارتفاع  اخلا�س  القطاع  اأجور  لنخفا�س  نظرا  القطريني 

لل�شتثمار  ُتذكر  حوافز  يقدم  ل  هو  و  العام،  القطاع  اأجور 

العمل يف معظم  اإنتاجية  تتناق�س  القدرات املحلية. كما  يف 

القطاعات )ال�شكل 12-3(.

وعلى غرار الدول الغنية مبواردها الطبيعية ـ فاإن دولة قطر 

ل�شرف  احلقيقي  ال�شعر  لرتفاع  كامنة  ل�شغوط  تتعر�س 

اإنه  ـ  واأقل مناف�شة  اأكرث كلفة  عملتها  مما يجعل �شادراتها 

اأحد الأمرا�س القت�شادية املعروف با�شم املر�س الهولندي 

)ال�شكل 13-3(.

تبيان �أف�سل �لطرق لقطر 

الدولة  فيه  تتعاون  منهجًا  القطري  القت�شاد  تنويع  يتطلب 

والقطاع اخلا�س معا، حيث يركز ُكلٌّ منهما على املجال الذي 

يبدع فيه اأكرث. ففي حني اأنه من الأف�شل اأن ترتك ال�شتثمارات 

ذات  بالأ�شواق  ومعرفة  اطلع  لديه  ملن  الأعمال  جمال  يف 

ال�شتفادة من  وبكيفية  امللئمة،  الإنتاج  نظم  وباآليات  ال�شلة، 

�شل�شل القيمة، وملن يقوم باملغامرة براأ�س ماله. باملقابل، فاإن 

احلكومة هي وحدها القادرة على تنظيم واإدارة �شوؤون ال�شالح 

عملية  واإدارة  للدولة،  العامة  ال�شيا�شة  اجتاه  وحتديد  العام، 

املوارد  ا�شتخدام  وكيفية  الهيدروكربونية  قطر  ثروة  ا�شتغلل 

املالية التي تنجم عن هذه الرثوة. ونظرًا اإىل ال�شعف احلايل 

اأي�شًا دورًا مهمًا ورياديا يف  للقطاع اخلا�س، �شتوؤدي احلكومة 

املايل  الدعم  خلل  من  اخلا�س،  القطاع  قدرات  ومنو  تطوير 

اأن حتر�س على عدم دعم  اأخرى. لكن على احلكومة  وو�شائل 

القطاع اخلا�س غري الكفوؤ، اأو تبني نظام حوافز مثبط للأداء 

فر�س  اإتاحة  احلكومة  على  يتوجب  ذلك  من  والأهم  املتميز، 

التي تعطي  املمار�شات  للقطاع اخلا�س وذلك بتجنب  مت�شاوية 

التابعة للدولة على ح�شاب القطاع اخلا�س.  اأف�شلية لل�شركات 

امل�شممة  املبادئ  من  جمموعة   )3-3( الإطار  يوجز  اأي�شا، 

والتي ت�شاعد يف توجيه دعم الدولة للقطاع اخلا�س وال�شناعة.  

•

•

•
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�إعد�د �أجندة وطنية للتنويع �لقت�سادي 

قاعدتها  تو�شيع  حتاول  التي  وحدها  هي  قطر  دولة  لي�شت 

التي يعتمد اقت�شادها  الدول،  الكثري من  القت�شادية، فهناك 

على املوارد الطبيعية، والتي حاولت وما تزال تعمل على حتقيق 

تعمل  اخلليجي،  التعاون  جمل�س  دول  بني  فمن  نف�شه.  الغر�س 

و�شع  على  ال�شعودية  العربية  واململكة  البحرين  مملكة  من  كل 

خطة  اأي�شًا  ظبي  اأبو  ولدى  اقت�شاداتها،  لتنويع  ا�شرتاتيجيات 

�شاملة للهدف نف�شه.

اإن �شعي بع�س دول جمل�س التعاون لو�شع ا�شرتاتيجيات للتنويع 



92

القت�شادي يتيح فر�شًا لل�شتفادة من جتاربها. باملقابل، هناك 

تركز  الدول  اأن معظم هذه  وهو  املخاطرة يف ذلك،  �شيء من 

البرتوكيماويات،  بينها:  ومن  نف�شها  امليادين  يف  التنويع  على 

واخلدمات  والعقارات،  واللوج�شتيات،  اجلوي،  والنقل 

املعرفية، و�شوؤون التمويل، وعلوم الأحياء والت�شالت ال�شلكية 

والل�شلكية. بالتايل، واعتمادًا على م�شار ا�شرتاتيجيات التنويع 

وكيفية تطورها، فاإنه من املحتمل اأن تقوم دول اخلليج العربي 

يف  تف�شل،  بحيث  نف�شها،  القطاعات  يف  مواردها  بتخ�شي�س 

يف  املثلى  الكفاءة  اإىل  الو�شول  يف  منها  دولة  كل  الأمر،  نهاية 

حجم الإنتاج .

�شتعتمد دولة قطر يف م�شارها للتنويع، كغريها من الدول الأخرى، 

على مواطن القوة املتوفرة لها حاليا وتلك التي يف طور الن�شوء 

قطر  دولة  �شرتكز  ذلك،  اإىل  اإ�شافة  وا�شحة.  اآفاق  لها  والتي 

اجلهود  ودعم  اخلا�س  القطاع  قدرات  بناء  على  رئي�شي  ب�شكل 

الهادفة لرفع م�شتوى الإنتاجية يف كامل القت�شاد الوطني. 

اإن النفتاح القت�شادي وتب�شيط القواعد والقوانني وتعزيز الأطر 

الوا�شع يف حتقيق  الهدف  دعم  �شاأنه  من  لل�شركات،  القانونية 

جمموعة  باإ�شدار  احلكومة  قامت  املثال،  �شبيل  فعلى  التنويع. 

من القوانني يف جمال امل�شارف واجلمارك والقانون التجاري، 

كل ذلك ي�شاعد على اإن�شاء بيئة منا�شبة للأعمال )وي�شهل التنبوؤ 

الأجنبي  ال�شتثمار  قوانني  بت�شهيل  احلكومة  قامت  كما  بها(. 

 %50 املبا�شر متيحة بذلك فر�شة امتلك الأجانب لأكرث من 

والت�شنيع  الزراعة  قطاعات  يف  امل�شاريع  مال  راأ�س  ملكية  من 

ال�شتثمارات  اأن  من  الرغم  على  وغريها.  والتعدين  وال�شحة 

اإل  الأجنبية خارج قطاع املوارد الهيدروكربونية ما تزال قليلة 

اأن الظروف امل�شجعة لنموها موجودة الآن.

التنويع  نحو  التوجه  على  ت�شاعد  اأخرى  خطوات  هناك 

م�شيعيد،  دخان،  ـ  الثلث  ال�شناعية  فاملدن  القت�شادي. 

بالطاقة.  املتعلقة  ال�شناعات  من  ملزيج  مقراٌت  ـ  لفان  را�س 

اخلا�شة،  القت�شادية  املناطق  اإن�شاء  ي�شاهم  اأن  املتوقع  ومن 

املزمع اإن�شاوؤها، يف حتفيز ا�شتثمارات جديدة، نظرا ملا ت�شمله 

التنظيمية  الإجراءات  وملرونة  متطورة  بنى حتتية  من خدمات 

اخلا�شة بها وخلوها من املعوقات الأخرى.

وهناك العديد من املبادرات املنفردة التي مت البدء بها م�شبقا، 

ومن املهم اأن توؤخذ هذه املبادرات يف احل�شبان، واأن يتم ربطها 

ثغرات  من  فيها  ما  ومعاجلة  ممكنًا  ذلك  يكن  حيثما  يبع�شها 

من  عدد  اإ�شراك  و�شيتم  امل�شتقبل.  يف  جناحها  تقو�س  قد 

املوؤ�ش�شات يف توجه قطر نحو التنويع القت�شادي. وت�شمل هذه 

املوؤ�ش�شات: جهاز قطر للم�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة، وموؤ�ش�شة 

قطر  واحة  حتت�شن  التي  املجتمع  وتنمية  والعلوم  قطرللرتبية 

وتكنولوجيا  للت�شالت  الأعلى  واملجل�س  والتكنولوجيا،  للعلوم 

املعلومات، ومركز قطر للمال، وبنك قطر للتنمية. وقد مت حتديد 

الدور املتوقع لهذه املوؤ�ش�شات يف ريادة جهود التنويع القت�شادي 

يف دولة قطر وذلك �شمن �شياق ا�شرتاتيجياتها ووظائفها. 

�شتقوم  القت�شادي،  التنويع  خطة  تنفيذ  يف  الإ�شراع  اأجل  من 

احلكومة بتحديد العوائق التي تعرت�س الكت�شافات القت�شادية 

اأن�شطة اقت�شادية جديدة. وتدرك احلكومة متاما باأن  واإيجاد 

الكلي،  القت�شاد  ا�شتقرار  �شمان  يتطلب  ال�شتثمار  حتفيز 

فعالة  حتتية  بنى  خدمات  وتقدمي  الناظمة،  اجلهات  وكفاءة 

و�شاملة )والتي مت التطرق اإليها جميعها اأعله(. بالإ�شافة اإىل 

ذلك، فاإن ال�شري نحو اقت�شاد اأكرث تنويعا يتطلب تركيز النتباه 

امل�شاريع  وانطلقة  البتكار  تثبط  ما  غالبًا  اأربعة  ميادين  على 

وهي: انخفا�س الطلب على املهارات مع وجود وفرة يف العمالة، 

الأعمال،  ريادة  من  متدنية  وم�شتويات  �شعيف،  خا�س  وقطاع 

الرتابط  و�شعف  والبتكار،  الكت�شاف  من  حمدودة  وقدرات 

والتكامل الإقليميني.

تعزيز �لطلب على �ملهار�ت و�لوظائف �لعالية �لأجر 

هو  قطر  دولة  يف  املهارات  على  الطلب  م�شتوى  انخفا�س  اإن 

اقت�شاد  املتاحة �شمن  الفر�س  تخفي�س عدد  عامل حا�شم يف 

الأجور  على  القائم  الإنتاج  على  فالرتكيز  تنويعا.  اأكرث 

منوذج  واتباع  الإنتاجية،  املنخف�شة  العاملة  املنخف�شة واليد 

تنموي يعتمد على طرق اإنتاجية تعتمد على كثافة اليد العاملة، 

اإىل  اأدى  قد  التحتية،  والبني  العقارات  قطاعي  يف  خ�شو�شا 

اإيجاد عقبات اأمام تطوير اقت�شاد قائم على اخلدمات املعرفية 

اخلا�س  القطاع  يف  الأجور  انخفا�س  يوؤدي  فاليوم،  والبتكار. 

لذلك،   . فيه  للعمل  القطريني  اأمام  الفر�س  اإتاحة  عدم  اإىل 

ي�شعى الكثريون منهم للعمل يف القطاع العام ولو يف ظل عدم 

ال�شتفادة الكاملة من قدراتهم.

على  بالعتماد  تت�شف  التي  الراهنة  احلالة  من  اخلروج  اإن 

املدى  يف  التكاليف  من  �شريفع  الأجر  املنخف�شة  الوظائف 

املدى  على  لكن  �شعبة.  تعديلت  حدوث  و�شيتطلب  الق�شري 

الطويل، فاإن مكا�شب الكفاءة، التي �شتكون ديناميكية الطابع، 

والت�شارع يف منو الإنتاجية اللذين �شينجمان عن تغيري الو�شع 

الراهن �شيعو�شان اأي ارتفاع يف م�شتويات التكاليف على املدى 

الق�شري، و�شيخلقان حمفزات للبتكار وامتلك املعرفة. حيث 
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العر�س لتكفي بحد ذاتها لتح�شني  اأن ال�شتثمارات يف جانب 

احلديثني،  والتدريب  التعليم  خلل  فمن  العمل.  �شوق  واقع 

املهني يف  للنجاح  توؤهلهم  اكت�شاب مهارات  املواطنون  ي�شتطيع 

اقت�شاد قائم على املعرفة، لكن اكت�شاب هذه املهارات ل ي�شمن 

توفر الوظائف، وخا�شة اإذا ما ا�شتمر اأ�شحاب الأعمال يف توجيه 

ا�شرتاتيجياتهم يف التوظيف والت�شغيل حول تلك الأن�شطة التي 

املهرة   املهاجرين غري  العمال  تقوم على وجود جتمع كبري من 

والرخي�شي الأجر.

ناجمة عن  ت�شوهات  يعمل �شمن  فالقطاع اخلا�س، من جهته، 

�شيا�شات �شوق العمل. وبع�س ال�شركات تك�شب دخلها من تـاأجري 

جتارية  اأعمال  من  ر�شوم  على  احل�شول  اأو  الأجانب  العمال 

مملوكة حمليا ومدارة من ِقَبل م�شتاأجرين اأجانب. فخيار اإقامة 

اأعمال جتارية بقليل من املخاطرة حول هذا النوع من الأن�شطة 

واأكرث  حتديا  اأكرث  اأعمال  يف  لل�شتثمار  ُيذكر  حافزًا  يرتك  ل 

جمازفة ولكنها ت�شيف املزيد من الفوائد لقت�شاد البلد بكامله.

اإن توفر العمالة الرخي�شة الأجر يف نهاية املطاف،  يدفع اإىل 

العتماد على التقنيات القائمة على كثافة اليد العاملة، والتي ل 

ُتتيح فر�شًا لل�شتك�شاف والتقدم يف الإنتاجية. وفقط، عندما 

يف  بال�شتثمار  الأعمال  اأ�شحاب  يرغب  التكاليف،  بنية  تتغري 

وعندها  العاملة،  اليد  على  اعتمادًا  اأقل  جديدة  اإنتاجية  طرق 

وكل  توقعاتهم.  تغيري  يف  الوظائف  عن  الباحثون  يبداأ  فقط 

حتول من هذه التحولت يغذي الآخر، اإل اأن التحول الأو�شع على 

ولتو�شيع  اأكرث.  اأو  كامل  جيل  ي�شتغرق  قد  القت�شاد  م�شتوى 

العوامل  اجتاه  ولعك�س  للقطريني،  النوعية  الفر�س  نطاق 

مبراجعة  احلكومة  �شتقوم  الإنتاجية،  منو  عملية  توؤخر  التي 

ال�شيا�شات التي رمبا تكون قد عززت العتماد على اليد العاملة 

 5 الف�شل  )انظر  ال�شعيفة  واملهارات  املنخف�شة  الأجور  ذات 

للطلع على الهداف املحددة اخلا�شة ب�شوق العمل(.

�لنتيجة �لقطاعية �ل�سابعة ع�سرة: 

تعزيز �لقطاع �خلا�ص وت�سجيع ريادة �لأعمال 

عادة ماترتافق ثقافة القطاع اخلا�س الفعال بوجود قطاع متميز 

الراهن  الواقع  لكن  واملتو�شطة.  ال�شغرية  امل�شاريع  من  ون�شط 

15% من  ت�شكل م�شاهمته  والذي  ـ  القطاع يف دولة قطر  لهذا 

حجم القت�شاد الوطني ـ هو واقع غري متطور، ومعظم  اأن�شطة 

هذا القطاع مرتكزة يف القت�شاد املحلي.

وهو  واملتو�شطة”،  ال�شغرية  للم�شاريع  قطر  “جهاز  �شي�شكل 

جهة   ،2030 الوطنية  قطر  بروؤية  مرتبطة  مبتكرة  مبادرة 

مركزية تقوم بتقدمي اخلدمات للم�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة 

وحتفيز  الأداء،  على  قائمًا  اجلهاز  برنامج  و�شيكون  احلجم. 

طريق  عن  واملتو�شطة  ال�شغرية  للم�شاريع  اخلدمات  اإي�شال 

القطاع اخلا�س من خلل  نظام الق�شائم واملنح امل�شتهدفة. كما 

�شيتم دعم تنمية مهارات القيام بالأعمال، وح�شانة امل�شاريع، 

والت�شويق واخلدمات الأخرى. و�شي�شارك جهاز قطر للم�شاريع 

من  املخاطر  حتمل  يف  اخلا�س  القطاع  واملتو�شطة  ال�شغرية 

خلل دعم ال�شمانات وامل�شاركة يف راأ�س املال. وعلى الرغم من 

اأي من القطاعات من تلقي الدعم من اجلهاز،  عدم ا�شتبعاد 

زًا  اإل اأنه �شيوجه طاقاته نحو الأعمال القائمة على املعرفة، مركِّ

القطريني  لدى  الأعمال  ريادة  مهارات  تطوير  على  بالتحديد 

رجاًل ون�شاًء. ومن املتوقع اأن يبداأ جهاز قطر للم�شاريع ال�شغرية 

واملتو�شطة اأن�شطته اأوائل عام 2011.

دعم  خدمات  من  حلزمة  بالإعداد  للتنمية  قطر  بنك  ويقوم 

اخلا�س،  القطاع  منو  لت�شجيع  التمويلية  واخلدمات  الأعمال 

مبا يف ذلك توجه جديد لدعم امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة يف 

قطاعات م�شتهدفة بعينها. اأي�شا، لقد اأ�ش�س البنك وكالة لدعم 

ال�شادرات وذلك لتو�شيع جمال ن�شاط القطاع اخلا�س وح�شته 

من ال�شوق. ومن املتوقع اأن تنعقد �شراكة متينة بني بنك قطر 

للتنمية وجهاز قطر للم�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة وكذلك مع 

جمموعة  على  للعمل  وذلك  والتكنولوجيا،  للعلوم  قطر  واحة 

م�شاريع ومبادرات اأعمال معرفية.

على  الدويل  البنك  مع  تعمل  والتجارة  الأعمال  وزارة  اإن 

“القيام  جمال  يف  وتنفيذها  التح�شينات  من  جمموعة  حتديد 

بالأعمال” يف قطر. فالتحديات قائمة داخل الوزارة والأجهزة 

الأخرى لدعم عملية تنفيذ هذه التح�شينات. ومن املهم اأن يتم 

ترتيب الأهداف ب�شكل �شحيح والأخذ باحل�شبان مدى جاهزية 

الأفراد والنظم لأية تغيريات مقرتحة.

القطاع  قدرات  لتطوير  وحمتمل  مهم  م�شار  اخل�شخ�شة  اإن 

اخلا�س، لكن لكي توؤثر اخل�شخ�شة اإيجابيا على البيئة الناظمة 

روؤو�س  خ�شخ�شة  فكرة  مفهومها  يتجاوز  اأن  يجب  للأعمال، 

اأموال واأ�شول ال�شركات التابعة للدولة. وبالتدريج، �شيتم ت�شميم 

خلل  من  التناف�شية  مقومات  لبناء  اخل�شخ�شة  مبادرات 

اكت�شاب املعرفة والتكنولوجيا ومهارات الإدارة وخربات الت�شغيل.

و�شت�شعى احلكومة، من جهتها، لت�شجيع الأعمال ال�شغرية من 

لتقليل  اخلارجي  والتعاقد  ال�شراء  اأنظمة  يف  تغيريات  خلل 

التكاليف الباهظة لل�شفقات التجارية. وهناك م�شكلة يف دولة 
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اللزمة  العامل  املال  لراأ�س  الكبرية  املتطلبات  وهي  الآن  قطر 

من  اأنه  حيث  احلكومية،  العطاءات  تاأمينات  انظمة  لتلبية 

املتطلبات،  ال�شغرية حتقيق هذه  ال�شركات  ال�شعب جدا على 

يف  للتجارة  العامة  “التفاقية  اإطار  يف  قطر  اتفاقية  وتتيح 

اإجراءات �شفافة للم�شرتيات  اخلدمات” معاملة مواتية �شمن 

من اأجل دعم ال�شركات املحلية.

�لهدف �ملحدد لعام 2011 

ال�شغرية  للم�شاريع  قطر  جهاز  اأن�شطة  بدء  على  العمل 

واملتو�شطة.

قيام بنك قطر للتنمية بتقدمي خدمات ومنتجات جديدة من 

�شاأنها تو�شيع نطاق عمله ومهامه.

�لهدف �ملحدد لعام 2012

لتخفي�س  بامل�شرتيات  املتعلقة  احلكومية  القوانني  اإ�شلح 

الأعباء عن امل�شاريع ال�شغرية.

يف  اإجنازات  لتحقيق  اللزمة  اجلهود  من  التقليل  عدم  يجب 

وال�شرتاتيجية  الفكرة  ت�شميم  من  فالنتقال  املجالت.  هذه 

و�شول اإىل مناذج من الأعمال الناجحة واجلاذبة يتطلب خربة 

فكل  ومطالبها.  املحلية  الأ�شواق  احتياجات  مبعرفة  م�شحوبة 

من جهاز قطر للم�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة وبنك قطر للتنمية 

الأعمال  يف  خربة  ذوي  موؤهلني  فنيني  توظيف  اإىل  يحتاجان 

املالية والتجارية والحتفاظ بهم. وحتتاج الأهداف الأخرى اإىل 

تغيريات ت�شريعية وهذه تتطلب تاأييدًا ومنا�شرة فّعالني.

�لنتيجة �لثامنة ع�سرة: 

زيادة مهار�ت وقدر�ت �لبتكار و�لكت�ساف 

هو  ما  حتقيق  املعرفة  على  قائم  اقت�شاد  يف  النجاح  يتطلب 

اأبعد من حت�شني الإنتاج احلايل. فمن ال�شروري تاأمني خطوط 

جديدة من الإنتاج والتطبيقات والت�شالت يف بيئة تبحث فيها 

البحث  ومراكز  البتكار  ومعاهد  التكنولوجيا  �شركات  من  كل 

لطرح  طرق  عن  لل�شركات  التابعة  البتكار  ووحدات  والتطوير 

املحتملني. العملء  بتقدير  حتظى  جديدة  وخدمات  منتجات 

م�شتوى  قيا�س  و�شائل  اإحدى  وهي  الخرتاع،  براءات  وتظهر 

كبريا  جمال  هناك  اأن  املجتمع،  يف  وال�شتك�شاف  البتكار 

 14 نحو  الأخرية  اخلم�س  ال�شنوات  يف  �شجل  فقد  ن؛  للتح�شُّ

براءة اخرتاع �شنويًا يف دولة قطر، مقارنة مع 000 5 براءة 

اخرتاع لدول مثل الرنويج و�شنغافورة. 

العلمي  البحث  دعم  يف  قدمًا  بامل�شي  ملتزمة  قطر  دولة  اإن 

املحلي  الناجت  من   %2.8 ن�شبة  خ�ش�شت  وقد  والتنمية، 

البحث  مراكز  اأطلقت  وقد  العلمي.  البحث  لدعم  الإجمايل 

العلمي عددا من املبادرات املهمة يف هذا ال�شياق. ويقوم الآن 

اجلولة  بتمويل  العلمي،  البحث  لرعاية  القطري  ال�شندوق 

يوجد  ل  اأنه  غري  العلمي،  البحث  متويل  اأن�شطة  من  الرابعة 

جهاز مركزي منوط به التخطيط والتن�شيق للأن�شطة الوطنية 

بالتح�شري  احلكومة  تقوم  و�شوف  والتطوير.  بالبحث  املتعلقة 

�شيا�شة  لتوجيه  وذلك  والتطوير،  للبحث  وطنية  ل�شرتاتيجية 

التطور التكنولوجي والأعمال القائمة على كثافة املعرفة وكذلك 

البحث  ا�شرتاتيجية  و�شت�شع  املعرفة.  ونقل  التكنولوجيا  دعم 

والتطوير اأهدافًا مهمة لرفع م�شتوى البحث العلمي، اإ�شافة اإىل 

اأهدافها الأخرى.

�لهدف �ملحدد لعام 2013

مرتبطة  والتطوير  للبحث  وطنية  ا�شرتاتيجية  تطوير 

با�شرتاتيجية نقل التكنولوجيا.

تت�شدر “موؤ�ش�شة قطر للرتبية والعلوم وتنمية املجتمع” اجلهود 

وظائفها  وتت�شمن  معرفيًا.  جمتمعًا  قطر  ت�شبح  لكي  املبذولة 

ت�شهيل ح�شول املواطنني على التعليم، ودعم ال�شركات القائمة 

يف  والتطوير  البحث  اأن�شطة  ومتويل  املعرفة،  تطوير  على 

اجلامعات وال�شناعة والقطاع العام. كما تن�شط موؤ�ش�شة قطر 

للرتبية والعلوم وتنمية املجتمع يف م�شاريع اأخرى مثل ال�شحة 

على وجه اخل�شو�س.

و�شمن موؤ�ش�شة قطر للرتبية والعلوم وتنمية املجتمع، تقوم واحة 

قطر للعلوم والتكنولوجيا بتوفري بيئة للتعاون بني ال�شركات وعرب 

وتطوير  مبتكرة  حلول  لإيجاد  وذلك  التقليدية  البحث  مواقع 

تقوم على  املوؤ�ش�شة مبادرة  التجارية. كما حتت�شن  تطبيقاتها 

ت�شجيع الأعمال القائمة على املعرفة، وهي الأعمال التي ترتكز 

املادية.  املنتجات  من  بدل  واملعلومات  املعرفة  على  اأ�شولها 

للتخطيط  العامة  والأمانة  للتنمية  قطر  بنك  مع  فبالتعاون 

التنموي، �شتت�شدر موؤ�ش�شة قطر للرتبية والعلوم وتنمية املجتمع 

برناجمًا لحت�شان الأعمال القائمة على املعرفة. و�شي�شمل هذا 

الربنامج تطوير ا�شرتاتيجية هرمية من الراأ�س اإىل القاعدة، 

متويلها  �شيتم  القمة،  اإىل  القاعدة  من  جتريبية  وم�شاريع 

وتنمية  والعلوم  للرتبية  قطر  وموؤ�ش�شة  للتنمية،  قطر  بنك  من 

املجتمع، وجهاز قطر للم�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة، واملجل�س 

الأعلى للت�شالت وتكنولوجيا املعلومات. ومبا اأن الدولة توؤدي 

م، فهناك حاجة لو�شع هيكل  دورًا مهمًا كم�شتثمر وعميل ومنظِّ

لل�شراكة بني القطاعني العام واخلا�س من اأجل اإحراز تقدم. 

•

•

••
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هذا، و�شيتم التو�شل اإىل �شيغة هذا الهيكل واأو�شاعه الإدارية 

ذات ال�شلة وترتيبات متويله بناء على اخلربة املكت�شبة خلل 

املرحلة التجريبية.

�لهدف �ملحدد لعام 2011

تاأ�شي�س حا�شنة للأعمال القائمة على املعرفة يف واحة قطر 

للعلوم والتكنولوجيا. 

�لهدف �ملحدد لعام 2013

العام واخلا�س لدعم  القطاعني  لل�شراكة بني  اإطار  تاأ�شي�س 

منو قطاع الأعمال القائم على املعرفة.

�لنتيجة �لقطاعية  �لتا�سعة ع�سرة: 

تعزيز قطاع �لت�سالت وتكنولوجيا �ملعلومات خلدمة 

�لتنمية �لقت�سادية  

املعلومات  وتكنولوجيا  للت�شالت  الأعلى  املجل�س  �شيعمل 

لدعم  املعلومات  وتكنولوجيا  الت�شالت  من  لل�شتفادة 

يف  ريادي  موقع  يف  وو�شعها  قطر  لدولة  التنموية  الأهداف 

الت�شالت  من  واملدعوم  املعرفة  على  القائم  القت�شاد 

حتدد  حيث   .2015 عام  بحلول  املعلومات  وتكنولوجيا 

اخلطة التي مت تطويرها من قبل املجل�س الأعلى للت�شالت 

لتحقيق  ا�شرتاتيجية  حماور  ثلثة  املعلومات  وتكنولوجيا 

الأهداف امل�شار اإليها اأعله. ي�شمل املحور الأول مبادرات من 

�شاأنها ت�شجيع احلكومة والقطاعات القت�شادية الرئي�شية على 

املعلومات بطريقة مبتكرة،  وتكنولوجيا  الت�شالت  ا�شتخدام 

وتـزويد الأفراد وقطاع الأعمال يف دولة قطر باملهارات املطلوبة 

املحور  ويتجه  الرقمي،  املجتمع  يف  للم�شاركة  اللزم  والوعي 

وتكنولوجيا  للت�شالت  م�شتدام  عمل  نظام  بناء  نحو  الثاين 

املعلومات، وذلك باإيجاد جمموعة من الكوادر املحلية املوؤهلة و 

ف  املاهرة يف جمال الت�شالت وتكنولوجيا املعلومات، والتعرُّ

اأما  الرقمي.  املحتوى  على  القائمة  الأعمال  فر�س  على 

للت�شالت  حتتية  بنى  توفري  على  يقوم  فاإنه  الثالث،  املحور 

وم�شمونة  و�شريعة  معقولة  باأ�شعار  املعلومات  وتكنولوجيا 

خلدمة احتياجات القت�شاد واملجتمع. ولدعم هذه املبادرات، 

املعلومات  وتكنولوجيا  للت�شالت  الأعلى  املجل�س  حدد 

جمموعة من امل�شاريع التف�شيلية تتلءم مع الأهداف التنموية 

الوا�شعة لل�شرتاتيجية الوطنية.

�لهدف �ملحدد للفرتة 2011 – 2016

الأعلى للت�شالت وتكنولوجيا  ا�شرتاتيجية املجل�س  اعتماد 

املعلومات وتنفيذها. 

�لنتيجة �لقطاعية  �لع�سرون: 

تو�سيع �أن�سطة قطاع �لتمويل 

يقوم مركز قطر للمال بدعم تنمية القطاع املايل يف دولة قطر.  

يف  الدولية  وال�شريفة  لل�شتثمار  نافذة  تاأمني  اإىل  فبالإ�شافة 

دولة قطر واملنطقة، يقوم املركز بتطوير قدرات الأ�شواق على 

اأجل   ومن  الذاتي.  والتاأمني  التاأمني،  واإعادة  الأ�شول،  اإدارة 

“اأكادميية قطر  بتاأ�شي�س  املركز  التنموية قام  القدرات  تطوير 

لتعزيز  واخلدمات  املنتجات  تقدم  والتي  والأعمال”،  للمال 

القدرات يف قطاع املال و�شمن قطاع الأعمال بوجه عام.

�لهدف �ملحدد للفرتة 2011 – 2013

اأن�شطة  نطاق  وتو�شيع  للمال  قطر  مركز  ا�شرتاتيجية  تنفيذ 

اأكادميية قطر للمال والأعمال.

حتقيق �لفو�ئد من �لتكامل �لإقليمي 

خلل  من  مكا�شب  العامل  مناطق  من  كثري  يف  البلدان  حققت 

التكامل الإقليمي. فباإطلق حرية احلركة للب�شائع واخلدمات 

والتكنولوجيا والأ�شخا�س عرب احلدود، متكنت هذه الدول من 

من  ال�شركات  متكني  ومن  متكامل،  اقت�شادي  ف�شاء  اإن�شاء 

من  كان  الإنتاج  يف  كفاءة  وتوليد  اأو�شع،  اأ�شواق  اإىل  الو�شول 

امل�شتحيل حتقيقها لو بقي ن�شاط هذه ال�شركات حم�شورا داخل 

حدود اقت�شادياتها.

لل�شتثمارات  جاذبية  اأكرث  اقت�شاديا  املتكاملة  املناطق  وتعترب 

والتي  توزيع،  اأو  اإنتاج  مرافق  تن�شئ  ما  عادة  والتي  الأجنبية 

ت�شتطيع تقدمي اخلدمات لأ�شواق اإقليمية اأو�شع. فغالبًا ما تقوم 

ه نحو الت�شدير �شمن املنطقة املجاورة  ال�شركات املحلية بالتوجُّ

فال�شوق  العاملية.  الأ�شواق  اإىل  الو�شول  حماولة  ثم  ومن  اأول، 

املحلية لدولة قطر، نظرا ل�شغر حجمها، قد ل تنجح يف تقدمي 

فر�س تعلُّم كافية ت�شهم يف الو�شول اإىل النطاق املطلوب للكفاءة.

العاملية،  التجارة  منظمة  يف  ع�شو  دولة  هي  قطر  دولة  اإن 

بني  فعال  تعاون  وجود  اأن  اإل  ن�شبيًا.  منفتحا  اقت�شادًا  وتدير 

دول جمل�س التعاون اخلليجي ميكن اأن ي�شاهم يف رفع م�شتوى 

الكفاءة وحت�شني فر�س التنويع القت�شادي. اإذ اأن دول جمل�س 

املتداخلة يف  امل�شاريع  باإن�شاء عدد من  تقوم  التعاون اخلليجي 

القطاعات التي ت�شتخدم الطاقة بكثافة: مثل البرتوكيماويات، 

دول  ثلث  يف  الإيثيلني  معامل  بناء  ويتم  والأملنيوم.  والفولذ 

هذه  اإنتاج  يف  فائ�س  وجود  احتمالية  فاإن  وبالتايل،  جماورة. 

امل�شاريع اأمر ممكن، بالإ�شافة لذلك فهناك مناف�شة بني هذه 

الدول يف اخلدمات املالية واملوا�شلت وال�شياحة والتعليم.

•

•

•

•
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ويف هذه احلالة، فاإن وجود التعاون بني دول املجل�س والواقعية 

املجل�س،  لدول  فوائد حقيقية  يقدمان  التعاون  هذا  يف جت�شيد 

فقد يكون هناك و�شع ميّكن دولة قطر من اأن جتني مزيدًا من 

العوائد من خلل ال�شتثمار يف بلد جماور بدًل من ال�شتثمار 

داخل حدودها اجلغرافية يف جمالت غري جمدية اقت�شاديا. 

وكذلك، ميكن اأن تنظر بع�س دول جمل�س التعاون اخلليجي اإىل 

فر�س ال�شتثمار املتاحة واملجدية اقت�شاديا يف دولة قطر بدل 

من ال�شتثمار يف قطاعات غري جمدية اقت�شاديا يف بلدانها.

وا�شعة  قطاعات  عرب  فوائد  يولد  واللوائح  القوانني  تن�شيق  اإن 

)مبا يف ذلك العمالة والتمويل، مثًل(. اإ�شافة اإىل اأن التعرفة 

املنخف�شة والتقليل من احلواجز الر�شمية التي تعرت�س التجارة 

وتعزز  املنطقة  ف�شاء  �شمن  والتجارة  ال�شتثمار  حتفز  قد 

القاعدة  يف  والكفاءة  التنويع  من  للمزيد  امل�شرتكة  اجلهود 

القت�شادية للمنطقة.

     

الأهمية  يف  غاية  تكون  فقد  احلدود  عرب  التحتية  البنى  واأما 

ومتكامل.  وا�شع  اقت�شادي  ف�شاء  وجود  من  الفوائد  لتحقيق 

واحد  وال�شعودية خمدمة مبعرب من طريق  بني قطر  فاحلدود 

الرابطة  التحتية يف احلدود  البنى  اإن انخفا�س م�شتوى  فقط. 

بني البلدان مع وجود اإجراءات جمركية وحدودية معقدة يرفع 

قيمة التكاليف وي�شر بالكفاءة.

لذا، فالبنى التحتية امل�شرتكة تقدم العديد من الفوائد. فاآفاق 

التعاون  جمل�س  دول  تربط  اإقليمية  حديد  �شكة  �شبكة  قيام 

اأن  كما  املنطقة.  ترابط  نحو  كبريًا  تقدمًا  �شتعترب  اخلليجي 

التعاون  جمل�س  لدول  ب�شرية  األياف  �شبكة  اإن�شاء  م�شروع 

القائمة على  اخلليجي، حاليا قيد البحث، �شيدعم القطاعات 

من  والتي  للكهرباء،  اإقليمية  و�شبكة  كلها.  املنطقة  يف  املعرفة 

عاٍل  �شغٍط  كوابل  عرب  الطاقة  نقل  حمطات  تدعم  اأن  �شاأنها 

وتيار مبا�شر، �شتفتح فر�شًا اأو�شع لل�شتفادة من الطاقة.

وكما هي احلال يف بقية ركائز روؤية قطر الوطنية 2030، فاإن 

عرب  املبادرات  تنا�شق  تتطلب  القت�شادي  الزدهار  ا�شتدامة 

ا�شتدامة  يف  بدورها  �شت�شهم  والتي  واملوؤ�ش�شات،  القطاعات 

الزدهار القت�شادي )ال�شكل 14-3(.

يتناول الف�شل الرابع ب�شيء من التف�شيل بع�س املوا�شيع التي 

ُطرحت هنا. واإن تطوير الإمكانيات التي تزود دولة قطر بالقدرة 

على احلفاظ على اقت�شادها وجمتمعها هو اأحد هذه املوا�شيع 

املهمة. وهناك مو�شوع اآخر هو فهم  اأثر اآليات  وت�شريعات �شوق 

العمل  على الأهداف الوا�شعة للتنمية يف دولة قطر.
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تعزيز التنمية الب�شرية

�لف�سل 4



 2030 الوطنية  قطر  روؤية  يف  الب�شرية  التنمية  ركيزة  تدعو 

بناء  من  يتمكنوا  كي  قطر  دولة  �شكان  وتنمية  “تطوير  اإىل 

جمتمع مزدهر” �“لتلبية احتياجات هذا اجليل دون امل�شا�س 

باحتياجات الأجيال القادمة”. و�شتوا�شل دولة قطر ال�شتثمار 

وفاعلة  كفوءة  م�شاركة  جميعه  ي�شارك  حتى  �شعبها  تنمية  يف 

ويوؤدي  للبلد،  وال�شيا�شية  والقت�شادية  يف احلياة الجتماعية 

تناف�شي  دويل  نظام  اإطار  يف  وفعالية  بكفاءة  اأعمالهم  اأفراده 

متقدمة  وتعليمية  �شحية  نظمًا  و�شت�شع  املعرفة.  اإىل  ي�شتند 

كذلك  �شتدعم  اأنها  كما  العاملية.  امل�شتويات  اأرفع  اإىل  ترقى 

العمل، يف  �شوق  ون�شاًء، يف  رجاًل  للقطريني،  املنتجة  امل�شاركة 

الوقت الذي ت�شتقدم العمالة الوافدة املاهرة يف كل امليادين. 

ظهرت فكرة التنمية الب�شرية ب�شكل بارز قبل ع�شرين �شنة، عند 

دعوة ُمعدي تقرير التنمية الب�شرية الأول، ال�شادر عن برنامج 

الأمم املتحدة الإمنائي، اإىل �شلوك منهج جديد لقت�شاد التنمية، 

يكون فيه الإن�شان ل الإنتاج حمور الرتكيز. ودعا التقرير الأول 

للتنمية الب�شريه اإىل ا�شتخدام موؤ�شرات اأو�شع لقيا�س التقدم من 

ما كان �شائدًا اأنذاك وهو مقيا�س ن�شيب الفرد من الدخل القومي 

الب�شريه  التنمية  دليل  موؤ�شر  و�شع  مت  فقد   ، بالتايل  الإجمايل 

والذي هو موؤ�شر مركب يت�شمن ثلث موؤ�شرات فرعيه: الأول هو 

ن�شيب الفرد من الدخل القومي الإجمايل، الثاين يهدف لقيا�س 

م�شتوى ال�شحه وهو موؤ�شر العمر املتوقع عند الولدة والأخري هو 

مقيا�س التعليم وهو موؤ�شر اللتحاق باملدار�س.

لقد حلت دولة قطر يف املرتبة الثامنه والثلثني بني دول العامل 

على  ح�شلت  حيث   ،2010 عام  الب�شرية  التنمية  موؤ�شر  وفق 

التي  البلدان  بني  متقدمًا  مركزا  يعترب  وهذا   ،0.803 قيمة 

ح�شلت على رتب متقدمة يف التنمية الب�شرية. ويعتربمتو�شط 

الدخل القومي الإجمايل للفرد يف دولة قطر من اأعلى امل�شتويات 

�شنة،   76 الولدة  عند  املتوقع  العمر  متو�شط  ويبلغ  العامل.  يف 

يف  جدا  املتقدمة  الدول  م�شاف  يف  قطر  دولة  يجعل  ما  وهو 

هذا املجال. غري اأن متو�شط �شنوات الدرا�شة املتوقع هو 12.7 

�شنة درا�شية، اأقل كثريًا من املتو�شط املتوقع يف جمموعة الدول 

نف�شها حيث يرتاوح بني 15 �20 �شنة.

ت�شخ�س ا�شرتاتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 التحديات 

والعمل  والتعليم  ال�شحة  جمالت  يف  قطر  دولة  تواجهها  التي 

التحديات  لهذه  للت�شّدي  اأي�شا خططًا  تعر�س  الإنتاجي. وهي 

الطويل،  العي�س  لهم  يتوقع  اأ�شحاء  ل�شكان  الو�شول  على  تركز 

وبناء معارف ومهارات ذات م�شتويات عاملية، وتكوين قوة عمل 

منتجة وكفوؤة وملتزمة باأخلقيات العمل.

الأعلى  املجل�س  قطربقيادة  دولة  �شت�شع  ال�شحة،  جمال  يف 

لأعلى  وفقا  ُيدار  ال�شحية  للرعاية  متكامًل  نظامًا  لل�شحة 

ويقدم  اإليه،  الو�شول  ال�شكان  جلميع  وميكن  الدولية،  املعايري 

خدمات من خلل موؤ�ش�شات عامة وخا�شة تعمل باأ�شلوب فعال 

وبتكلفة ميكن حتملها وفقا ملبداأ ال�شراكة يف اقت�شام التكاليف. 

ال�شحة  �شيا�شة  بتحديد  لل�شحة  الأعلى  املجل�س  يقوم  و�شوف 

الوطنية ور�شد املعايري الجتماعية والقت�شادية والتكنولوجية 

الرعاية  نظام  ي�شاعد  و�شوف  ال�شحية.  للرعاية  والإدارية 

ال�شحية جميع �شكان دولة قطر على العي�س حياًة �شحية اأف�شل 

ولعمراأطوَل. و�شتاأخذ الرعاية الوقائية والعلجية يف احل�شبان 

اختلف حاجات الرجال والن�شاء والأطفال بع�شها عن بع�س. 

العامة  ال�شحة  على  امل�شتوى  الرفيعة  البحوث  ُتركز  و�شوف 

والطب احليوي، وجدوى املعاجلة ال�شريرية.

�شتبني  للتعليم،  الأعلى  املجل�س  وبقيادة  التعليم،  اأما يف جمال 

عاملي  م�شتوًى  ذا  والتدريب،  للتعليم  حديثًا  نظامًا  قطر  دولة 

املدار�س  اأف�شل  تقدمه  مبا  مقارنة  اجلودة  عايل  تعليما  ُيقدم 

هذا  ي�شمل  و�شوف  العامل.  يف  التقنية  والكليات  واجلامعات 

2030 اإىل دولة متقدمة  العام  بحلول  قطر  حتويل  اإىل  الوطنية  الروؤية  “تهدف 
قادرة على حتقيق التنمية امل�شتدامة وعلى تاأمني ا�شتمرار العي�س الكرمي ل�شعبها 

جيًل بعد جيل” – ر�ؤية قطر الوطنية 2030.

تعزيز �لتنمية 4
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والإبداع،  التحليلي،  التفكري  على  ُت�شجع  برامج  النظام 

التما�شك  ُيعزز  الذي  الوقت  يف  الأعمال،  وريادة  والإبتكار، 

ُيتيح هذا النظام  الجتماعي واحرتام القيم القطرية. و�شوف 

للنجاح  واإعدادهم  الكاملة  اإمكانياتهم  لتنمية  للطلب  فر�شًا 

يح�شن  و�شوف  با�شتمرار.  التقنية  متطلباته  تتزايد  عامل  يف 

النظام الأداء يف جميع امل�شتويات ويهيئ جمالت اأخرى للتعليم 

والتدريب كالتعلم مدى احلياة بعد م�شتوى التعليم الثانوي. كما 

�شريكز على تطوير قدرات املعلمني املهنيني. 

دولة  �شتو�شع  العمل،  وزارة  وبقيادة  العمل  جمال  يف  واأخريًا، 

اقت�شاد  من  للتحول  وتعدها  الوطنية،  العمل  قوة  قدرات  قطر 

متنوع  معريف  اقت�شاد  اإىل  الهيدروكربونية  املوارد  على  يقوم 

ت�شجع  و�شوف  اأ�شا�شيا.  �شريكا  اخلا�س  القطاع  فيه  يكون 

يف  الدخل  العالية  الوظائف  احتياجات  تلبية  على  قطر  دولة 

الربط  حتقيق  وعلى  العالية،  امل�شافة  القيمة  ذات  القطاعات 

بني الأهداف القت�شادية والأولوية الجتماعية املتمثلة يف حفظ 

الهوية الوطنية. و�شوف تعزز اإ�شلحاُت �شوق العمل وجوَد قوة 

عمل منتجة وت�شجع مزيدًا من القطريني على العمل يف القطاع 

اخلا�س. غري اأن دولة قطر لن متلك يف امل�شتقبل املنظور عددًا 

كافيًا من املواطنني لتلبية الحتياجات املتزايدة لقت�شاٍد �شريع 

النمو ومتنوع ومتقدم تكنولوجياًّ. وملعاجلة هذا النق�س ينبغي 

ال�شحيحة  التوليفة  لديها  وافدة  دولة قطر عمالة  ت�شتقدم  اأن 

من املهارات واأن حتافظ عليها.’

رعاية �سكان �أ�سّحاء
على  قطر  تعمل  �لقطري  �ملجتمع  �سحة  “لتح�سني 
تطوير نظام متكامل للرعاية �ل�سحية، يقدم خدمات 

وفقًا  ُيد�ر  �جلودة،  عالية  وعالجية  وقائية  �سحية 

لأف�سل �ملعايري �لعاملية، وميكن جلميع �ل�سكان �لو�سول 

�إليه و�لنتفاع بخدماته وحتمل تكاليفه”ـ  روؤية قطر 

الوطنية 2030.

باأعتبار اأن ال�شكان هم اأثمن مورد لأي بلد، لذلك تدعو ركيزة 

2030 اإىل ال�شتثمار يف  التنمية الب�شرية لروؤية قطر الوطنية 

الفعالة  امل�شاركة  لتمكينهم من  تنمية �شكان دولة قطر، وذلك 

وامل�شاهمة  وال�شيا�شية،  والجتماعية  القت�شادية  احلياة  يف 

مكونًا  ال�شحية  الرعاية  ومتثل  مزدهر.   جمتمع  ا�شتدامة  يف 

�شكان  فوجود  الب�شرية.  التنمية  ركيزة  مكونات  من  رئي�شيًا 

يدار  عاملي،  م�شتوًى  ذو  �شحية  رعاية  نظام  يخدمهم  اأ�شحاء 

جوهريًا  عامًل  يعترب  للجميع،  خدماته  وتتوفر  جيد،  ب�شكل 

لدعم التنمية يف دولة قطر.

اأ�شار  فقد  الفعال  ال�شحية  الرعاية  نظام  لأهمية  وجت�شيدًا 

الد�شتور الدائم لدولة قطر ب�شكل وا�شح يف املادة رقم )23( 

اإىل الآتي: “ُتعنى الدولة بال�شحة العامة وتوفر و�شائل الوقاية 

فالنهو�س  للقانون”.  وفقا  والأوبئة  الأمرا�س  من  والعلج 

بالرعاية ال�شحية جزء ل يتجزاأ من الروؤية الأو�شع نطاقًا للنمو 

امل�شتدام والفر�شة املتاحة.  واإن �شحة ال�شكان اجليدة وعافيتهم 

ي�شاهمان م�شاهمة حيوية يف حت�شني جودة احلياة، ويخف�شان 

من التكاليف الجتماعية، ويعززان املناف�شة القت�شادية.

الوطنية  ال�شرتاتيجية  خلل  من  قطر  دولة  تعمل  �شوف 

رفاه  حتقيق  على  لل�شحة،  الأعلى  املجل�س  وبقيادة  لل�شحة، 

للوقت  ومنتجا  ن�شطا �شحيحا  بتاأ�شي�س جمتمعا  �شكانها  جميع 

الراهن وللم�شتقبل. وتعترب هذه اأول ا�شرتاتيجية �شاملة لل�شحة 

املكثفة  الدرا�شة  من  لأ�شهر  تتويجًا  تاأتي  وهي  قطر،  دولة  يف 

للثغرات  الدقيق  والت�شخي�س  ال�شحي،  للقطاع  للو�شع احلايل 

التي يعاين منها، واملناق�شة وامل�شاورات واملداولت ملا يجب عمله 

وتعك�س  العاملية.  املمار�شات  لأف�شل  وفقًا  الثغرات  هذه  ل�شد 

بجوانب  املعنية  اجلهات  جميع  قبل  من  الإيجابية  امل�شاركة 

الرعاية ال�شحية �شابقة مل حتدث من قبل، حيث عك�شت دعمًا 

وا�شحًا ورغبة �شادقة لتطوير القطاع ال�شحي يف دولة قطر ملا 

فيه م�شلحة البلد. 

ت�شمل ال�شرتاتيجية الوطنية لل�شحة، التي تبني على روؤية قطر 

ال�شحية الوطنية 2020، التي و�شعها املجل�س الأعلى لل�شحة: 

حتليًل  باحلياة،  ناب�س  �شحي  جمتمع  اإقامة  ـ  امل�شتقبل  رعاية 

لو�شع احلالة الراهنة للقطاع، وتو�شيات ا�شرتاتيجية وتقارير 

تنفيذ. وي�شاعد ت�شخي�س الو�شع وحتليله على حتديد املجالت 

املحددة  والأهداف  النطلق  نقاط  م�شتخدمًا  الأولوية،  ذات 

لنظام رعاية �شحية وا�شح املعامل، وميكن قيا�س معظم نتائجه 

على اأ�شا�س اأف�شل املمار�شات الإقليمية والعاملية ذات ال�شلة يف 

واأن�شطة لدعم  التنفيذ مبادرات  وُيلخ�س تقرير  اأخرى.  بلدان 

وامل�شوؤوليات،  الأ�شا�شية،  املتطلبات  ذلك  يف  مبا  تو�شية،  كل 

والأطر الزمنية للتنفيذ، واملوؤ�شرات الرئي�شية.

املقابلت  خلل  ومن  املعنية،  اجلهات  من  مكثفة  ومب�شاركة 

الفردية املبا�شرة، والتفاعل بني فرق متعددة كما هو مبني يف 

الأعلى  املجل�س  بقيادة  ال�شرتاتيجية  و�شع  مت   ،)1-4( ال�شكل 

التنموي.  للتخطيط  العامة  الأمانة  من  من�شٍق  وبدعٍم  لل�شحة 

اأ�شحاء  �شكان  بنتائج  املعنية  التنفيذية  املجموعة  اأ�شرفت  وقد 

الرعاية  عمل  فريق  وكان  الإعداد.  عملية  على  مبا�شر  ب�شكل 

ال�شحية امل�شكل من كبار املهنيني العاملني يف هذا احلقل، هو 
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ودعمها.  والتو�شيات  النتائج  تاأييد  يف  القرار  �شاحبة  اجلهة 

وكان فريق التخطيط يعقد اجتماعًا اأ�شبوعيًا لإقرار الفر�شيات 

ال�شرتاتيجية  التو�شيات  وتقدمي  الو�شع  حتليل  من  امل�شتمدة 

املجالت  فرعية يف  فرق عمل  ت�شكيل  كما مت  التنفيذ.  وخطط 

العامة،  وال�شحة  الرعاية،  منوذج  التالية:  اخلم�شة  الرئي�شية 

والبيانات  العمل،  وقوة  والت�شريعات  التحتية،  والبنى  والتمويل 

والبحث والبتكار. وعقدت فرق العمل الفرعية هذه اجتماعات 

منتظمة لبحث امل�شائل الرئي�شية والتداول فيها.

واملقيمني  القطريني  املواطنني  طموحات  ال�شرتاتيجية  تعك�س 

تطوير  على  ال�شيا�شية  قيادتهم  وت�شميم  قطر،  دولة  يف 

ببناء  ملتزمة  فدولة قطر  املختلفة.  ال�شحية  الرعاية  جمالت 

كما  �شكانها.  احتياجات  يلبي  ال�شحية  للرعاية  متكامل  نظام 

والوقاية من  املعاجلة،  وتوفري  املعروفة،  املخاطر  بتناولها  اأنها 

الطويلة  الأهداف  تدعم  ال�شحة،  على  واملحافظة  الأمرا�س، 

الوا�شع  2030. فاجلهد  الوطنية  روؤية قطر  املحددة يف  الأمد 

النطاق ُي�شكل جزءًا اأ�شا�شيًا من ركيزة التنمية الب�شرية.

وواقعيا  عمليا  دليًل  لل�شحة  الوطنية  ال�شرتاتيجية  توفر 

بعيدة  اأ�شا�شية  تغيريات  على  تنطوي  التي  للإ�شلحات، 

ت�شعى  كما  باأكمله.  ال�شحية  الرعاية  نظام  اإليها  يتطلع  املدى 

ال�شرتاتيجية اإىل حت�شني النتائج ال�شحية من خلل بناء نظام 

العاملية،  املعايري  اأف�شل  م�شتوى  اإىل  يرقى  ال�شحية  للرعاية 

ويقدم خدمات فعالة ميكن حتمل تكلفتها من قبل جميع ال�شكان. 

الرعاية  من  ومتكاملة  مت�شلة  �شل�شلة  النظام  يقدم  و�شوف 

ال�شحية معتمدًا منهجًا يركز على املر�شى، ويلبي احتياجاتهم 

ي�شجع  و�شوف  �شواء.  حد  على  والنف�شية  البدنية  ال�شحية 

ال�شحية  الرعاية  خدمات  توفر  ي�شمن  لكنه  الوقاية،  النظام 

ال�شحي خدمات  النظام  ويقدم  الأدلة.  القائمة على  العلجية 

بتوجيه  تعمل  موؤ�ش�شات عامة وخا�شة  عالية اجلودة من خلل 

الجتماعية  املعايري  ت�شع  التي  لل�شحة  الوطنية  ال�شيا�شة  من 

ُه  والقت�شادية والإدارية والتقنية للرعاية ال�شحية. و�شوف ُتَوجَّ

البحوث الرفيعة امل�شتوى اإىل حت�شني الفاعلية واجلودة.

وتظل �شهولة و�شول اجلميع اإىل امل�شتويات اللزمة من الرعاية 

ال�شحية �شمن الهتمامات الرئي�شية للمجل�س الأعلى لل�شحة 

ومبادئه التوجيهية ال�شتة التي ا�شرت�شدت بروؤية  قطر الوطنية 

2030. وت�شتمل تلك املبادئ على الآتي:
�شحية  ورعاية  ب�شيا�شات  ال�شكان،  على  الرتكيز  اأوًل: 

م�شممة لتلبية احتياجاتهم، من خلل منوذٍج متكامٍل 

ومتوازٍن يهدف اإىل تقدمي خدمات ذات جودة عالية.

متكني ال�شكان من حتقيق اإمكاناتهم كاملًة من خلل  ثانيًا: 

والنف�شية.  البدنية  ال�شحة  حت�شني  على  الرتكيز 

اأداء  مبوؤ�شرات  املجال  هذا  يف  النجاح  و�شيقا�س 
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مو�شوعية يعتمد عليها. و�شوف ت�شجع ال�شيا�شات على 

متكني �شكان دولة قطر على حتمل م�شوؤولية اأكرب عن 

�شحتهم الذاتية.

كفوءة  مالية  اإدارة  خلل  من  ال�شتدامة،  �شمان  ثالثًا:  

مقابل  ال�شحية  املكا�شب  اأف�شل  على  للح�شول 

التكاليف املدفوعة.

التناف�س  خلل  من  والبتكار  امل�شتمر  التميز  حتفيز  رابعا:ً 

الإيجابي على حت�شني الكفاءة واجلودة ور�شى املر�شى.

وفقًا  ال�شحية  اخلدمات  وتقدمي  ال�شيا�شات،  و�شع  خام�شاً: 

و�شوف  املتوفرة.  والأدلة  العلمية  البحوث  لأحدث 

بناًء  الطبية  البحوث  لل�شحة  الأعلى  املجل�س  ي�شجع 

التميز  مراكز  يف  العلم  اإليه  و�شل  ما  اأحدث  على 

القطرية، ويف الوقت ذاته ُيجري بحوثًا رفيعة امل�شتوى 

البيانات  جمع  ذلك  يف  مبا  ال�شحية،  اخلدمات  عن 

املحرز  التقدم  ومتابعة  ال�شيا�شة  لتوجيه  املنا�شبة 

وتقييمه بالقيا�س اإىل اأهداف حمددة.

وال�شلمة، من خلل  اأعلى م�شتويات اجلودة  حتقيق  �شاد�شا:ً 

بيئة تدعم و�شع موؤ�شرات وفقًا ملقارنات مرجعية دولية 

جوانب  جميع  جودة  وتقييم  ومتابعة  حت�شني  ملوا�شلة 

نظام الرعاية ال�شحية يف دولة قطر و�شلمتها.

ت�شع ال�شرتاتيجية الوطنية لل�شحة م�شاريعًا واأهدافًا حمددة 

لقطاع  ال�شبعة  النهائية  العامة  الأهداف  حتقيق  يف  ت�شهم 

ال�شحة واملتمثلة بالآتي:

بناء نظام رعاية �شحية �شامل ذي م�شتوى عاملي من خلل 

ي�شمل  وقائي  منوذج  اإىل  ال�شحية  الرعاية  اهتمام  حتويل 

�شل�شلة  ويقدم  املري�س،  حاجات  على  ويركز  ككل،  املجتمع 

كفوؤ  نظام  على  امل�شتندة  الرعاية  من  ومت�شلة  متكاملة 

للرعاية الأولية.

اجلودة  العالية  ال�شحية  للرعاية  متكامل  نظام  اإن�شاء 

التح�شني  وعمليات  والت�شالت  املعلومات  با�شتخدام 

ا�شتخدامًا فعاًل.

النظام،  جوانب  جميع  يف  املبكر  والك�شف  الوقاية  اإدخال 

ال�شحة،  حت�شني  يف  الفعالًة  امل�شاركة  من  النا�س  ومتكني 

حتويل  على  للم�شاعدة  الأمرا�س،  من  والوقاية  والرعاية، 

النظام من الرتكيز على معاجلة الأ�شخا�س املر�شى مر�شًا 

توؤدي  التي  والعوامل  املزمنة  الأمرا�س  اإىل معاجلة  �شديدًا، 

اإىل زيادة خطورتها.

توظيف وتدريب والأحتفاظ بقوة عمل ذات مهارات وكفاءات 

عالية والتغلب على ال�شعوبات التي يخلفها النق�س يف اأعداد 

اأخ�شائيي الرعاية ال�شحية.

به  ي�شرت�شد  والتنظيم  لل�شيا�شات  ر�شني  عمل  اإطار  و�شع 

قطاع ال�شحة وي�شمن اجلودة وامل�شاءلة.

ال�شحية  للرعاية  التحتية  البنية  تخطيط  عملية  تن�شيق 

ي�شتطيع  فعالة  خدمات  تقدمي  ل�شمان  ومتويلها،  ومراقبتها 

النا�س حتمل تكلفتها وفقًا ملبداأ ال�شراكة يف حتمل التكاليف.

الرعاية  فاعلية  لتح�شني  اجلودة  العالية  البحوث  دعم 

والبحث  البتكار  ا�شتمرار  خلل  من  وجودتها،  ال�شحية 

القائمني على املعرفة.

اإن اإ�شلح الواقع ال�شحي ق�شية واجبة وحتظى بالتزام تام من 

القيادة العليا يف دولة قطر. واإن توفرُّ املوارد املالية، وحجم الدولة 

ال�شغري الذي ي�شهل اإدارتها، بالقرتان مع جهود الإ�شلح اجلارية 

بالفعل، ُيتيح فر�شًة لبناء نظام من �شاأنه اأن يوفر لل�شكان رعاية 

�شحية اآمنة وفعالة، وي�شاعدهم على العي�س حياًة �شحيًة وعمرًا 

لبنات  هي  النتائج  هذه  لتحقيق  املقدمة  التو�شيات  واإن  مديدًا. 

البناء الأ�شا�شية لنظام حديث للرعاية ال�شحية، وهي ت�شتحق اأن 

تعطى الأولوية والدعم. واإن الأهداف املحددة والأن�شطة املقرتحة 

ها اأو اأو�شي به من قبل،  لي�شت كلها جديدة، فقد متت درا�شة بع�شُ

واإن بع�شها الآخر يجري تنفيذه حاليًا. 

حتديات �لرعاية �ل�سحية

لتحقيق الأهداف العامة لروؤية قطر الوطنية يف قطاع ال�شحة، 

حتتاج دولة قطر اإىل التغلب على التحديات التالية:

اأن  يجب  والذي  ال�شحية،  للرعاية  املتوازن  غري  النموذج 

يتحول من الرعاية املرتكزة على ال�شت�شفاء اإىل تقدمي �شل�شلة 

وتركيز  ال�شحية،  الرعاية  خدمات  من  ومتكاملة  مت�شلة 

اأكرب على حت�شني الرعاية ال�شحية الأولية واملجتمعية، بينما 

لحتياجات  احلرجة  احلالت  رعاية  خدمات  تلبية  ي�شمن 

ال�شكان.

التوجيهية  املبادئ  وغياب  الوطني،  التكامل  حمدودية 

اجليدة، و�شعف مراقبة الأداء.

انت�شارًا  تعك�س  التي  والوفيات  بالأمرا�س  الإ�شابة  اأمناط 

قويًا للأمرا�س غري ال�شارية، مبا يف ذلك الأمرا�س املزمنة 

والأمرا�س املرتبطة باأ�شلوب احلياة وال�شلوك غري ال�شحي، 

وكذلك ارتفاع ن�شبة الإ�شابات، ل �شيما الناجتة عن حوادث 

الطرق واحلوادث املت�شلة باأماكن العمل.

عدد  ارتفاع  مع  ب�شرعة،  واملتغري  املتزايد  ال�شكان  عدد 

الوافدين الذكور غري املتزوجني، مما يزيد الطلب على نظام 

احتياجات  بني  التنا�شب  عدم  ويعك�س  ال�شحية،  الرعاية 

الرعاية ال�شحية والنظام الراهن.

•

•

•

•

•

•

•
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•
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القطاع  يف  اجلودة  العالية  العمل  قوة  يف  النق�س  اأوجه 

العاملني  توظيف  ا�شرتاتيجية  فاعلية  وعدم  ال�شحي، 

والحتفاظ بهم. 

ل�شمان  تقويته  يجب  الذي  وال�شيا�شات،  التنظيم  اإطار 

الفاعلية والكفاءة جلميع مكونات نظام الرعاية ال�شحية.

ال�شحية  الرعاية  لحتياجات  الرئي�شية  الأ�شباب  اأحد  اإن 

الرئي�شية يف دولة قطر هو اأمناط ال�شلوك التي ينبغي معاجلتها 

الأولية.   للرعاية  متني  ونظام  فعال  وقائي  منهج  خلل  من 

الأولية  ال�شحية  الرعاية  فقد جاءت خدمات  �شبق  ملا  وتاأكيدًا 

�شمن  وذلك  للتح�شني،  احلاجة  حيث  من  الثانية  املرتبة  يف 

الآونة الأخرية عن م�شتوى ر�شى  جري يف 
ُ
اأ ا�شتق�شاء حكومي 

امل�شتفيديني من اخلدمات العامة. واإن نظام الرعاية ال�شحية 

الأولية يف دولة قطر مقيد نتيجة للتحديات املتمثلة يف الوقاية 

مراكز  عدد  ظل  وقد  ومعاجلتها.  ومراقبتها  الأمرا�س  من 

اأي  ودون  حمدودًا  املا�شي  العقد  يف  الأولية  ال�شحية  الرعاية 

تغيري كمي اأو نوعي، بالرغم من زيادة عدد ال�شكان اإىل ثلثة 

اأمثال ما كان عليه.

ُتبني الدرا�شات اأن 70% من الوفيات التي حدثت يف دولة قطر 

كانت نتيجة اأمرا�س مزمنة، واإ�شابات، واأمرا�س وراثية ِخلقية. 

�شيتناول  وال�شامل  املتكامل  ال�شحية  الرعاية  نظام  فاإن  لهذا 

تناوله  جانب  اإىل  للوفيات،  الرئي�شية  الثلثة  الأ�شباب  هذه 

العوامل التي تزيد من خطورتها. 

ومما  الوفيات.  عدد  ن�شف  من  اأكرث  املزمنة  الأمرا�س  وت�شبب 

يبعث على القلق بوجه خا�س اأن 16.4% من القطريني م�شابون 

مبر�س ال�شكري، وهذه ن�شبة اأعلى بكثري من متو�شط ن�شبة الإ�شابة 

العاملية البالغة 6.4%. واإن من نتائج هذا املر�س، وهو رابع اأعلى 

مر�س يف العامل، الإعاقات الطويلة الأجل للم�شابني به، كما اأن 

تكاليف علجه مرتفعة بالن�شبة للدولة. وقد تبني من الدرا�شات 

اأن ن�شبة تف�شي مر�س الربو ومر�س القلب والأوعية الدموية هي 

ن�شبة عالية. وُيعتقد باأن ن�شبة تف�شي حالت مزمنة اأخرى، ل�شيما 

حالت ال�شحة النف�شية، مرتفعة هي اأي�شًا، ول يزال ت�شخي�شها 

دون امل�شتوى املطلوب لأ�شباب تتعلق بثقافة املجتمع. 

مكان  وحوادث  الطرق  حوادث  عن  الناجتة  الإ�شابات  اأن  كما 

العمل �شائعة بني العمال الذكور غري املتزوجني، والذين ي�شكلون 

اأ�شباب  درا�شة  اإىل  دولة قطر  ال�شكان. وحتتاج  ثلثي عدد  نحو 

هذه املخاطر ال�شحية والأمرا�س ال�شارية التي تبدو يف تزايد 

كلما ارتفع عدد الوافدين من ال�شكان. 

ومما زاد عدم التنا�شب بني احتياجات الرعاية ال�شحية والنظام 

ال�شحي الراهن هو النمو املرتفع لل�شكان، الذي �شاحبه ارتفاع 

نتج  املتزوجني. وقد  الذكور غري  الوافدين من  العمال  يف عدد 

عن ذلك زيادة حتميل النظام احلايل للرعاية ال�شحية اأعباء 

اإ�شافية اأدت اإىل رعاية اأغلب احلالت املر�شية يف امل�شت�شفيات 

والوقاية  الطويل  الأمد  ال�شحة يف  برامج حت�شني  على ح�شاب 

من الأمرا�س.

بواقع  ال�شحية  الرعاية  على  قطر  دولة  اإنفاق  ارتفع  وقد 

خم�شة اأمثال منذ عام 2001. وكان منو ال�شكان من الأ�شباب 

يف  ت�شاهم  اأخرى  عوامل  ثمة  ولكن  التكاليف،  لهذه  الوا�شحة 

ذلك. ومن �شاأن حت�شني اآليات الر�شد واملراقبة، وو�شع املعايري 

و�شع  اأوُنُظم  ال�شحية  الرعاية  الوطنية عن  للم�شاءلة  امللئمة 

التكاليف  من  احلد  اإىل  الرامية  اجلهود  تعزز  اأن  املوازنات، 

املتزايدة. وميكن اأن ي�شاهم وجود نظام فعال للتاأمني ال�شحي 

يف رفع كفاءة تقدمي خدمات الرعاية ال�شحية، ولكن دولة قطر 

حتتاج اأول اإىل اأن ت�شع اأ�ش�س البناء ملثل هذا النظام.

العمل  قوة  وا�شتخدام  ا�شتقطاب  خطة  تكون  اأن  يجب  كما 

تركز  واأن  للبلد،  ال�شحية  ال�شرتاتيجية  يف  رئي�شيا  عن�شرا 

على زيادة القدرة الوطنية. فدولة قطر تعتمد اعتمادا كبريا يف 

جمال الرعاية ال�شحية على قوة عاملة وافدة متنوعة املهارات؛ 

وهي حتتاج اإىل زيادة القدرة ال�شتيعابية للتعليم الطبي، واإىل 

ت�شجيع اأعداد اأكرب من القطريني للتخ�ش�س يف جميع جمالت 

العالية  النوعية  ذات  العمل  قوة  لأن  ونظرًا  ال�شحي.  النظام 

الواجب  فمن  ال�شحي،  النظام  جناح  يف  احلا�شم  العامل  هي 

ت�شمن  واحتفاظ  ا�شتقطاب  خطة  ال�شاملة  اخلطة  حتوي  اأن 

جذب الكوادر التي متتلك املهارات املنا�شبة ملمار�شتها يف املكان 

ال�شحيح يف نظام ال�شحي.

وقد اأجرت دولة قطر يف ال�شنوات الأخرية العديد من التعديلت 

على اإدارة نظام الرعاية ال�شحية، ولكنها ما زالت حتتاج اإىل 

ال�شحية  ال�شيا�شة  وو�شع  للنظام،  ال�شاملة  احلوكمة  تقوية 

امللئمة، وحت�شني اأطر التخطيط والت�شريع. 

ل�سكان   2030 �لوطنية  قطر  روؤية  حتقيق 
�أ�سّحاء

لأجل حتقيق احلكومة الأهداف العامة ال�شبعة لقطاع ال�شحة 

 35 احلكومة  �شتنفذ   ،2030 الوطنية  قطر  روؤية  يف  املبينة 

وخمرجاته  الوا�شحة  الو�شيطة  اأهدافه  منها  لكل  م�شروعًا، 

•

•
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4
واأهدافه املحددة القابلة للقيا�س، والتي متت مقارنتها املرجعية 

الأهداف  اأن  اإىل  الإ�شارة  وجتدر  خمتلفة.  دولية  مبعايري 

املحددة لي�شت �شاملة ومن ال�شروري مراجعتها وتعديلها ح�شب 

ال�شرورة اأثناء التنفيذ من جانب مديري امل�شروع. 

نظام �سامل للرعاية �ل�سحية عاملي �مل�ستوى

لتقدمي خدمات �شحية متكاملة يف دولة قطر، �شيتحول الهتمام 

يف قطاع ال�شحة باجتاه منوذج رعاية �شحية وقائي م�شتند اإىل 

املجتمع املحلي، يركز على املري�س وي�شمن اإمكانية الو�شول اإىل 

خدمات الرعاية ال�شحية املنا�شبة، وذلك يف الوقت املنا�شب، 

ويف الق�شم الطبي املنا�شب، ومن قبل الفريق الطبي املنا�شب. 

و�شوف يقدم هذا النموذج �شل�شلة مت�شلة ومتكاملة من خدمات 

الرعاية املرتكزة على مقدمي خدمات الرعاية ال�شحية الأولية 

اخلدمات  يقدم  �شحية،  رعاية  نظام  يف  بهم  واملوثوق  الأكفاء 

وفقًا لطرق الت�شخي�س واملعاجلة العالية اجلودة )ال�شكل 2-4(. 

نظام  يف  اأ�شا�شيًا  ركنًا  الأولية  ال�شحية  الرعاية  تكون  اأن  ينبغي 

الرعاية  تكون  اأن  ويجب  النا�س.  حول  متمحور  م�شتقبلي  �شحي 

اخلدمات  ولتقدمي  للت�شال،  الأوىل  الطبية  اخلطوة  الأولية 

ال�شحية املنا�شبة واجليدة، واأن تعمل كمنا�شر للمري�س يف رحلته 

عرب نظام الرعاية ال�شحية. و�شيكون التن�شيق هو املعيار امل�شتخدم 

خدمات  مقدمو  فيه  يعمل  ال�شحية،  للرعاية  متكامل  نظام  يف 

لتلبية احتياجات املر�شى. و�شيتطلب هذا  الرعاية ال�شحية معًا 

ت�شميم برامج وطنية للمحافظة على �شحة النا�س، والتعامل مع 

الأمرا�س، وو�شع �ُشبل الرعاية عرب القطاع كله.

�لنتيجة �لقطاعية �لأوىل: 

جعل �لرعاية �ل�سحية �لأولية �أ�سا�سًا للرعاية  �ل�سحية

لتحقيق هذه النتيجة �شتقوم احلكومة مبا يلي:

ال�شتيعابية  بالقدرة  الأولية  ال�شحية  للرعاية  منوذج  و�شع 

الكافية، والتمويل الكايف، والتغطية املنا�شبة جلميع ال�شكان، 

ويقدم خدماته بجودة عالية، ويتمتع بثقة ال�شكان به.

تر�شيخ نظام الرعاية الأولية باعتباره الركن الأ�شا�شي يف 

الرعاية ال�شاملة، التي توؤكد على ال�شحة وجتمع بني كل 

املبكر،  والتدخل  املبكر  كالك�شف  ال�شحة،  تعزيز  عوامل 

للحالت  الأدلة  على  املرتكز  اجلودة  العايل  والعلج 

احلادة واملزمنة.

ر موظفي الرعاية ال�شحية الأولية املدربني تدريبًا  �شمان توفُّ

كافيًا وملئمًا.

تعيني نطاق خدمات الرعاية ال�شحية الأولية با�شتخدام مبادئ 

ر املوازنات الكافية. توجيهية قائمة على الأدلة، و�شمان توفُّ

 

�لأهد�ف �ملحددة

اإىل   0.193 من  العامني  املمار�شني  الأطباء  عدد  زيادة 

0.555 لكل 000 1 ن�شمة من ال�شكان. 
�شمان اأن تبلغ الن�شبة املئوية من املر�شى الذين يعاجلون يف 

مرافق الرعاية ال�شحية الثنائية والثالثية بناء على اإحالتهم 

•

•

•

•

•

•
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مر�شى  من   %50 الأولية  ال�شحية  الرعاية  مراكز  من 

العيادات اخلارجية و40% للمر�شى الداخليني. 

�لنتيجة �لقطاعية �لثانية: 

حت�سني ت�سكيلة خدمات �مل�ست�سفيات

لتحقيق هذه النتيجة �شتقوم احلكومة مبا يلي:

حتديد مهام امل�شت�شفيات من حيث النطاق والإدارة، وتنظيم 

خدماتها مبا يلبي الحتياجات امل�شتقبلية للقطاع ال�شحي.

اإقليمي،  منوذج  مبوجب  امل�شت�شفيات  ت�شنيفات  حتديد 

وتعيني نطاق عملها، وحوكمتها، واخلدمات التي تقدمها لتلبية 

الحتياجات ال�شحية يف امل�شتقبل وفقًا لإطار خدمات اإكلينيكية، 

ي�شتخدم اأف�شل املمار�شات يف تقدمي الرعاية ال�شحية.

رعاية  لنموذج  وفقًا  امل�شت�شفيات  يف  الإقامة  مدة  تخفي�س 

يوفر نطاقًا للرعاية املتكاملة وامل�شتمرة.

تتم  والتي  ال�شريعة،  الطبية  العمليات  اإجراء  فر�س  حت�شني 

يف اليوم نف�شه لأن املمار�شة الطبية باتت تركز على التقنيات 

التي تتطلب حدًا اأدنى من التدخل الب�شري.

�شمان تقدمي خدمات �شحية ثنائية وثالثية ت�شتند اإىل الأدلة 

وذات جودة عالية.

عندما  التحديد  وجه  وعلى  ال�شروري،  غري  التكرار  جتنب 

يتعلق الأمر بالإجراءات اأو اخلدمات التي تتطلب حدًا اأدنى 

من احلالت ل�شمان اجلودة وال�شلمة.

اإن�شاء مراكز متيز وطنية يف املجالت ذات الأولوية.

�لأهد�ف �ملحددة

اإعداد اإطار خدمات اإكلينيكية على ال�شعيد الوطني.

جمالت  من  جمالت  الثلث  يف  وطنية  متيز  مراكز  ان�شاء 

الأولية اخلم�س.

�لنتيجة �لقطاعية �لثالثة: 

حت�سني ت�سميم �لرعاية �مل�ستمرة

لتحقيق هذه النتيجة �شتقوم احلكومة مبا يلي:

توفري اإطار وا�شح و�شامل للرعاية امل�شتمرة، يت�شمن برامج 

الحتياجات  تعك�س  والبيت  املحلي  املجتمع  م�شتوى  على 

املتغرية للمجتمع.

اإعادة  بخدمات  ال�شلة  ذات  النا�شئة  للتحديات  الت�شدي 

التاأهيل، وتوفري خدمات متكاملة لرعاية امل�شنني.

�لأهد�ف �ملحددة

ة املخ�ش�شة لإعادة التاأهيل اإىل 25 �شريرًا  زيادة عدد الأ�شرَّ

لكل 000 100 ن�شمة.

لكل  اأ�شّرة   8.23 اإىل  امل�شتمرة  الرعاية  اأ�شّرة  عدد  زيادة 

1000 ن�شمة.

�لنتيجة �لقطاعية �لر�بعة: 

حت�سني ت�سميم خدمات �ل�سحة �لنف�سية

لتحقيق هذه النتيجة �شتقوم احلكومة مبا يلي:

النف�شية  الرعاية  خلدمات  املعتمد  الرعاية  منوذج  تطبيق 

املرتكز على تعزيز اخلدمات املجتمعية والدمج يف املجتمع، 

والتكامل، وتخفي�س الو�شمة الجتماعية. 

يف  نف�شية،  باأمر�س  امل�شابني  الأ�شخا�س  حقوق  حماية 

و�شولهم  و�شمان  النف�شية،  لل�شحة  الوطني  القانون  اإطار 

بيئة  ويف  اجلودة  عالية  ملئمة  �شحية  رعاية  خدمات  اإىل 

منا�شبة.

�لأهد�ف �ملحددة

ة املخ�ش�شة للم�شابني باأمرا�س  �شمان األ يقل عدد الأ�شرَّ

نف�شية عن 12.5 �شريرا لكل 000 100 ن�شمة.

تنفيذ منوذج الرعاية الذي مت اإقراره بحلول عام 2016.

�لنتيجة �لقطاعية �خلام�سة:

حت�سني تقدمي خدمات �لطو�رئ

لتحقيق هذه النتيجة، �شتقوم احلكومة مبا يلي:

نطاق  يحدد  الطوارئ،  خلدمات  متكامل  وطني  اإطار  و�شع 

جانب  اإىل  طبية،  موؤ�ش�شة  كل  قبل  من  املقدمة  اخلدمات 

حتديد معايري ونظام تقدمي هذه اخلدمات.

الطلب  حلجم  وفقًا   ، الكافية  اجلغرافية  التغطية  �شمان 

وال�شتخدام لهذه اخلدمات.

�لأهد�ف �ملحددة

الطبية  الطوارئ  خدمات  ا�شتجابة  مدة  تكون  اأن  ينبغي 

للت�شالت من املر�شى املعر�شني لأو�شاع يحتمل اأن تهدد 

حياتهم على النحو التايل:  

- املناطق احل�شرية: يف غ�شون 10 دقائق بالن�شبة لـ %75 

من الت�شالت الهاتفية،  ويف غ�شون 15 اإىل 20 دقيقة 

بالن�شبة لـ 95% من الت�شالت الهاتفية

- املناطق الريفية: يف غ�شون 15 دقيقة بالن�شبة لـ 75% من 

الت�شالت الهاتفية.

اإبقاء عدد حالت الوفاة الناجتة عن النوبة القلبية للمر�شى 

لكل  وفاة   77.5 دون  الطوارئ  اأق�شام  اإىل  ي�شلون  الذين 

000 1 حالة.
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�لنتيجة �لقطاعية �ل�ساد�سة: 

حت�سني �لو�سول �إىل �سيدليات �ملجتمع، ورفع كفاءتها

لتحقيق هذه النتيجة �شتقوم احلكومة مبا يلي:

بال�شيا�شات  املدعومة  املجتمع  �شيدليات  �شبكة  اإن�شاء 

امل�شت�شفيات  على  العتماد  لتقليل  املنا�شبة  والإجراءات 

فر�س  وحت�شني  الكفاءة،  ولزيادة  الأدوية،  و�شفات  ل�شرف 

احل�شول على الأدوية.

�لهدف �ملحدد

رفع متو�شط عدد �شيدليات املجتمع اإىل 0,17 لكل 000 1 

ن�شمة، ورفع ن�شبة �شرف و�شفات الدواء اإىل %70.

 

�لنظام �ملتكامل للرعاية �ل�سحية

يحتاج النظام الراهن للرعاية ال�شحية يف دولة قطر اإىل توحيد 

املعايري وتن�شيقها، لتقليل حالت التجزئة يف الرعاية ال�شحية، 

الرعاية  نظام  �شاأن  ومن  النظام.  يف  الكفاءة  عدم  ومعاجلة 

ن، وتنفيذ عمليات تبادل معلومات الرعاية ال�شحية  الأولية املح�شَّ

اإلكرتونيّا، والرتكيز على تقدمي �شل�شلة عمليات رعاية م�شتمرة 

من خلل برامج حت�شني ال�شحة واإدارة الأمرا�س، اأن تزيد من 

ن حت�شني الت�شالت  تكامل نظام الرعاية ال�شحية. و�شوف مُيكِّ

من اتخاذ قرارات كلية من ِقَبل مقدمي خدمات الرعاية ال�شحية، 

وتقليل املخاطر الإكلينيكية برفع م�شتوى جودة رعاية املر�شى. 

كما يتطلب النظام املتكامل و�شع نظم ُتي�شر الو�شول املتكامل 

اإىل البيانات الطبية بغية زيادة الو�شوح يف الت�شالت وحتليل 

رقمية  ب�شيغة  املر�شى  �شجلت  و�شع  يتطلب  وهذا  البيانات. 

على احلا�شوب، مبا يف ذلك تواريخ زيارات العيادات وال�شجلت 

موحدة  رموز  وو�شع  الت�شخي�شية،  ال�شور  نتائج  مع  املحفوظة 

للأمرا�س. ويتطلب اأي�شا و�شع و�شفات طبية اإلكرتونية للتمكني 

وزيادة  املر�شى  عن  ال�شرورية  املعلومات  على  احل�شول  من 

�شلمة الو�شفات الطبية.

و�شيقدم نظام الرعاية ال�شحية يف دولة قطر �شل�شلة متكاملة 

وم�شتمرة خلدمات الرعاية ال�شحية. ومن �شاأن زيادة التكامل 

لتح�شني  ال�شحية  الرعاية  نظام  يف  وا�شحة  تتابعية  توفر  اأن 

كفاءة خدمات الرعاية ال�شحية وجودتها. 

�لنتيجة �لقطاعية �ل�سابعة: 

حت�سني جودة �لرعاية �ل�سحية

لتحقيق هذه النتيجة �شتقوم احلكومة مبا يلي:

كل  يف  للجودة  امل�شتمر  التح�شني  على  تقوم  ثقافٍة  اإر�شاء 

لتح�شني  اإطار  وو�شع  ال�شحية  الرعاية  نظام  مكونات 

الإجراءات الإكلينيكية. 

حتديد ون�شر مبادئ اإر�شادية اإكلينيكية وطنية، وتعريف �ُشبل 

و�شول املر�شى للخدمات، وو�شع اإجراءات موحدة لإحالتهم 

اإىل امل�شت�شفيات وخروجهم منها.

ال�شحية  الرعاية  خدمات  مقدمي  مع  اأداء  اتفاقيات  عقد 

تربط بني النتائج وامل�شاءلة.

�لأهد�ف �ملحددة

)كحالت  العالية  الأولوية  ذات  للحالت  بروتوكولت  و�شع 

وال�شكري(،  والربو  القلب  باأمرا�س  للم�شابني  الطوارئ 

وحتقيق ن�شبة امتثال بواقع 100% بحلول عام 2014.

تطبيق اتفاقيات الأداء يف جميع امل�شت�شفيات ويف جميع مراكز 

الرعاية ال�شحية الأولية، ويف 50% من املجمعات ال�شحية.

�لنتيجة �لقطاعية �لثامنة: 

تطوير بر�مج �إد�رة �ملر�سى وتنفيذها

لتحقيق هذه النتيجة �شتقوم احلكومة مبا يلي:

لتلبية  املن�شقة  ال�شحية  الرعاية  لتدخلت  نظام  اإقامة 

مثل  الأولوية  ذات  املزمنة  احلالت  مر�شى  احتياجات 

ال�شكري واأمرا�س القلب وال�شرايني.

للأمرا�س  امل�شاحبة  امل�شاعفات  من  الوقاية  على  التاأكيد 

امل�شار لها اأعله من خلل مبادئ اإر�شادية للممار�شة املبنية 

واإجراء  املر�شى،  لتمكني  ا�شرتاتيجيات  وو�شع  الأدلة،  على 

متابعة منتظمة حلالتهم. 

   

�لهدف �ملحدد

بالن�شبة ملر�شى ال�شكري امل�شجلني يف برنامج اإدارة املر�شى، 

ينبغي اأن يكون م�شتوى ال�شكر الرتاكمي عند 75% منهم اأقل 

من 9.0. 

�لنتيجة �لقطاعية �لتا�سعة: 

تاأمني �لو�سول �إىل بيانات رعاية �سحية دقيقة 

لتحقيق هذه النتيجة، �شتقوم احلكومة مبا يلي:

اإن�شاء برنامج يت�شمن املتطلبات اللزمة لتوفري بيانات �شاملة 

ن اجلهات املعنية من تلبية  ودقيقة عن الرعاية ال�شحية، متكِّ

الحتياجات واللتزام باإ�شدار تقارير عن هذه البيانات.

�لأهد�ف �ملحددة

بتقدمي  ال�شحية  الرعاية  خدمات  مقدمي  التزام  حتقيق 
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البيانات بن�شبة %80

حتقيق دقة الرتميز بن�شبة %80.

و�شع �شجلت للأمرا�س اخلم�شة ذات الأولوية العالية.

�لنتيجة �لقطاعية �لعا�سرة :

��ستخد�م مز�يا �خلدمات �ل�سحية �لإلكرتونية

لتحقيق هذه النتيجة �شتقوم احلكومة مبا يلي:

ال ومتكامل لل�شحة الإلكرتونية، واإطار  اإن�شاء نظام وطني فعَّ

والكفاءة،  وال�شلمة،  الأداء،  جودة  لتح�شني  وا�شح  حوكمة 

بني  التام  الت�شاق  و�شمان  املر�شى،  معاجلة  يف  واخلربة 

التامة جلميع  وامل�شاركة  ال�شحية،  الرعاية  جميع م�شتويات 

مقدمي خدمات الرعاية ال�شحية.

�لأهد�ف �ملحددة

رفع ن�شبة ممار�شي الرعاية الأولية الذين ي�شلون اإىل �شجل 

مر�س ال�شكري على احلا�شوب من �شفر % اإىل %25.

�شمان التخزين الرقمي لـ 100% من �شور الأ�شعة املاأخوذة 

يف امل�شت�شفيات، مع حرية تقا�شمها بني الأطباء.

رفع ن�شبة �شيدليات املجتمع املحلي، التي تقدم معلومات عن 

الو�شفات الطبية التي ت�شرفها اإىل نظام الو�شفات الطبية 

الإلكرتوين من �شفر %اإىل %25.

�لنتيجة �لقطاعية �حلادية ع�سرة: 

تعزيز م�ساركة �لقطاع �خلا�ص

لتحقيق هذه النتيجة �شتقوم احلكومة مبا يلي:

�شياغة ا�شرتاتيجية لتمكني القطاع اخلا�س من م�شاركًة اأكرَب 

الإ�شراف  �شمان  مع  ال�شحية،  الرعاية  خدمات  تقدمي  يف 

املناَف�شَة  اخلطُة  هذه  و�شتعظم  عليه.  امللئم  التنظيمي 

املقدمة،  اخلدمات  وجودة  كفاءة  وحت�شن  فيها،  املرغوب 

وتوفر خيارات خدمات �شحية متنوعة للمر�شى.

�لهدف �ملحدد

ة املخ�ش�شة للرعاية ال�شحية التي يقدمها  رفع ن�شبة الأ�شرَّ

القطاع اخلا�س من 20% اإىل %25.

�لرتكيز على �لرعاية �ل�سحية �لوقائية
  

يحتاج نظام الرعاية ال�شحية يف دولة قطر اإىل اأن يركز على معاجلة 

الأمرا�س املزمنة واأ�شبابها والآثار املرتتبة عليها. وتتطلب الوقاية 

حتوًُّل اأ�شا�شياًّ يف منط التفكري، مدعوما باإعادة تخ�شي�س املوارد. 

كل جانب  املبكر يف  والتدخل  الوقاية  و�شع  وراء ذلك  ويق�شد من 

من جوانب نظام الرعاية ال�شحية، ومتكني النا�س من امل�شاركة يف 

الرعاية الذاتية والوقاية واملحافظة على ال�شحة اجليدة.  

الوقاية  اإىل  احلادة  الأمرا�س  اإدارة  من  الرتكيز  وبتحويل 

ي�شاعد  اأن  ال�شحية  الرعاية  لنظام  ميكن  املبكر،  والك�شف 

النا�س على جتنب احلالت اخلطرة واملكلفة.

ن فاعلية نظام الرعاية   وتبني اخلربة اأن هذا املنهج �شوف ُيح�شِّ

ال�شحية ويوجد �شكانًا اأف�شل �شحة. وبح�شب م�شادر منظمة 

ال�شحة العاملية، 40% من حالت ال�شرطان و80% من حالت 

النوع  من  وال�شكري  واجللطة،  لأوانه،  ال�شابق  القلب  مر�س 

الثاين، هي امرا�س ميكن الوقاية منها. وميكن اأن يكون لهذه 

الوقاية اأثر كبري يف دولة قطر، حيث حتدث اأكرث من 70% من 

الوفيات ب�شبب اأمرا�س مزمنة، واإ�شابات واأمرا�س وراثية.

�لنتيجة �لقطاعية �لثانية ع�سرة: 

حت�سني �إد�رة �ل�سحة �لعامة

لتحقيق هذه النتيجة �شتقوم احلكومة مبا يلي:

و�شع ا�شرتاتيجية حم�شنة للوقاية وتطويرها ودعمها بنظام 

اإدارة متني لر�شد املبادرات الوقائية وتقييمها.

ال�شحية  الرعاية  لقيادة  امل�شتوى  رفيع  دويل  خبري  تعيني 

خبري  يكون  اأن  ويجب  للتغيري.  ودافعًا  رمزًا  يكون  الوقائية 

الوقاية مدعومًا بفريق عمل وطني لل�شحة الوقائية ومن ِقَبل 

املجل�س الأعلى لل�شحة واإدارة ال�شحة العامة 

�لهدف �ملحدد

اإن�شاء نظام ملراقبة الرعاية ال�شحية الوقائية وتقييمها.

�لنتيجة �لقطاعية �لثالثة ع�سرة: 

نظام �سامل للتغذية و�لن�ساط �لبدين

لتحقيق هذه النتيجة �شتقوم احلكومة مبا يلي:

اإن�شاء نظام لتعزيز ال�شحة يف املدار�س.

وتعزيزها،  العمل  اأمكنة  يف  ال�شحة  لتح�شني  نظام  و�شع 

منط  لت�شجيع  برامج  و�شع  مع  حكوميني،  م�شوؤولني  بقيادة 

احلياة ال�شحي.

تنفيذ حملت توعية يف و�شائط الإعلم عن التغذية ال�شحية 

والن�شاط البدين.

و�شع مبادئ اإر�شادية وقائية خلدمات الرعاية ال�شحية.

تطوير �شيا�شات للتقليل من ا�شتهلك الوجبات ال�شريعة.

املطاعم ويف حملت  ال�شحية يف  الأغذية  ت�شجيع خيارات 

البيع بالتجزئة.
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�لأهد�ف �ملحددة

خف�س انت�شارالبدانة بني جميع ال�شكان من 32% اإىل %29 

ومن 40% اإىل 37% بني املواطنني القطريني.

خدمات  برنامج  يف  امل�شجلني  الأ�شخا�س  جميع  وزن  خف�س 

النظام الغذائي بن�شبة %10.

�لنتيجة �لقطاعية �لر�بعة ع�سرة: 

تقليل ��ستهالك �لتبغ

�شامل  برنامج  بو�شع  احلكومة  �شتقوم  النتيجة  هذه  لتحقيق 

يركز على ما يلي:

زيادة الوعي باملخاطر ال�شحية الناجتة عن التبغ ، وتقدمي 

ال�شحة  برامج  �شمن  التدخني  عن  التوقف  لدعم  خدمات 

املدر�شية.

و�شع �شيا�شات للحد من ا�شتهلك التبغ.

�لهدف �ملحدد

3% من  البالغني بواقع  ن�شبة املدخنني بني الذكور  تخفي�س 

املعدل احلايل البالغ %32.

�لنتيجة �لقطاعية �خلام�سة ع�سرة: 

تقليل خماطر زو�ج �لأقارب من �لدرجة �لأوىل

لتحقيق هذه النتيجة �شتقوم احلكومة مبا يلي:

تنفيذ حملت تثقيفية ب�شاأن خماطر زواج الأقارب.

تقدمي امل�شورة لدعم الفح�س الطبي الإلزامي قبل الزواج.

�لهدف �ملحدد

من  الأوىل  الدرجة  من  الأقارب  بني  الزواج  ن�شبة  تخفي�س 

34% اإىل %27.

�لنتيجة �لقطاعية �ل�ساد�سة ع�سرة: 

تخفي�ص ن�سبة تهديد �ل�سابة بالأمر��ص �ل�سارية

لتحقيق هذه النتيجة، �شتقوم احلكومة مبا يلي:

و�شع نظام للمراقبة واملتابعة يقوم على اأ�شا�س الإنذار املبكر.

التحديث الروتيني لربنامج تطعيم الأطفال والبالغني.

التي  املناطق  يف  ال�شارية  الأمرا�س  من  للوقاية  جهود  بذل 

ترتفع فيها ن�شبة اخلطورة.

البدء بفح�س متتابع للمجموعات املعر�شة لن�شبة خطورة عالية.

 

�لأهد�ف �ملحددة

تخفي�س ن�شبة تف�شي ال�شل الرئوي من 1.6 حالة اإىل 1.1 

حالة لكل 000 10 ن�شمة. 

تطبيق نظام اإنذار مبكر ملراقبة احلالت وتتبعها.

�لنتيجة �لقطاعية �ل�سابعة ع�سرة: 

ذ�ت  �ملزمنة  �لأمر��ص  عن  �ملبكر  �لك�سف  حت�سني 

�لأولوية

لتحقيق هذه النتيجة �شتقوم احلكومة مبا يلي:

تنفيذ برنامج وطني للفح�س الطبي العام وتوفري بنية حتتية 

واملعدات  املعلومات  وتقنيات  اللزمة  املرافق  على  ت�شتمل 

وقوة العمل.

و�شع مبادئ اإر�شادية للفح�س الطبي العام يلتزم بها جميع 

مقدمي خدمات الرعاية ال�شحية.

�لهدف �ملحدد 

عن  يقل  ل  ملا  العام  الطبي  الفح�س  برنامج  �شمول  �شمان 

50% من اأفراد املجموعات امل�شتهدفة بالربنامج.

�لنتيجة �لقطاعية �لثامنة ع�سرة: 

حت�سني �ل�سحة �ملهنية 

لتحقيق هذه النتيجة �شتقوم احلكومة مبا يلي:

وفر�س  املهنية،  لل�شحة  وطنية  ومعايري  اأنظمة  و�شع 

اللتزام بها.

حت�شني اأو�شاع ال�شحة وال�شلمة يف جميع القطاعات. 

الرتكيز على تخفي�س عدد اإ�شابات العمل بني العمال الذكور 

)ثالث اأعلى �شبب للوفيات الناجمة عن احلوادث(.

�لهدف �ملحدد 

خف�س معدل الإ�شابات التي تتطلب النقطاع عن العمل 

لكل  اأقل  اأو  اإ�شابة   3  000 اإىل  اأيام  ثلثة  من  لأكرث 

000 100 عامل.

�لنتيجة �لقطاعية �لتا�سعة ع�سرة: 

حت�سني �سحة �لن�ساء و�لأطفال 

لتحقيق هذه النتيجة �شتقوم احلكومة مبا يلي: 

اإعداد برنامج �شامل لل�شحة ي�شتهدف الت�شدي  للتحديات 

الأولوية  ذات  املجالت  ف  ويعرِّ املراة  ب�شحة  ال�شلة   ذات 

املتعلقة ب�شحتها، مبا يف ذلك الكتئاب احلا�شل بعد الولدة 

والعنف املنزيل.

تخ�شي�س برامج وا�شرتاتيجيات ل�شحة الطفل، مبا يف ذلك 

التغذية  ب�شاأن  والإر�شاد  الطبيعية،  الر�شاعة  على  الت�شجيع 

الأبوية،  الرعاية  خدمات  وحت�شني  مبكرة،  �شن  يف  ال�شليمة 

وموا�شلة برامج التطعيم الناجحة. 
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�لأهد�ف �ملحددة 

الأ�شهر  يف  الطبيعية  الر�شاعة  على  القت�شار  ن�شبة  رفع 

ال�شتة الأوىل من 12% اإىل %25. 

عن  يزيد  مبا  التطعيمات  اأنواع  بكل  اللتزام  ن�شبة  حتقيق 

98%، مبوجب اجلدول الزمني الوطني لتح�شني الأطفال، 
وجلميع الأطفال يف موعد ل يتجاوز �شنة واحدة من العمر.

�لنتيجة �لقطاعية �لع�سرون: 

توفري �لحتياجات �لإ�سافية لل�سحة �لعامة 

لتحقيق هذه النتيجة �شتقوم احلكومة مبا يلي: 

الطرق،  على  ال�شلمة  ت�شمل  جمالت  يف  اخلدمة  حت�شني 

وال�شحة  الطوارئ،  ملواجهة  وال�شتعداد  الغذاء،  و�شلمة 

البيئية.

�لأهد�ف �ملحددة

اإجناز خطة ا�شتعداد وطنية كاملة ملواجهة الطوارئ. 

جميع  يف  ال�شحة  على  البيئي  الأثر  تقييم  عملية  تنفيذ 

امل�شاريع التي توؤثر على ال�شحة العامة. 

اإن�شاء جهة وحيدة م�شوؤولة عن ال�شلمة الغذائية.

قوة عمل ماهرة وطنية يف جمال �لرعاية 
�ل�سحية 

مبا اأن الأن�شان هو اأهم مكونات ثروة الأمم، فاإن توفري املهنيني 

املوؤهلني يف جمال الرعاية ال�شحية ميثل حجر الزاوية للقطاع 

هم  ال�شحية  الرعاية  حقل  يف  فالعاملون  بلد.  لأي  ال�شحي 

واإدخال  والبتكار  والتطوير  التغيري  عن  الرئي�شيون  امل�شوؤولون 

اأ�شاليب تقدمي اخلدمات ال�شحية.   امل�شتمرة على  التح�شينات 

ال�شحية،  الرعاية  جمال  يف  العمل  قوة  تطوير  يجب  لهذا 

وتقديرها، وتوفري املوارد الكافية لها. 

�شرورة و�شع �شيا�شات موارد ب�شرية فعالة وموحدة تركز على 

تعزيز القدرات الوطنية يف الأمد الطويل، لكنها تدرك يف الوقت 

نف�شه احلاجة اإىل قوة عمل وافدة عالية اجلودة تعمل اإىل جانب 

قوة العمل الوطنية يف �شبيل حتقيق اأهداف دولة قطر.

ويعترب توظيف املهنيني ذوي املهارات والقدرات العالية للعمل يف 

الرعاية ال�شحية والحتفاظ بهم حتديًا كبريًا. واإن قلة الأطباء، 

واملمر�شات، واملعاجلني الطبيعيني تقيد توفري خدمات الرعاية 

ال�شحية الآمنة والفعالة وذات اجلودة العالية. وقد تكون تلبية 

الحتياجات يف امل�شتقبل عملية �شعبة، نظرًا حلاجة الدولة اإىل 

توظيف اأخ�شائيني للعمل يف قطاع الرعاية ال�شحية والحتفاظ 

بهم، يف ظل النق�س العاملي يف عدد هوؤلء الأخ�شائيني. 

�لنتيجة �لقطاعية �حلادية و�لع�سرون: 

�لأمدين  يف  �لعمل  قوة  لبناء  �لتخطيط  حت�سني 

�لق�سري و�لطويل

لتحقيق هذه النتيجة �شتقوم احلكومة مبا يلي:

و�شع ا�شرتاتيجية وطنية ب�شاأن التخطيط لبناء قوة العمل، 

وتنفيذ ال�شيا�شات والربامج الوطنية املت�شلة بهذا ال�شاأن.

�شمان توفري عدد كاف من الأ�شخا�س ذوي املهارات العالية 

املهارات  اأنواع  وتوفري  نظام �شحي عايل اجلودة،  ل�شتدامة 

والتخ�ش�شات املطلوبة واللزمة ملقدمي اخلدمات ال�شحية.

�لهدف �ملحدد

و�شع خطة وطنية لبناء قوة العمل يف قطاع الرعاية ال�شحية 

�لنتيجة �لقطاعية �لثانية و�لع�سرون: 

حت�سني �سيا�سة توظيف �لعاملني و�لحتفاظ بهم 

لتحقيق هذه النتيجة �شتقوم احلكومة مبا يلي:

تقليل القيود التي حتد من توظيف قوة عمل ذات جودة عالية 

من القطريني والوافدين يف اآن واحد )قانون 2009 املعني 

بهذه  الحتفاظ  وزيادة  الب�شرية احلكومية(،  املوارد  باإدارة 

، وتقدمي  العاملني  القوة من خلل رفع الروح املعنوية لدى 

والتطوير  التدريب  فر�س  اإتاحة  )مثًل،  لهم  اأف�شل  حوافز 

املهني امللئمة جلميع املوظفني(.

�شمان توفري الوظائف امللئمة للقطريني، مع توفري الدعم 

والتوجيه والتدريب الكايف لهم مبا يعود بالفائدة على الأفراد 

واملوؤ�ش�شات. 

�لهدف �ملحدد 

�شمان معدل دوران عمل اختياري يقل عن %8.

�لنتيجة �لقطاعية �لثالثة و�لع�سرون: 

حت�سني �لتعليم �لتخ�س�سي 

لتحقيق هذه النتيجة �شتقوم احلكومة مبا يلي: 

اعتماد منهج عملي لزيادة عدد القطريني والوافدين املقيمني 

منذ زمن طويل يف قطاع الرعاية ال�شحية، وذلك ل�شمان كون 

تعليم الأخ�شائيني ال�شحيني ي�شاهم يف تلبية احتياجات دولة 

قطر من الرعاية ال�شحية يف امل�شتقبل. ومن �شاأن منهج متعدد 

الأوجه اأن يقلل احلواجز التي حتول دون قبولهم يف اجلامعات 

لهم، وزيادة حملت  املقدمة  الدرا�شية  املنح  وحت�شني برامج 
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التوعية ب�شاأن اأهمية املهن ال�شحية، وتنويع املوؤ�ش�شات التعليمية 

املتاحة للطلبة الذين تتوفر لديهم الرغبة والقدرة. 

�لهدف �ملحدد 

لكل  واحد  خريج  من  الطبية  الكليات  خريجي  عدد  رفع 

000 100 ن�شمة اإىل 3 خريجني.

�لنتيجة �لقطاعية �لر�بعة و�لع�سرون: 

حتقيق �لتوليفة �ملثلى من �ملهار�ت 

لتحقيق هذه النتيجة �شتقوم احلكومة مبا يلي: 

على  يركز  منهج  وو�شع  التخ�ش�شات  متعدد  فريق  دعم 

حاجات املر�شى، من �شاأنه حت�شني جودة الرعاية ال�شحية.

ا�شتخدام قوة العمل املتاحة يف الرعاية ال�شحية على الوجه 

الفعال ، وا�شراكها يف اأداء اأعمال متنوعة ميكن اأن يقوم بها 

مهنيون خمتلفون. 

تعيني فئات جديدة من العاملني يف الرعاية ال�شحية )مثل 

املمر�شات املمار�شات( لتلبية الحتياجات املتغرية.

لتقدمي  الفريق  اإىل  امل�شتندة  التعاونية  النماذج  تعزيز 

اخلدمات. 

�لهدف �ملحدد 

 0.4 من  امل�شاندة  الطبية  اخلدمات  اإخ�شائيي  عدد  زيادة 

�شخ�س لكل 1000 ن�شمة اإىل 4 اأ�شخا�س.

�سيا�سة �سحية وطنية 

واإطار  �شيا�شة  اإطار  اإىل  الفعال  ال�شحية  الرعاية  نظام  يحتاج 

البنية  تغريت  لقد  وامل�شاءلة.  اجلودة  ل�شمان  فعال  تنظيمي 

التنظيمية احلكومية ب�شع مرات يف ال�شنوات الأخرية، وكان هذا 

�شببًا يف عدم ال�شتقرار داخل القطاع ال�شحي. وقد اأوجب التغيري 

اأي  ال�شحي،  القطاع  عن  امل�شوؤولة  اجلهة  تتعامل  اأن  الهيكلي 

املجل�س الأعلى لل�شحة، مع حتديات متعددة. وقد متثل التحدي 

الرئي�شي يف التمكن من تعيني موظفني من ذوي املهارة العالية، 

قطريني ووافدين على حد �شواء، والحتفاظ بهم. ويعاين نظام 

الرعاية ال�شحية نق�شًا حادًا يف املوارد الب�شرية العالية اجلودة. 

وا�شح  تنظيمي  اإطار  اإىل  ال�شحية  الرعاية  نظام  ويحتاج 

و�شامل، وي�شمن ال�شلمة واجلودة دون اإعاقة التقدم. و�شتكون 

ثمة حاجة اإىل تغيريات يف �شيا�شات تعيني قوة العمل والحتفاظ 

ممكنة،  عمل  قوة  اأف�شل  تعيني  الق�شد  يكون  اأن  ويجب  بها. 

قطريني كانوا اأم وافدين، مع الرتكيز اأي�شًا على حت�شني القدرة 

النحو  على  التقطري  جهود  دعم  ينبغي  كما  الوطنية.  الب�شرية 

امللئم، وتوفري التوجيه والدعم اللزمني لتمكني القطريني يف 

قوة العمل من اأداء اأدوارهم.

�لنتيجة �لقطاعية �خلام�سة و�لع�سرون: 

�لتنظيمية،  لل�سحة  �لأعلى  �ملجل�ص  قدرة  بناء 

وقدرته على و�سع �ل�سيا�سات �ل�سحية

لتحقيق هذه النتيجة �شتقوم احلكومة مبا يلي:

تعزيز قدرة املجل�س الأعلى لل�شحة على و�شع اإطار تنظيمي 

وال�شلمة،  اجلودة  معايري  وعلى  اأدلة  على  مبني  وطني، 

�شيعزز  فهذا  الوا�شحة.  والإجراءات  ال�شيا�شات  واعتماد 

نتائج  ن من  ال�شحية وفاعليته، ويح�شِّ الرعاية  كفاءة قطاع 

ال�شحة يف املجتمع. 

�لأهد�ف �ملحددة 

تخفي�س عدد ال�شواغر يف املجل�س الأعلى لل�شحة من %30 

اإىل %15. 

يف  ال�شرتاتيجية  لتنفيذ  اللزمة  الرئي�شية  ال�شواغر  ملء 

غ�شون 3 اأ�شهر. 

�لنتيجة �لقطاعية �ل�ساد�سة و�لع�سرون: 

�سمان جودة �أخ�سائيي �لرعاية �ل�سحية. 

لتحقيق هذه النتيجة �شتقوم احلكومة مبا يلي:

باعتباره  ال�شحية،  املهن  ملمار�شي  القطري  املجل�س  اإن�شاء 

مة للمهنيني العاملني يف الرعاية ال�شحية. اجلهة املنظِّ

و�شع تنظيم �شامل للمهنيني العاملني يف الرعاية ال�شحية، يف 

القطاعني العام واخلا�س، لتحقيق رعاية اآمنة ذات جودة عالية. 

�لهدف �ملحدد 

ال�شحية  الرعاية  يف  العاملني  الأخ�شائيني  جميع  ترخي�س 

من قبل املجل�س الأعلى لل�شحة. 

�لنتيجة �لقطاعية �ل�سابعة و�لع�سرون: 

�سمان جودة مر�فق �لرعاية �ل�سحية. 

لتحقيق هذه النتيجة �شتقوم احلكومة مبا يلي: 

يف  ال�شحية  الرعاية  ملرافق  وطنية  ولوائح  معايري  و�شع 

القطاعني العام واخلا�س.

�لهدف �ملحدد

الرعاية  مرافق  جلميع  لل�شحة  الأعلى  املجل�س  ترخي�س 

ال�شحية.
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�لنتيجة �لقطاعية �لثامنة و�لع�سرون: 

وحماية  �ل�سحية  �لرعاية  منتجات  جودة  �سمان 

�ل�سالمة �لعامة

لتحقيق هذه النتيجة، �شتقوم احلكومة مبا يلي:

والأدوية  ال�شحية  الرعاية  ملنتجات  والأمان  اجلودة  �شمان 

وتوفري العقاقري الطبية املنا�شبة عند احلاجة.

تقوية دور املجل�س الأعلى لل�شحة وزيادة قدرته على مراقبة 

والأنظمة  اللوائح  تعزيز  خلل  من  والأدوية،  ال�شيدليات 

اخلا�شة بذلك.

و�شع دليل وطني للعقاقري والأدوية الطبية.

لتعزيز  الطبية  واللوازم  الأدوية  �شراء  على  املركزية  تطبيق 

الكفاءة وال�شيطرة على التكاليف.

ت�شجيل اخلدمات الطبية.

�لأهد�ف �ملحددة

و�شع دليل وطني للو�شفات الطبية.

تنظيم جميع الأجهزة الطبية.

�لنتيجة �لقطاعية �لتا�سعة و�لع�سرون: 

�ل�ستجابة ل�سكاوى �ملر�سى و�سمان حقوقهم 

لتحقيق هذه النتيجة �شتقوم احلكومة مبا يلي:

اإن�شاء جهة خارجية حمايدة وم�شتقلة تتمتع بال�شرية ملنا�شرة 

املر�شى والدفاع عنهم. 

�لأهد�ف �ملحددة

اإن�شاء جهة ملنا�شرة املر�شى والدفاع عنهم.

والتو�شل  املر�شى،  ر�شى  م�شتوى  تقي�س  م�شوحات  اإجراء 

اإىل اإجابة 70% باأنهم ين�شحون الآخرين بالعلج يف مرفق 

�شحي معني.

حتقيق  مع  فعالة  �سحية  رعاية  خدمات 
مبد�أ �مل�ساركة يف حتمل �لتكاليف 

ال�شحية  اآليات ل�شمان توفري اخلدمات  اإىل  حتتاج دولة قطر 

يف  الآن  احلكومة  وتفكر  التكلفة.  واملعقولة  والفعالة  امللئمة 

ال�شحيحة  وامل�شاركة  �شفافة،  مالية  وح�شابات  اأكرب،  تن�شيق 

يف حتمل التكاليف، ونظام لإ�شدار �شهادات باحلاجة، واإجراء 

ال�شحية  الرعاية  مل�شاريع  القت�شادية  اجلدوى  درا�شات 

الكربى. ومن املنظور الوطني هناك جانبان ينبغي معاجلتهما: 

اجلانب املايل والبنية التحتية.

الرعاية  نفقات  عن  للمعلومات  �شامل  وحيد  م�شدر  يوجد  ل 

من  كل  اإنفاق  بيانات  من  تبني  وقد  باأ�شره.  البلد  يف  ال�شحية 

الأعلى  واملجل�س  ال�شحية،  الرعاية  على  الطبية  حمد  موؤ�ش�شة 

النفقات  اأن  الأولية،  ال�شحية  الرعاية  ومراكز  لل�شحة، 

ال�شحية ارتفعت خم�شة اأمثال من عام 2001 اإىل عام 2008، 

ن�شبة  4.3 مليار ريال قطري )ال�شكل 4-3(. وارتفعت  فبلغت 

 ،%15 اإىل   %6 من  ال�شحية  الرعاية  على  احلكومي  الإنفاق 

للفرد من  الإنفاق  متو�شط  وزيادة  ال�شكان  لرتفاع عدد  نتيجة 

581 1 رياًل قطرياًّ عام 2001 اإىل 383 4 رياًل قطرياًّ عام 
2007. ويرجح اأن يعزى اجلزء الأكرب من هذا النمو اإىل زيادًة 
اأن  يف ال�شتثمار يف البنية التحتية ويف قوة العمل. ومما يذكر 

متو�شط الإنفاق للفرد على ال�شحة يف  دولة قطر اأدنى بكثري من 

والتنمية القت�شادية،  التعاون  بلدان منظمة  متو�شط مثيله يف 

حيث يبلغ 047 8 رياًل قطرياًّ.

العامة  العادة يف دولة قطر على و�شع موازنات ال�شحة  جرت 

اخلطي  ال�شتقرائي  التقدير  با�شتخدام  تقليدي،  ب�شكل 

املمار�شات  من  بدًلً  ال�شابقة،  ال�شنوات  نفقات  اإىل  بال�شتناد 

املعيارية كتلك التي تقوم باإعداد موازنات على اأ�شا�س الربنامج، 

اأو على اأ�شا�س الن�شاط ولب�شع �شنوات.  واإن عدم وجود ح�شابات 

اأو  الأداء  اأ�شا�س  على  قائمة  �شفافة  وموازنات  لل�شحة  وطنية 

واأخرى  التكاليف بني جهة  ال�شعب مقارنة  الن�شاط يجعل من 

من اجلهات املقدمة للخدمات، وحتديد عوامل زيادة التكلفة، 

وتعريف اأف�شل املمار�شات يف رقابة التكاليف.

نظرًا اإىل عدم وجود خدمات تخ�ش�شية معينة يف دولة قطر، 

ُير�َشل بع�س املواطنني للمعاجلة يف اخلارج مما يوؤدي اإىل زيادة 

اإ�شافية  نفقات  هناك  ذلك،  على  وعلوة  �شنويًا.  التكاليف 

للمعاجلة يف اخلارج تتجاوز ما يح�شبه املجل�س الأعلى لل�شحة 

ذلك  على  التح�شينات  من  العديد  اإدخال  وميكن  موازنته.  يف 

من خلل كفاءة الُكلفة، وُح�شن الإدارة، دون  احلد من اإمكانية 

احل�شول على خدمات الرعاية ال�شحية املنا�شبة.

ال�شحي،  للتاأمني  وطني  م�شروع  تنفيذ  على  قطر  دولة  تعمل 

الرعاية  نظام  عنا�شر  جميع  على  اإيجابيًا  �شيوؤثر  والذي 

ال�شحية، ويعود على دولة قطر بفوائد متعددة.  ف�شوف ي�شاعد 

هذا امل�شروع دولة قطر على حتقيق مبداأ امل�شاركة يف التكاليف 

كما ورد يف روؤية قطر الوطنية 2030، حيث ي�شرتك اأرباب العمل 

واملوظفون الوافدون يف اقت�شام تكاليف الرعاية ال�شحية. كما 

ميكن اأن يوفر التاأمني ال�شحي جمموعة منا�شبة من احلوافز 

لدى جميع اجلهات املعنية بالرعاية ال�شحية، وميكن اأن يكون 
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ت�شاعد   اأن  وميكن  ال�شحية.  الرعاية  لبيانات  جيدًا  م�شدرًا 

اآليات الدفع والتعوي�س من خلل التاأمني ال�شحي على معرفة 

اأف�شل بنفقات نظام الرعاية ال�شحية. 

امل�شبقة  وال�شروط  املتطلبات  اأن ت�شمن وجود  وعلى دولة قطر 

ال�شرر  اإحلاق  لتجنب  عاجل  زمني  جدول  مبوجب  وتنفيذها 

ب�شلمة التاأمني باعتباره عن�شرًا اأ�شا�شياًّ يف نظامها ال�شحي. 

وقد بداأ املجل�س الأعلى لل�شحة بتطوير نظام جديد للح�شابات 

القومية يف جمال ال�شحة والذي من �شاأنه اأن يدعم اآلية و�شع 

املوازنة اخلا�شة بقطاع ال�شحة.

�لنتيجة �لقطاعية �لثالثون: 

تعزيز عملية و�سع مو�زنة قطاع �ل�سحة

لتحقيق هذه النتيجة �شتقوم احلكومة مبا يلي:

من  ال�شحية  الرعاية  لنفقات  ودقيق  �شامل  ح�شاب  و�شع 

)ح�شاب  ال�شحية  للرعاية  موازنة  و�شع  عملية  خلل 

التكاليف ا�شتنادًا اإىل الن�شاط(، وا�شتخدام ت�شنيفات لبنود 

م بها. ن من مراقبة التكاليف والتحكُّ التكلفة متكِّ

  

�لهدف �ملحدد

و�شع نظام موازنة متعدد ال�شنوات لقطاع ال�شحة بالإعتماد 

على نوعية الن�شاط ال�شحي.

�لنتيجة �لقطاعية �حلادية و�لثالثون: 

خارج  �ل�سحي  للعالج  وفاعلية  كفاءة  �أكرث  �إد�رة 

حدود �لدولة

لتحقيق هذه النتيجة �شتقوم احلكومة مبا يلي:

للنفقات،  الأمثل  ال�شتغلل  لتحقيق  الإجراءات  توحيد 

وحت�شني جودة الرعاية ال�شحية.

�لهدف �ملحدد

ون علجًا يف  حتقيق متابعة بن�شبة 50% للمر�شى الذين يتلقَّ

اخلارج بحلول العام 2016.

�لنتيجة �لقطاعية �لثانية و�لثالثون: 

و�سع نظام للتاأمني �ل�سحي

لتحقيق هذه النتيجة �شتقوم احلكومة مبا يلي:

و�شع ال�شروط واملتطلبات اللزمة للتاأمني ال�شحي الوطني، 

م�شتدام  لل�شحة  نظام  لو�شع  كاأداة  ال�شروط  هذه  وتنفيذ 

وعايل اجلودة.

موا�شلة ت�شميم خطة تاأمني تدعم منوذج الرعاية ال�شحية،  

وحتفز على الرعاية والعلج املنا�شب ذي التكلفة املجدية.

  

�لهدف �ملحدد

حتقيق تغطية بالتاأمني ال�شحي بن�شبة 50% بحلول العام 2016.
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احتياجات  يعك�س  ل  التحتية  للبنية  احلايل  الوطني  الإطار  اإن 

ال�شكان للرعاية ال�شحية ب�شورة كاملة. فقد كان التاأكيد، يف 

املا�شي، ين�شبُّ على زيادة قدرة امل�شت�شفيات ال�شتيعابية بدل 

من تقدمي خدمات جمتمعية. ومل تكن الحتياجات دائما ُتلبى 

على م�شتوى املرفق ال�شحي، ورمبا ل تعك�س الت�شاميم وب�شورة 

البنية  بناء  كان  ما  وغالبا  النهائي.  امل�شتخدم  متطلبات  تامة 

اإىل  يوؤدي  مما  التاأخري  من  يعاين  ال�شحية  للرعاية  التحتية 

�شعف ال�شتفادة من املرفق ال�شحي. وكانت الأ�شباب الكامنة 

وراء هذه امل�شائل هي حمدودية التن�شيق والتخطيط، والرتكيز 

على تقدمي اخلدمات يف مراكز لرعاية احلالت احلرجة، بدل 

من ا�شتخدام الرعاية الأولية املجتمعية. 

ال�شحية  للرعاية  التحتية  للبنية  الوطنية  اخلطة  توفر  �شوف 

الأ�شا�س الذي يقوم عليه تطوير البنية التحتية للرعاية ال�شحية. 

على  للإ�شراف  اآلية  اإىل  �شتحتاج  اخلطة،  هذه  تو�شع  وعندما 

تنفيذها. و�شي�شمن هذا النظام ات�شاق نفقات البنية التحتية مع 

الحتياجات ومع منوذج الرعاية ال�شحية الذي يقع عليه الختيار، 

لكي يكون اتخاذ القرارات مت�شقا وم�شتندا اإىل احلاجة.

�لنتيجة �لقطاعية �لثالثة و�لثالثون: 

�سمان تخطيط �لبنية �لتحتية �ل�سحية

لتحقيق هذه النتيجة �شتقوم احلكومة مبا يلي:

الرعاية  ملرافق  الأجل  طويلة  مرنة  رئي�شية  خطة  و�شع 

الحتياجات  ل�شتيعاب  الهامة  والأجهزة  واملعدات  ال�شحية 

اإىل  الرئي�شية  ت�شتند اخلطة  اأن  وينبغي  با�شتمرار.  املتغرية 

منوذج الرعاية واخلدمات التي حتتاج اإليها دولة قطر، كما 

رفة يف اإطار اخلدمات الإكلينيكية. هي ُمعَّ

�لهدف �ملحدد

اإعداد خطة رئي�شية للبنية التحتية للرعاية ال�شحية واملوافقة 

عليها.

�لنتيجة �لقطاعية �لر�بعة و�لثالثون:

�إد�رة �لنفقات �لر�أ�سمالية بكفاءة

لتحقيق هذه النتيجة، �شتقوم احلكومة مبا يلي:

املقدمة  اجلهات  تقدمها  التي  بالطلبات  تعنى  جلنة  اإن�شاء 

التابعة  واجلهات  العام  القطاع  من  ال�شحية  للخدمات 

احلكومة  من  تعوي�شات  اأو  اأمواٍل  ب�شاأن  اخلا�س  للقطاع 

توافق  كي  ال�شحية  للرعاية  التحتية  للبنى  جديدة  مل�شاريع 

اإىل  اإىل خطط عمل وا�شحة توؤكد احلاجة  عليها بال�شتناد 

هذه امل�شاريع ودرا�شة جدواها القت�شادية. 

�لهدف �ملحدد

التاأكد من الإلتزام الكامل بكل �شروط ومتطلبات احل�شول 

على التمويل من ِقبل كل املرافق ال�شحية التي تطلب متويل 

لبنيتها التحتية ولتجهيزاتها الطبية الرئي�شية.

�لنتيجة �لقطاعية �خلام�سة و�لثالثون: 

دعم �لنظام �ل�سحي ببحوث عالية �جلودة

لقد عكفت دولة قطر على و�شع برنامج بحوث طموح يف القطاع 

حمدودا.  كان  املجال  هذا  يف  الوطني  التن�شيق  لكن  ال�شحي، 

حم�شورا  يكون  يكاد  تركيزا  ال�شحية  الرعاية  بحوث  وتركز 

العامة  بال�شحة  اأقل   
ٍ
اهتمام مع  الطب احليوي،  موا�شيع  على 

لروؤية  العامة  الأهداف  حتقيق  اإن  ال�شحية.  ال�شيا�شة  اأو 

اأن�شطة  جلميع  وطنيا  تنظيما  يتطلب   2030 الوطنية  قطر 

البحوث  تكون  واأن  للموارد،  ملئما  وا�شتخداما  البحوث، 

الأولية،  الرعاية  ذلك  يف  مبا  ال�شحة،  ميادين  جلميع  �شاملة 

وكفاءة الت�شخي�شات الإكلينيكية، وحت�شني اجلودة، وال�شيا�شة 

ال�شحية، وال�شحة العامة، والطب احليوي.

لتحقيق هذه النتيجة �شتقوم احلكومة مبا يلي:

وتاأمني  ال�شحية  الرعاية  جمالت  جميع  على  البحث  تركيز 

العامة،  ال�شحة  جمالت  يف  �شيما  ل  لها،  اللزم   التمويل 

وال�شيا�شة العامة، والطب احليوي، والت�شخي�شات الإكلينيكية.

الأخلق  مبعايري  ال�شحية  البحوث  اأن�شطة  التزام  �شمان 

العاملية، كاملعايري التي و�شعتها منظمة ال�شحة العاملية، والتي 

اإجراء  و�شروط  الأخلقية  للمعايري  توجيهية  مبادئ  تت�شمن 

الأخلقية  املعايري  جلنة  دور  وحتدد  الب�شر،  على  البحوث 

وتف�شيل  ملراجعتها،  طلب  تقدمي  ومتطلبات  ومقوماتها، 

اتخاذ  لعملية  املحددة  واملوا�شفات  املراجعة  اجراءات 

القرارات، وتو�شيح املتابعة اللزمة واإجراءات التوثيق.

تعيني املجل�س الأعلى لل�شحة باعتباره اجلهة الوطنية لإدارة 

البحوث، ليكون م�شوؤوًل عن و�شع الإطار التنظيمي الوطني، 

وتن�شيق  البحث  اأولويات  ب�شاأن  الوطني  التوجيه  وليقدم 

البحوث املمولة من القطاع العام.

�لأهد�ف �ملحددة

اإن�شاء جهة وطنية لإدارة البحوث ال�شحية يقودها املجل�س 

الأعلى لل�شحة.

اإعداد كل باحث ما ل يقل عن اأربعة بحوث عالية اجلودة يف 

جمالت ذات اأولوية )بال�شتناد اإىل معدل ال�شت�شهاد بها اأو 

اإىل ن�شرها يف املجلت العلمية املُحّكمة.(
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�ل�سروط �مل�سبقة للتنفيذ

يتوقف جناح التنفيذ على ال�شروط امل�شبقة التالية ال�شرورية جدًا:

املوارد الب�شرية هي اأهم �شرط م�شبق لزم. وتتمثل اخلطوة 

عن  م�شوؤولة  �شتكون  التي  الب�شرية  املوارد  تعيني  يف  الأوىل 

النتائج. وتعك�س الربامج املقرتحة حاجة كبرية اإىل خربة 

برامج  تنفيذ  على  مهنية  وقدرة  ال�شحية،  الرعاية  يف 

الرعاية ال�شحية. و�شتتخذ دولة قطر خطوات جادة لتلبية 

هذه احلاجة.

قيادة فعالة ونظام اإدارة قوي يدعمان خطط التنفيذ حيث 

القيادة  بدور  يقوم  اأن  لل�شحة  الأعلى  املجل�س  على  يتعني 

اإدارته  جمل�س  خلل  من  اإما  ال�شحة،  جمال  يف  وال�شلطة 

ا�شرتاتيجية  مبادرات  لتحقيق  وذلك  التنفيذية،  جلنته  اأو 

الرعاية ال�شحية الواردة يف ا�شرتاتيجية التنمية الوطنية.  

ومتكني  لدعم  الربنامج  لإدارة  مكر�شة  وحدة  اإن�شاء  يجب 

الوحدة  دور  ويكون  لل�شحة.  الوطنية  ال�شرتاتيجية  تنفيذ 

ال�شعوبات،  وم�شادر  املخاطر  وحتديد  التنفيذ،  متابعة 

وو�شع ا�شرتاتيجيات للتخفيف من اآثارها، وتقدمي تقارير عن 

تقدم التنفيذ اإىل القيادة، وتوفري دعم اخلرباء يف املوا�شيع 

ذات العلقة لفرق تنفيذ امل�شاريع والإدارات امل�شوؤولة عنها.

بالنظر  الأوىل.  الأهمية  ميثل  والأولويات  التتابع  حتديد  اإن 

اإىل �شعوبة تنفيذ جميع الربامج يف اآن واحد،  فقد اأعطيت 

اجلهود  على  التنفيذ  يركز  اأن  ل�شمان  للمخرجات  الأولوية 

التي تعد بتحقيق الأثر الأكرب.  واإن اأية قيود ت�شاحب عملية 

التنفيذ �شتن�شاأ ب�شبب قلة الأ�شخا�س املهرة واملوؤهلني، ولي�س 

بال�شرورة ب�شبب القيود التمويلية.

والت�شالت  امل�شتدامة  التغيري  لإدارة  جهود  بذل  يلزم  لهذا 

املعنية،  ومنتظم مع جميع اجلهات  ات�شال مكثف  اإجراء  بغية 

التي لها �شلة مبا�شرة باإدارة الربامج، وتو�شيع نطاق الت�شال 

ترويج  وحملة  العامة  والعلقات  ال�شحية،  الرعاية  مبجتمع 

لإ�شراك املجتمع ككل.

 

تعزيز �لرو�بط عرب �لقطاعات

توقعات  لتحقيق  قوي  حافز  هي  هنا  املبينة  ال�شرتاتيجية  اإن 

ر�ؤية قطر الوطنية 2030  لبناء قطاع فعال للرعاية ال�شحية. 

واإن نظام الرعاية ال�شحية املتكامل ذا امل�شتوى العاملي عن�شر 

مهم من عنا�شر ركيزة التنمية الب�شرية يف روؤية قطر الوطنية 

2030. وتهدف ا�شرتاتيجية الرعاية ال�شحية 2016-2011 
واإن  الروؤية.  هذه  حتقيق  باجتاه  للتقدم  القطاع  حتفيز  اإىل 

مع  الت�شاق  ي�شمن  ب�شكل  م�شنفة  هنا  بها  املو�شى  الربامج 

اأهداف روؤية قطر الوطنية 2030. 

  

تنفيذها.  خلل  من  ال�شرتاتيجية  هذه  جناح  يتقرر  �شوف 

الأخرى.  القطاعات  مع  التعاون  اأي�شًا على  �شيتوقف ذلك  كما 

 2030 الوطنية  قطر  روؤية  اأهداف  من  عام  هدف  فال�شحة 

من  ال�شدد  هذا  ويف  لها.  متكني  عامل  نف�شه  الوقت  يف  وهي 

الأهمية مبكان اإبراز اأهم الروابط بني القطاع ال�شحي وغريه 

العامة.  ال�شحة  جمال  يف  �شيما  ول  الأخرى،  القطاعات  من 

ال�شحة  باأن  العامل  اأنحاء  خمتلف  يف  احلكومات  اأدركت  وقد 

م�شوؤولية  جمرد  ل  املعنية،  اجلهات  جميع  م�شوؤولية  العامة 

ما هو مطلوب  اأن حتقيق  يعني  ال�شحية. وهذا  الرعاية  قطاع 

�شامًل  جهدًا  ي�شلتزم  قطر  لدولة  ال�شحية  ال�شرتاتيجية  يف 

يتعاون فيه املجل�س الأعلى لل�شحة واحلكومة واجلهات املعنية 

املبادرات  واإن كثريًا من  املدين.   واملجتمع  القطاع اخلا�س  يف 

و�شلمة  املدار�س،  يف  ال�شحة  )كتعزيز  بها  املو�شى  الهامة 

من  كبري  عدد  بني  تعاونا  تتطلب  املهنية(  وال�شحة  الطرق، 

اجلهات املعنية. واإن هذه الروابط عرب القطاعات �شوف تت�شح 

مع انتقال ال�شرتاتيجية اإىل املرحلة الثانية، وهي مرحلة التاأكد 

من دقة امل�شارات والت�شاق عرب القطاعات  )ال�شكل 4-4(.

4
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4
بناء �ملعرفة و�ملهار�ت

املعايري  يواكب  تعليمي  نظام  بناء  اإىل  قطر  دولة  “تهدف 
العامل”  يف  التعليمية  النظم  اأف�شل  ويوازي  الع�شرية  العاملية 

2030 الوطنية  قطر  – ر�ؤية 

من  للتنويع  قطر  دولة  اقت�شاد  فيه  يطمح  الذي  الوقت  يف 

اعتماده على الغاز والنفط، فاإن النجاح يف هذا امل�شعى �شوف 

يتوقف ب�شورة متزايدة على قدرة املناف�شة يف اقت�شاد معريف 

عاملي. واإن تعليم القطريني وتدريبهم لكي يحققوا اإمكانياتهم 

كاملًة �شيكون �شروريًا جداًّ لتحقيق التقدم امل�شتمر.

يقدم التعليم والتدريب فوائد متعددة للمجتمع، فبالإ�شافة اإىل 

اإعداد املواطنني ليكونوا جزءًا من املحرك القت�شادي للبلد. 

والأدبية  الدينية  القطرية  للقيم  متينًا  اأ�شا�شًا  يقدم  فالتعليم 

الثقايف.   والرتاث  والتقاليد،  الوطنية،  والهوية  والأخلقية، 

فاملدار�س تخرج مواطنني موؤهلني وممتلكني املعارف واملهارات 

اأكرث  جمتمع  وتبني  بواقعهم،  ومرتبطني  والقيم،  والقدرات 

متا�شكًا و ت�شاركًا. وي�شاعد التعليم والتدريب – اأي�شا - الأفراد 

على اتخاذ قرارات اأف�شل فيما يتعلق بال�شحة، والزواج، والأبوة 

ا�شرتاتيجية  فاإن  واأخريًا  الجتماعية.  وامل�شوؤولية  والأمومة، 

التعليم الناجحة تدعم البتكاَر يف العلوم والطب وال�شناعة.

الجتماعية  امليزات  من  ال�شتفادة  على  قطر  دولة  ومل�شاعدة 

تلتزم   2030 الوطنية  قطر  روؤية  فاإن  للتعليم،  والقت�شادية 

للمواطنني  عاملي  م�شتوًى  على  وتدريبية  تعليمية  فر�س  بتقدمي 

لتلبية  وتاأهيلهم  واهتماماتهم  قدراتهم  ينا�شب  مبا  القطريني 

متطلبات العمل .

للتعليم  عامة  اأهداف  عدة   2030 الوطنية  قطر  روؤية  ت�شع 

والتدريب، وهي:

العاملية  التعليمية  الأنظمة  م�شتوى  اإىل  يرقى  تعليمي  نظام 

وحاجات  بحاجاتهم  يفي  مبا  املواطنني  ويزود  املتميزة 

املجتمع القطري. 

يزود  ر�شمية  وغري  ر�شمية  تعليمية  لربامج  وطني  اإطار 

للم�شاهمة  والدافعية  باملهارات  القطري  وال�شباب  الأطفال 

يف تنمية املجتمع. 

موؤ�ش�شات تعليمية متطورة وم�شتقلة تدار بكفاءة وب�شكل ذاتي 

ووفق اإر�شادات مركزية وتخ�شع للم�شاءلة واملتابعة.

ال�شراكة  مبداأ  على  يقوم  العلمي  البحث  لتمويل  فعال  نظام 

الدولية  الهيئات  بالتعاون مع  العام واخلا�س  القطاعني  بني 

املخت�شة ومراكز البحوث العاملية املرموقة.

دور فاعل دويل يف جمالت الن�شاط الثقايف والفكري والبحث 

العلمي.

على  تعليمي  نظام  نحو  وا�شعة  خطوات  قطر  دولة  خطت  لقد 

م�شتوى عاملي، من خلل عمليات التطوير امل�شتمرة لعل اأهمها 

مبادرة تطوير التعليم  “تعليم ملرحلة جديدة”، التي  بداأت بعد 

اإن�شاء املجل�س الأعلى للتعليم عام 2002، وتطوير جامعة قطر، 

املدينة  وا�شلت  ذلك،  اإىل  بالإ�شافة   .2003 عام  بداأ  الذي 

املجتمع  وتنمية  والعلوم  للرتبية  قطر  ملوؤ�ش�شة  التابعة  التعليمية 

التو�شع والتقدم على مدى العقد املا�شي، با�شتقطاب جمموعة 

من اجلامعات الرائدة عامليا  مما  يعزز قدرة دولة قطر على 

التعليم البتكاري والبحث.

م�شهورة  تعليمية  موؤ�ش�شات  اأي�شًا-  قطر-  دولة  وت�شتقطب 

الدولية ومدر�شة  لندن  ال�شحية، مدر�شة  للعلوم  )ثانوية دبغي 

�شريبون(. وعلى ال�شعيد التقني، افتتحت  يف عام 2010 اأول 

كلية جمتمع بال�شرتاك مع كلية املجتمع يف هيو�شنت التي تكمل 

املوؤ�ش�شات  هذه  وكل  قطر.  دولة  الأطلنطي يف  �شمال  كلية  دور 

متنح �شهادات دبلوم ودرجات جامعية معرتف بها دوليا وتدعم 

حتقيق هدف دولة قطر يف اأن ت�شبح جمتمعا قائما على املعرفة 

من الدرجة الأوىل.

اإن املجل�س الأعلى للتعليم بو�شفه اجلهة العليا املخت�شة بتطوير 

اإىل الرتقاء مب�شتوى  اإن�شائه  التعليم يف دولة قطر، �شعى منذ 

التعليم مبا يكفل تلبية احتياجات الدولة من املوارد والكفاءات 

الب�شرية املتميزة يف خمتلف املجالت. وذلك يف اإطار ال�شيا�شة 

للتعليم،  الوطنية  ال�شيا�شة  ر�شم  يف  واملتمثلة  للدولة،  العامة 

قطر  روؤية  �شوء  يف  التعليم،  وبرامج  وخطط  باأهداف  وربطها 

مع  ال�شابقة  ال�شنوات  يف  مت  ما  ات�شق  وقد   .2030 الوطنية 

الرقابة  ونظم  والربامج  اخلطط  وو�شع  الروؤية  هذه  متطلبات 

وهيكلها  للتعليم  الوطنية  ال�شيا�شة  لتنفيذ  اللزمة  واملتابعة 

معتمدة  ل�شرتاتيجية  وامتلكه  تاأ�شي�شه  ومبادئ  التنظيمي 

مبادرة  اأهداف  واتفاق  الوظيفي،  اأدائه  وتقييم  لتنفيذ  �شاملة 

تطوير التعليم “تعليم ملرحلة جديدة” مع توفري خيارات اأكرث، 

من  وكجزء  وا�شتقللية.  م�شرتكة،  وحما�شبية  اأو�شع،  وتنوع 

املدار�س احلكومية  فقد حتولت جميع   ، التطوير هذه  عمليات 

اإدارة  وتدار  احلكومة  طرف  من  متول  م�شتقلة  مدار�س  اإىل 

املجل�س  من  معتمدة  ونظم  و�شيا�شات  ملعايري  وفقا  م�شتقلة 

الأعلى للتعليم مع التزام اأ�شحاب تراخي�شها ومعلميها واأولياء 

اأمور الطلبة والطلبة اأنف�شهم بامل�شوؤولية عن النجاح على جميع 

م�شتويات النظام.
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املعايري  من  منظومة  و�شع  مت  التعليم  ومتهني  تاأهيل  ولدعم 

بالتف�شيل  تو�شح  املدار�س،  ومعلمي  الرتبويني  للقادة  املهنية 

املهني  م�شارهم  خلل  لعملهم  ال�شرورية  واملعارف  املهارات 

يف املدار�س امل�شتقلة، وتوفر هذه املعايري روؤية وا�شحة للأداء، 

وفقا  الرتبوي  والقائد  للمعلم  مهنية  رخ�س  عليها  بناء  ومُينح 

مل�شتويات تراكمية من املهارات.

 

جديدة”،  ملرحلة  “تعليم  املبادرة  مبوجب  اخليارات  ولزيادة 

ميكن للآباء والأمهات اأن يختاروا لأطفالهم مدر�شة حكومية اأو 

خا�شة يرونها اأن�شب لتلبية احتياجات اأطفالهم. وُيتيح برنامج 

الق�شائم التعليمية اخليار للذهاب اإىل مدار�س القطاع اخلا�س 

نطاق  ولتو�شيع  للتعليم.  الأعلى  املجل�س  ملعايري  وفقا  املعتمدة 

التنوع يف البدائل يتم ت�شجيع املدار�س والربامج التعليمية على 

تلبية الحتياجات املختلفة. 

�شفافة  تقييم  اأنظمة  توفر  فاإن  امل�شاءلة،  عملية  ولتقا�شم 

والطالب  واملدر�شة  التعليمي  النظام  خللها  من  يقيم  متنوعة 

الرتبوي  التقييم  برنامج  مثل  والدويل  الوطني  امل�شتوى  على 

ال�شامل للمدار�س امل�شتقلة، وتقييم املدار�س الدوري، وامل�شاركة 

املدار�س  تراخي�س  اأ�شحاب  يحمل جميع  الدولية  بالختبارات 

ملعايري  الطلبة  حتقيق  عن  امل�شوؤولية  الأمور  واأولياء  ومعلميها 

ولتحقيق  ال�شخ�شية.  وقدراتهم  كفاءاتهم  وتطوير  املناهج 

يف  البتكار  على  واملعلمني  املدار�س  ت�شجيع  يتم  ال�شتقلليه 

اأمورهم �شمن  طرق تلبية الحتياجات الفردية للطلبة واأولياء 

اإطار معايري مناهج متعارف عليها. 

ومتثل معايري املناهج جزءًا هامًا يف خطة تطوير التعليم يف دولة 

قطر والتي مت اإعدادها بدءًا من تنفيذ نظام املدار�س امل�شتقلة 

عام 2004 ومتيزت باأنها اأحدثت فرقًا يف ثقافة املناهج ونوع 

التعليم، وذلك بالرتكيز على الطلبة وت�شجيعهم على ا�شتخدام 

اأ�شاليب  )ا�شتخدام  العلمي  والبحث  التعليمية  الو�شائل 

الأجهزة  وا�شتخدام  املعلومات،  ومعاجلة  العلمي  ال�شتق�شاء 

تنمية �شخ�شية  املبادرة يف  القيا�شات(. ويتمثل هدف  واإجراء 

خلل  من  لوطنه  انتمائه  وتعزيز  جوانبها،  بجميع  الطالب 

املدر�شة، وهذا ي�شمل اجلوانب املعرفية، واملهارية )التي ت�شمل 

مهارات التفكري العلمي والناقد واملنطقي، وعمليات التعلم من 

هذه  وحتدد  والقيم.  والجتاهات  وقيا�س(  وت�شنيف  ملحظة 

وما  الطالب  يكت�شبه  اأن  يجب  وما  التعليمية  الأهداف  املعايري 

 ،)-12 اإليه يف كل مرحلة درا�شية بدءًا من )الرو�شه  يتو�شل 

ي�شاهي  تعليمًا  يتلقون  قطر  دولة  يف  الطلبة  اأن  ت�شمن  كما 

خريجي  تاأهل  ل�شمان  املتقدمة  الدول  يف  التعليم  م�شتويات 

�شوق  يف  والتناف�س  اجلامعات  باأف�شل  لللتحاق  العام  التعليم 

الأ�شا�شي  املحتوى  الطلبة  و�شيكت�شب  والعاملي.  املحلي  العمل 

اخلا�شة  حياتهم  يف  م�شتقبًل  يحتاجونه  مبا  يزودهم  الذي 

ت�شمل  املعايري  وهذه  والع�شرين.  احلادي  القرن  يف  واملهنية 

الجنليزية-الريا�شيات-العلوم  العربية-اللغة  )اللغة  مواد 

املتكاملة-العلوم الجتماعية-الرتبية البدنية(

وتعترب امل�شاركة املجتمعية اأحد الأركان الهامة للنظام التعليمي 

املتمثلة يف تعزيز التطوير واملراقبة والذي يتم باأكرث من �شكل، 

القطاعني  وم�شاركة  مدر�شة  بكل  اخلا�س  الأمناء  جمل�س  منها 

العام واخلا�س يف العملية التعليمية، وعلى �شبيل املثال املدار�س 

امل�شتقلة واملدار�س اخلا�شة التي تدار عن طريق هذين القطاعني.

جديدة”  ملرحلة  “تعليم  تطويرالتعليم  عملية  مبادرات  تقود 

تابعة  وهي  والتنظيم  التعليمية  ال�شيا�شة  يف  هيئات  ثلث 

التعليم،  هيئة  هي:  الهيئات  وهذه  للتعليم.  الأعلى  للمجل�س 

والتي تقوم بو�شع معايري و�شروط الرتخي�س باإن�شاء املدار�س 

اخلا�شة والعامة وفقا للمعايري املعتمدة، و ت�شرف على املدار�س 

وهيئة  املعايري.  بتطبيق  التزامها  وتتابع  وتدعمها  امل�شتقلة 

التقييم، والتي تقوم بو�شع نظام �شامل لتقييم الطلبة يف جميع 

املعايري  اأف�شل  وفق  دورية  عامة  اختبارات  واإجراء  املدار�س 

والتعليمية  الرتبوية  الكفاءات  حتقق  مدى  لقيا�س  الدولية 

و  للمدار�س  موؤ�ش�شي  تقييم  نظام  وتنفيذ  وو�شع  املعتمدة، 

متنح الرخ�س املهنية للمعلمني وقادة املدار�س . وهيئة التعليم 

العايل، التي ُت�شدي امل�شورَة اإىل الطلبة ب�شاأن الدرا�شات التي 

يختارونها وفر�س التعليم العايل يف دولة قطر وخارجها، كما 

اأنها تدير برامج البعثات الدرا�شية واملنح.

وقد اتخذ املجل�س منهجا موؤ�ش�شيًا حديثا حيث مت اإن�شاء مكتب 

الأبحاث  لإعداد  ال�شرتاتيجية  والأبحاث  ال�شيا�شات  لتحليل 

املتعلقة بالتعليم ومكتب لإدارة وتدقيق الربامج لتقييم وتقومي 

تنفيذ الربامج وامل�شاريع املدرجة بخططه التنفيذية، كما ي�شم 

املجل�س �شمن اأجهزته جمل�س اإدارة عايل التمثيل ال�شيا�شي.  

ومن املتوقع اأن توؤدي برامج وم�شاريع  التعليم والتدريب الواردة 

ا�شتكمال  اإىل   2016-2011 الوطنية  التنمية  ا�شرتاتيجية  يف 

التطورات اجلذرية التي متت يف نظام التعليم والتدريب باأكمله 

من خلل عمليات التطوير والتحديث امل�شتمرة، ووفق م�شاورات 

املنجزات  حتليل  وعلى  املعنية  اجلهات  كافة  بني  م�شتفي�شة 

والتحديات التي تواجه القطاع.  كما اأن تلك التطورات ا�شتفادت 

من اأف�شل املمار�شات الدولية والتي كان لها دور كبري يف مبادرة 
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الدولية  التطبيقات  ا�شتثمار  خلل  من  للتعليم  الأعلى  املجل�س 

وتكييفها مع الحتياجات الوطنية.

اإن نظام التعليم والتدريب يف دولة قطر ُيِعدُّ �شعبها للنجاح يف 

للتحول  اأداة  مبثابة  يعمل  وهو  املعقدة،  متطلباته  تتزايد  عامل 

الجتماعي والقت�شادي .

فر�شًا  القطريني  للمواطنني  �شيعزز  الفردي،  امل�شتوى  فعلى 

ومتابعة  قدراتهم،  وتطوير  الفكرية،  اإمكاناتهم  لتحقيق 

املطور  التعليم  نظام  و�شي�شهم  وم�شاحلهم.  طموحاتهم 

اأي�شا يف حفز القطريني على ا�شتخدام معرفتهم ومهاراتهم 

لبناء جمتمع اأف�شل. و�شي�شجع كذلك على التفكري التحليلي 

والناقد وعلى الإبداع والبتكار. 

ن هذا النظام اآلية امل�شاءلة  وعلى �شعيد املوؤ�ش�شات، �شيح�شِّ

والقدرات املهنية، وي�شتخدم املوارد املتاحة اأف�شل ا�شتخدام. 

اأما على �شعيد املجتمع، فاإن نظام التعليم والتدريب �شيعزز 

لدى الطلبة ال�شعوربالنتماء وامل�شوؤولية واملواطنة لكي يت�شنى 

لهم اأن يقودوا م�شار الإنتقال اإىل روؤية اقت�شادية واجتماعية 

ي�شجع  و�شوف  والغاز.  النفط  قطاع  حدود  تتعدى  جديدة 

النظام كذلك على التما�شك الجتماعي واحرتام قيم دولة 

قطر وتراثها ويدعو اإىل تفاعٍل َبـّناء مع البلدان الأخرى.

لقد مت جتميع املتطلبات اللزمة لتطوير قطاع التعليم والتدريب 

ال�شاملة يف  العامة  اإىل حتقيق هذه الأهداف  الَقَطري الرامية 

ي�شكل  بها، وهو ما  نتيجة قطاعية، و29 م�شروعًا مت�شًل   20
اإطار العمل للتعليم والتدريب يف ا�شرتاتيجية التنمية الوطنية. 

هذا، وتتطلب �شت نتائج رئي�شية منها تكامل يف التخطيط عرب 

حمددة  فهي  الباقية  النتائج  اأما  التعليمية.  القطاعات  جميع 

بالتعليم العام يف املرحلة من ريا�س الأطفال اإىل ال�شنة الثانية 

�شنوات  �شت  اإىل  بالإ�شافة  اأطفال،  ريا�س  )�شنتان  ع�شرة 

وثلث  اإعدادية،  مدر�شة  �شنوات  وثلث  ابتدائية،  مدر�شة 

والتدريب  العايل،  التعليم  ثم  ثانوية(،  مدر�شة  اأخرى  �شنوات 

عن  املزيد  تو�شيح  و�شيتم  العلمي.  والبحث  امل�شتمر،  والتعليم 

هذه املراحل يف ال�شفحات التالية .

�لتعليم  نظام  يف  �ملطلوبة  �خل�سائ�ص 
و�لتدريب �لقطري

يجب اأن يكون نظام التعليم والتدريب القطري �شامًل ومتكامًل، 

من  العليا  امل�شتويات  حتى  املبكر  الأطفال  تعليم  من  وممتداًّ 

التعليم، بالإ�شافة اإىل التدريب. ويتاأ�شل يف هذا النظام مفهوم 

التعلُّم مدى احلياة، حيث يتم ت�شجيع الأفراد على اكت�شاب العلم 

وحتديث مهاراتهم طيلة حياتهم. وتغطي هذه ال�شل�شلة املت�شلة 

من التعلُّم ثلثة قطاعات تعليمية هي: التعليم العام، والتعليم 

العايل، والتعليم التقني والتدريب املهني. ومع اأن كل قطاع له 

حتتاج  القطاعات  هذه  فاإن  ووظيفته،  ور�شالته  املميزة  هويته 

بال�شيا�شة  املت�شلة  املبادئ  يغطي  �شامل  اإطار  يف  العمل  اإىل 

القطاعية. ويحتاج التعليم التقني والتدريب املهني كلهما اإىل 

اإقامة �شلت مع �شوق العمل القطرية .

كما اأن التطوير الإ�شايف لنظام التعليم والتدريب يف دولة قطر 

يتطلب مراعاة ثلثة مبادئ مرتبطة بال�شيا�شة التعليمية هي: 

وهذه  والنتقال.  النقل  ومرونة  وال�شمولية،  وامل�شاواة  اجلودة، 

املبادئ هي التي �شتوجه ال�شيا�شة التعليمية، اإىل جانب التنوع 

والختيار وامل�شاءلة وال�شتقللية.

اإن اجلهود التي مت ا�شتثمارها يف مبادرة التعليم لتطوير النظام 

التعليمي من قبل خربات دولية متنوعة وكفاءات وطنية �شتحتاج 

مبادرات  جميع  يف  احلال  هو  كما  نتائجها  تظهر  كي  لوقت 

التعليم ميكن  للتطوير يف  ُمعززًا  برناجما  واإن  الدولية  التعليم 

جانبي  يف  توؤثر  التي  الرئي�شية  التحديات  من  الكثري  يعالج  اأن 

العر�س والطلب على التعليم والتدريب، كما اأنه ميكن اأن يوفر 

الكثري من الفر�س. ومن هذه التحديات امل�شتويات غري املر�شية 

من الإجناز يف الريا�شيات والعلوم واللغة للطلبة القطريني يف 

خمتلف امل�شتويات التعليمية، وم�شتوى القيادة التعليمية ومهنة 

التعليمي يف ظل تطويره من قبل  النظام  اأن  ورغم  التدري�س.  

املجل�س الأعلى للتعليم يوفر معايري مناهج وفر�شًا ت�شل باملتعلم 

اإىل م�شارات تعليمية اإىل ما بعد املرحلة الثانوية وذلك للت�شجيع  

على م�شتويات اأعلى للتعليم امل�شتمر، اإل اأن هذا ما زال يحتاج 

جلهود وزمن كاف حتى تتمكن خمرجاته من ذلك.

اإن اجلودة �شرورية جدا ل�شمان النتائج التي تلبي الحتياجات 

حتقيق  يف  التحدي  وين�شاأ  العمل.  ل�شوق  وامل�شتقبلية  احلالية 

اجلودة املت�شقة وامل�شتدامة عرب القطاعات. ول �شك اأن جودة 

�شرط  التعليم  وخمططي  واملحا�شرين  واملدربني  املعلمني 

تراقب  التي  القطاعات  به من قبل كل  اللتزام  اأ�شا�شي  يجب 

تدريب الأكادمييني والأخ�شائيني التعليميني يف جميع  مراحل 

املهني.  وتطويرهم   وموؤهلتهم  واجلامعي   الأ�شا�شي  التعليم 

املناهج  معايري  تطوير  عند  اجلودة  حتري  يف  وال�شتمرار 

الدرا�شية وامل�شادر الداعمة لها وتوفري املوارد للمدار�س ومراكز 

واإدارة  والت�شالت  املعلومات  تكنولوجيا  وحت�شني  التدريب، 

العلمي  التح�شيل  حت�شني  يف  ذلك  ي�شاهم  و�شوف  احلوكمة. 

للطلبة  على جميع امل�شتويات، ل �شيما يف العلوم والريا�شيات 

•

•

•
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الدرا�شات  اإىل  النتقال  زيادة  اإىل  �شيوؤدي  اأنه  كما  واللغات. 

زيادة  يف  تتمثل  كربى  اأولوية  وثمة  الثانوية.  للمرحلة  اللحقة 

يوا�شلون درا�شتهم على  الذين  الذكور،  �شيما  الطلبة، ل  ن�شبة 

امل�شتوى اجلامعي، الذي يحقق لهم  عوائد اقت�شادية اأعلى.

اإن امل�شاواة وال�شمولية يغطيان اأي�شًا جميع قطاعات التعليم 

ن جميع اأفراد  والتدريب.  فالتعلُّم مدى احلياة ينبغي اأن ميكِّ

وحتديثها  وتنميتها  املهارات  على  احل�شول  من  املجتمع 

امللئمان  والتعليم  التدريب  يكون  اأن  وينبغي  حياتهم.  طيلَة 

وهو  املعلن،  الهدف  حتقيق  واإن  للجميع.  ومتاَحني  متوفرين 

“برامج تعليم م�شتمر مدى احلياة متاحة للجميع”، يف �شياق 
احلواجز  على  تتغلب  �شيا�شات  يتطلب  وال�شمولية،  امل�شاركة 

الجتماعية والقت�شادية املتمثلة يف العمر والنوع الجتماعي 

واملناطق اجلغرافية.

الطلب  مع  يتفق  نحو  على  اخلا�شة  املدار�س  تو�شع  زيادة  اإن 

املتزايد لدى اأطفال القطريني واأطفال الوافدين )ال�شكل 5-4( 

اأن  اإىل  الإ�شارة  وجتدر  ال�شمولية.  لتحقيق  مبكان  الأهمية  ملن 

اأولياء الأمور القطريني يدفعون مبالَغ متزايدة لإر�شال اأطفالهم 

النهائي هو متكني جميع  العام  والهدف  الدولية.  املدار�س  اإىل 

الطلبة القطريني من امل�شاركة، بحيث ل متثل الر�شوم املدر�شية 

عامًل رئي�شياًّ يف اختيار املدر�شة. ويتوقع األ تربز املناف�شة بني 

واملدار�س  امل�شتقلة  املدار�س  بني  واإمنا  فقط  امل�شتقلة  املدار�س 

اخلا�شة اأي�شًا، وبذلك يتم ت�شجيع التنوع والختيار. 

يطال  بداأ  الذي  اجلودة  معايري  على  املبني  التطوير  ويعترب 

املجل�س  م�شوؤوليات  من  اأ�شبح جزءًا  اأن  بعد  اخلا�شة  املدار�س 

زيادة  لها  تن�شب  اأن  ميكن  التي  الأ�شباب  اأحد  للتعليم  الأعلى 

الهجرة  اأن  هو  هاما  عامل  نغفل  اأن  ن�شتطيع  ول  الإقبال، 

واإن�شاء  التعليم  تطوير  بعد  تتزايد  الآن  اأ�شبحت  العك�شية 

املدار�س امل�شتقلة والتي اأ�شبحت متتلك مقومات للتعليم النوعي 

تفوق عددًا كبريًا من املدار�س اخلا�شة .

اإن اإمكانية النقل والنتقال، ي�شكلن مو�شوعًا اآخر رئي�شياًّ من 

التنوع  على  ي�شجعان  حيث  العامة،  التعليمية  ال�شيا�شة  حيث 

والختيار. فالطلبة وغريهم من اجلهات املعنية يف نظم التعليم 

على  يح�شلوا  واأن  مبوؤهلتهم  العرتاف  يتوقعون  والتدريب 

تقدير لدرا�شاتهم ال�شابقة من ِقَبل موؤ�ش�شات التعليم والتدريب 

واجلهات  الطلبة  يتوقع  ذلك  اإىل  وبالإ�شافة  العمل.  واأ�شحاب 

لت�شهيل  مرنة  واملهنية  الدرا�شية  امل�شارات  تكون  اأن  املعنية 

الدخول اإىل نظام التعليم والتدريب والعودة اإليه دون �شروط. 

ول �شك اأن هذا النهج �شيزيد من املرونة املتاحة للمواطنني يف 

املرحلة  ذللك  من  حتد  اأن  دون  الدرا�شية  حلياتهم  التخطيط 

العمرية  اأو املنطقة اجلغرافية. 
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لتوظيف  للمواطنني  الفر�س  اإتاحة  يف  قطر  روؤية  حتقيق  اإن 

التنقل  من  القطريون  يتمكن  اأن  يقت�شي  اإمكاناتهم،  كامل 

ب�شهولة بني اخليارات التعليمية والتدريبية من جهة، وبني هذه 

الإمكان  يف  يعد  فلم  اأخرى.  جهة  من  العمل  ومكان  اخليارات 

ياًّ يف جمموعة عمودية من  ما خطِّ تقدُّ التعليم  اعتبار م�شارات 

املوؤهلت. فامل�شالك العمودية والأفقية لزمة يف احلالتني، داخل 

القطاعات واملوؤ�ش�شات وفيما بينها. و�شوف يعزز اإطار املوؤهلت 

وهذا  وتكاُملها.  والتدريب  التعليم  ُنُظم  بني  التن�شيق  الوطنية 

ما مت توفريه على م�شتوى التعليم الأ�شا�شي من خلل عمليات 

امل�شتوى اجلامعي  الدرا�شية وعلى  ال�شهادات  اعتماد وت�شديق 

من خلل معادلة ال�شهادة.

مناذج  اأف�شل  يف  كبريًا  ا�شتثمارًا  قطر  دولة  ا�شتثمرت  لقد 

املمار�شة يف قطاع التعليم. و�شتوا�شل هذا ال�شتثمار للتكيف مع 

التعليم الأ�شا�شي والتعليم العايل والتوحيد بينهما لتح�شيل ما 

القيم  يتطلبه القت�شاد الأكرث تنوعًا من مهارات، مع احرتام 

م�شاهمة  ارتفعت  لقد  الوطني.  والرتاث  القطرية  الثقافية 

احلكومة يف نفقات التعليم ارتفاعًا كبريًا يف ال�شنوات الأخرية 

التعاون  منظمة  بلدان  نفقات  متو�شط  الآن  تتجاوز  اأنها  حيث 

جمل�س  بلدان  جميع  نفقات  ومتو�شط  القت�شادية،  والتنمية 

التعاون اخلليجي لدول اخلليج العربية با�شتثناء اململكة العربية 

ال�شعودية )ال�شكل 6-4(.

)�مل�ستقلة  للمد�ر�ص  �ملتز�يدة  �لأهمية 
من  بها  �مللتحقني  عدد  و�رتفاع  و�خلا�سة( 

�أبناء �لو�فدين

الوافدين  واأطفال  القطريني  الأطفال  التحاق  عملية  فهم  اإن 

باملدار�س لأمر بالغ الأهمية لتف�شري التغريات التي طراأت موؤخرًا 

على نظام التعليم والتدريب القطري والتخطيط مل�شتقبله. فقد 

اأدى ارتفاع عدد الوافدين اإىل اأن اأ�شبح اأطفالهم ي�شكلون الآن 

  .)7-4 )ال�شكل  التعليم  م�شتويات  جميع  على  الطلبة  اأغلبية 

ومع اأن جمموعتي الطلبة القطريني والوافدين قد التحقت اإىل 

مبدار�س القطاعني العام واخلا�س، فقد منت املدار�س الدولية 

ب�شكل ملحوظ. غري اأن الجتاهات امل�شتقبلية املتعلقة بحجم عدد 

اأبناء الوافدين وتركيبة  الطلبة الذين �شيلتحقون باملدار�س من 

املجموعة الطلبية �شتبقى غري معروفة على وجه التحديد، كما 

اأنها �شوف تعك�س اجتاهات الطلب على العمالة الأكرث مهارة. 

اإن اأغلب الطلبة القطريني ملتحقون باملدار�س احلكومية ،التي 

 -2010 الدرا�شية  ال�شنة  يف  م�شتقلة  مدار�س  كلها  اأ�شبحت 

2011.  ويف الوقت الذي بقيت فيه ن�شبة القطريني امللتحقني 
باملدار�س احلكومية ثابتة  منذ �شنة 2004/2003، حيث كان 

ابتداء  املدار�س،  والتحديث يف  التطوير  تنفيذ عمليات  يجري  

من ريا�س الأطفال اإىل ال�شنة الثانية ع�شرة، فاإن ح�شتهم يف 
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املدار�س الدولية قد ارتفعت يف جميع امل�شتويات )ال�شكل 7-4(. 

باملدار�س  امللتحقني  القطريني  الطلبة  ن�شبة  اأ�شبحت  حيث 

الدولية اخلا�شة الآن حتتل  املرتبة الثانية بعد ن�شبة امللتحقني 

امللتحقني  ن�شبة  عن  تزيد  بذلك  فهي  احلكومية.  باملدار�س 

اإعادة  باملدار�س العربية اخلا�شة ، والتي تخ�شع الآن ل�شغوط 

تطوير اأدائها متا�شيًا مع معايري املجل�س الأعلى للتعليم لتجويد 

م�شتوى التعلم بها. ويعك�س هذا التحول زيادة يف اأهمية املدار�س 

غري العربية، التي ُتقدم اأغلبيتها التعليم باللغة الإجنليزية.

اإن تزايد عدد الأطفال الوافدين يتيح للطلبة القطريني فر�شة 

التعرف على نظرائهم من اأبناء الوافدين من جمموعات خمتلفة 

من البلدان ومن خلفيات ثقافية خمتلفة ، كما ميكنهم من  اإقامة 

�شداقات معهم وم�شاركتهم يف خرباتهم. ويف ظل هذه الظروف 

يجب اأن يحافظ النظام التعليمي على ثقافة دولة قطر وقيمها، 

تاأ�شيلها وتعزيزها من  للتعليم على  والتي يعمل املجل�س الأعلى 

خلل حزمة من الربامج مثل الرتبية القيمية والثقافة ال�شرية، 

والقرار اخلا�س بالتزام املدار�س اخلا�شة بتدري�س مواد الرتبية 
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ال�شلمية واللغة العربية والتاريخ القطري . 

التعليم  نظام  تطوير  اإىل  تدعو   2030 الوطنية  قطر  روؤية  اإن 

لكي يرقى اإىل م�شتوى الأنظمة التعليمية العاملية املتميزة، ويزود 

املواطنني مبا يفي بحاجاتهم وحاجات املجتمع القطري. وهذا 

هدف هام يت�شل بَدور التعليم والتدريب يف تلبية الحتياجات 

الراهنة وامل�شتقبلية ل�شوق العمل. وفيما يتعلق باأبناء الوافدين، 

الثقافية،  حقوقهم  بتوفري  العام  اللتزام  هو  فاملق�شود 

اإمكانيات  لهم  يتيح  مبا  العامة  اخلدمات  من  واحتياجاتهم 

�شاأنه  من  وهذا  امل�شتوى.  عاملي  تعليمي  نظام  على  احل�شول 

اأن يكون يف حد ذاته عامل اأ�شا�شيا يف اجتذاب ذوي املهارات 

العالية من الوافدين اإىل دولة قطر. 

حتقيق روؤية قطر �لوطنية 2030 يف جمال 
�لتعليم و�لتدريب

كبرية  خطوات  بالفعل  حققت  قطر  دولة  اأن  من  بالرغم 

التطبيقات  اأف�شل  من  ا�شتفادت  تعليمية  منظومة  بناء  نحو 

اخلطط  و�شمولية  الوطنية  للحتياجات  وملءمتها  الدولية 

اخل�شو�س،  وجه  على  التعليمية  للموؤ�ش�شات  ال�شرتاتيجية 

اإل  وفاعلة،  متكاملة  ا�شرتاتيجية  اأهدافا  ت�شمنت  والتي 

اأن  يقت�شي  والتدريب  التعليم  قطاع  اأهداف  حتقيق  اأن 

التعليم  يف  الأ�شا�شية  للق�شايا  الفعال  التطوير  جهود  ت�شتمر 

والتدريب، والتي �شتعمل على رفع م�شتوى جودة التعليم العام 

من الرو�شة حتى نهاية ال�شنة الثانية ع�شرة، وترفع من كفاءة 

التعليم العايل، وتعزز التعليم التقني والتدريب املهني، وتطور 

البحث العلمي.

�لتعليم  يف  �لأ�سا�سية  �لق�سايا  معاجلة 
و�لتدريب

والتحديث   التطوير  عمليات  يف  تقدمها  وخلل  قطر،  دولة  اإن 

ا�شرتاتيجي  تخطيط  على  �شتعمل  التعليم،  م�شتويات  جميع  يف 

تكون  اأن  ينبغي  بفعالية،  التعليم  عملية  وملتابعة  متا�شكا.  اأكرث 

البيانات اأكرث توافرا واأكرث �شفافية. وينبغي رفع م�شتوى جودة 

يجتذب  للتعوي�شات  ونظام  املهني  التطوير  بوا�شطة  املعلمني 

حتفيز  واإن  بها.  ويحتفظ  البلد  يف  التعليمية  املواهب  اأف�شل 

الت�شال  واإىل  املدر�شة،  داخل  �شيا�شات  اإىل  يحتاج  الطلبة 

بالطلبة واأولياء اأمورهم،  الذين ميكن اأن تكون لديهم �شكوك 

يف قيمة التعليم، لتعزيز هذه القيمة لديهم.

�لنتيجة �لقطاعية �مل�سرتكة �لأوىل: 

�سياغة خطة ��سرت�تيجية �ساملة جلميع �جلهات ذ�ت 

�لعالقة و�لعمل على تنفيذها

اأ�شا�شي  اأمر  التعليمية  املراحل  جميع  يف  التما�شك  �شمان  اإن 

فقد  وبالفعل  العاملية.  امل�شتويات  مياثل  عاٍل  تعليم  لتعزيز 

حققت بع�س موؤ�ش�شات التعليم والتدريب القطرية هذا الهدف، 

بينما حددت موؤ�ش�شات اأخرى م�شارًا ا�شرتاتيجيًا لبلوغه. لكن 

التخطيط ال�شرتاتيجي ل يكون يف الغالب متوازنا بني اجلهات 

يف  و�شوح  وعدم  وازدواجية،  ثغرات،  عن  ي�شفر  مما  املعنية، 

امل�شوؤوليات وال�شلحيات. وهكذا فاإن و�شع خطة ا�شرتاتيجية 

التعليم، وتعزز  ، تغطي جميع مراحل  ع�شرية �شاملة ومتكاملة 

املعنية،  اجلهات  جميع  وت�شمل  وامل�شاواة،  والكفاءة  اجلودة 

�شيكون من �شاأنه اأن يحفز على تنمية هذا القطاع.

و�لتدريب  للتعليم  متكاملة  ع�سرية  ��سرت�تيجية  خطة 

و�لكفاءة  �جلودة  تعزز  �لتعليمية،  �ملر�حل  جلميع 

بال�ستقاللية  تتمتع  موؤ�س�سات  خالل  من  و�مل�ساو�ة 

و�مل�ساءلة و�لتنوع و�لختيار .

ولتحقيق هذه النتيجة �شتقوم احلكومة مبا يلي:

التعريف بروؤية اخلطة ال�شرتاتيجية ور�شالتها.

اجلهات  مع  ومواءمتها  ال�شرتاتيجية  الأهداف  ا�شتنتاج 

املعنية الرئي�شية .

التعليم  لقطاعات  النطلق  نقطة  لتحديد  درا�شة  اإجراء 

واإجراء مقارنات مرجعية.

تكامل الربامج القائمة عرب كافة قطاعات التعليم.

و�شع اآلية فعالة للتقييم واملتابعة.

واخلا�س،  العام  القطاعني  من  املعنية  اجلهات  مع  املواءمة 

اآلية  وو�شع  والأكادمييني،  املدين،  املجتمع  ومنظمات 

للت�شال والتن�شيق.

�لهدف �ملحدد

و�شع وتنفيذ خطة ا�شرتاتيجية متكاملة مدتها ع�شر �شنوات 

جلميع مراحل التعليم.

النتيجة القطاعية امل�شرتكة الثانية: 

والثقافة  الوطنية  والهوية  القطرية  القيم  تعزيز 

العربية، والإ�شالمية يف كل مراحل التعليم والتدريب

العقد  يف  كثرية  جديدة  لتاأثريات  القطري  املجتمع  تعر�س 

املا�شي، وذلك عائد اإىل الأعداد املتزايدة با�شتمرار للوافدين 

الذين يعملون ويعي�شون يف دولة قطر. ورغم اأن وجود جاليات 

•
•

•

•
•
•

•
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من  وا�شع  منظور  توفري  يف  فوائد  له  الوافدين  من  عديدة 

للقيم  حتديًا  ي�شكل  فهو  املختلفة،  احلياة  واأ�شاليب  الثقافات 

والإ�شلمية.  العربية  الثقافة  يف  الرا�شخة  التقليدية  القطرية 

بالتعاون مع  للتعليم  الأعلى  املجل�س  نفذ  علوة على ذلك فقد 

املبادرات  من  عددًا  املعلومات  و  للت�شالت  الأعلى  املجل�س 

جلعل تقنية الت�شالت واملعلومات جزءًا ل يتجزاأ من التجربة 

للتعليم  ا�شرتاتيجية  اإعداد  مت  كما  الطلبة،  لدى  التعليمية 

 2030 الوطنية  قطر  روؤية  ن�شت  ال�شبب،  ولهذا  اللكرتوين، 

من  �شلبة  “اأر�شية  توفري  يف  ي�شهم  اأن  يجب  التعليم  اأن  على 

القيم والأخلق والتقاليد القطرية والرتاث الثقايف”،  خا�شة 

مع التطورات املتلحقة يف التكنولوجيا والعوملة .

اأن تلبي ا�شرتاتيجية قطاع التعليم والتدريب احلاجة  لهذا يجب 

تغر�شها  التي  الأخلقية  القيم  وتعميق  املوجهات  توفري  اإىل 

العائلت القطرية واملجتمع القطري. ورغم اأن  هذا املبداأ جوهري 

وهدف رئي�س يف املناهج احلالية ويف ر�شائل املوؤ�ش�شات التعليمية، 

ويف اإطار الرتبية القيمية والثقافة الأ�شرية  املتوفر بنظام التعليم 

الأ�شا�شي، اإل اأنه ل يزال بحاجة اإىل اإجراءات اإ�شافية ومتكاملة 

من كافة القطاعات التعليمية والتدريبية ، لرت�شيخ القيم التي تقع 

يف �شميم املجتمع القطري ويف نفو�س املواطنني القطريني.

�لقيم  وتر�سيخ  تنمية  لدعم  �لرب�مج  وتنويع  تفعيل 

�لعربية  و�لثقافة  �لوطنية  و�لهوية  �لوطنية  �لقطرية 

�لإ�سالمية من خالل �لتعليم و�لتدريب

لتحقيق هذه النتيجة، �شتقوم املوؤ�ش�شات املتخ�ش�شة مبا يلي:

نفو�س  يف  زرعها  ينبغي  التي  الوطنية  للقيم  درا�شة  اإجراء 

الطلبة القطريني من خلل جمموعات تركيز ت�شم م�شوؤولني 

حكوميني وخرباء وممثلني للجامعات.

التدريب  و  التعليم  قطاع  ممثلي  من  م�شرتكة  جلنة  ت�شكيل 

بينهم  بالتكامل  تت�شم  وامل�شوؤولني احلكوميني لإعداد برامج 

وو�شع خارطة طريق لتنفيذ الربامج اجلديدة .

والتدريب  التعليم  قطاع  ممثلي  مع  بالتن�شيق  برامج  اإعداد 

وامل�شوؤولني احلكوميني.

تنفيذ الربامج والتوا�شل  مع الطلبة و اأولياء اأمورهم.

تقدمي مدخلت للمعنيني باملنهاج الوطني.

�لهدف �ملحدد

يف  الوطنية  القيم  لغر�س  امل�شممة  الرتبوية  الربامج  تفعيل 

جميع  بني  للتكامل  �شيغ  واإيجاد  القطريني،  الطلبة  نفو�س 

املوؤ�ش�شات املجتمعية يف هذا املجال. 

�لنتيجة �لقطاعية �مل�سرتكة �لثالثة: 

�إعد�د وتاأهيل وتطوير عايل �جلودة لالخت�سا�سيني 

و�لرتبويني و�ملوؤ�س�سات يف جمال �لتعليم و�لتدريب

حققت الإ�شلحات التنظيمية الأخرية يف دولة قطرالتي هدفت 

اإىل حت�شني املوؤهلت واملعايري لدى املخت�شني يف قطاع التعليم 

والتدريب نتائج ملمو�شة. فقد مت اإعداد املعايري املهنية للمعلمني 

وقادة املدار�س، كما مت تخ�شي�س املزيد من ال�شاعات لتطوير 

مهارات الرتبويني اأثناء خدمتهم يف املدار�س امل�شتقلة، ناهيك 

املهنية  الرخ�س  ويرنامج  املدر�شني  تقييم  عمليات  زيادة  عن 

ومديري  املعلمني  من  يتطلب  الذي  املدار�س  وقادة  للمعلمني 

التدري�س  يف  املهارات  امتلكهم  تثبت  اأدلة  تقدمي  املدار�س 

الرغم  وعلى  املهنة.  هذه  يف  العمل  لأداء  والقدرات  واملعارف 

من وجود نتائج اأولية اإيجابية لهذه الأ�شلحات، اإل اأنها ت�شري 

العلمية  املوؤهلت  اإىل  يفتقرون  املدر�شني  من  العديد  اأن  اإىل 

والتدريبية  التعليمية  املهن  اإن  عمومًا  القول  وميكن  املطلوبة. 

قليلة  تعترب  املعلمني  فرواتب  كثريًا،  مغرية  غري  قطر  دولة  يف 

لئحة  تنفيذ  الوقت  هذا  يف  يتم  ولكن  غريها،  مع  باملقارنة 

للموظفني تقدم التعزيز املايل والأدبي للعاملني باملهن الرتبوية 

امل�شتويات  اأعلى  اإىل  املالية  مبخ�ش�شاتهم  املدر�شني  وتنقل 

املعتمدة بالدولة، بالإ�شافة اإىل ربط الرتقي والزيادات املالية 

املخت�شني  نطاق  وتو�شيع  املهنية،  والرخ�س  املهني  بالتطوير 

القطاعات  يف  واملدر�شني  والرتبويني  الخت�شا�شني  لي�شمل 

ملعاجلة  اأدوات  عدة  ا�شتخدام  يجب  لهذا  الأخرى.  التعليمية 

وامل�شاءلة،  الفعالية  مبداأ  حت�شني  ومنها  املحددة،  الق�شايا 

امل�شاءلة  ومب�شتوى  املدر�شنًي،  لدى  امل�شاءلة  مب�شتوى  والرتقاء 

الإجراءات،  هذه  خلل  ومن  املعنية.  اجلهات  اأمام  املوؤ�ش�شية 

املوؤهلني  للمهنيني  جاذبني  جمالني  والتدريب  التعليم  �شي�شبح 

جيدًا والطموحني الذين تتوفر اأمامهم فر�س عدة.

�ملجال  يف  و�ملوؤ�س�سات  �لعاملة  �لقوى  لتطوير  خطة 

�لرتبوي/ �إد�رة �لأد�ء جلميع �ملهنيني و�ملوؤ�س�سات يف قطاع 

�لتعليم و�لتدريب.

لتحقيق هذه النتيجة، �شتقوم احلكومة مبا يلي:

اجلودة  عايل  وتطوير  املهني  للتطوير  ا�شرتاتيجية  اإعداد 

التعليمية  املوؤ�ش�شات  جميع  يف  والرتبويني  للخت�شا�شيني 

والتدريبية.

الخت�شا�شيني  وتطوير  لتعليم  واإداري  ت�شغيلي  منوذج  بناء 

والرتبويني يف نظام التعليم التقني والتدريب املهني.

ت�شميم برامج توظيف وتطوير وحوافز لجتذاب القطريني 

املوهوبني اإىل املوؤ�ش�شات التعليمية يف مرحلة التعليم العايل.

•

•

•

•
•

•

•

•
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�لأهد�ف �ملحددة

و�شع خطة فاعلة لبناء وتطوير القوى العاملة واملوؤ�ش�شات يف 

جمال التعليم والتدريبب وتنفيذها.

تعزيز القدرات املهنية للمعلمني والعاملني يف جمال التعليم العام.

�لنتيجة �لقطاعية �مل�سرتكة �لر�بعة: 

�لعمليات  يف  و�لت�سالت  �ملعلومات  تقنية  دمج 

�لتعليمية و�لإد�رية و �لتطويرية

لقد اأ�شحت تقنية املعلومات والت�شالت عن�شرًا اأ�شا�شيًا لدعم 

واأ�شبح  الدول،  الكثري من  والتدريب يف  للتعليم  الناجح  التوفري 

للم�شاركة  املطلوبة  املهمة  املهارات  من  التقنية  ا�شتخدام  اإتقان 

ما  وغالبًا  فيه.  وامل�شاهمة  املعرفة  على  املبني  القت�شاد  يف 

حتقق املوؤ�ش�شات التي ت�شتخدم تقنية املعلومات والت�شالت يف 

التدري�س نتائج تعليمية اأف�شل، كما اأن ا�شتخدام تقنية الت�شالت 

اأن يح�شن نتائجها  التعليم والتدريب ميكن  اإدارة  واملعلومات يف 

واأن ي�شهم يف حت�شني فاعلية الوظائف الإدارية والتطويرية.

حتى  الرو�شة  مرحلة  من  القطرية  التعليمية  املوؤ�ش�شات  اإن 

يف  الكبرية  ال�شتثمارات  نتيجة  جيدًا  جتهيزا  جمهزة  الثانوية 

ال�شنوات  خلل  والت�شالت  املعلومات  لتقنية  التحتية  البنية 

�شخ�شية يف  الطلبة حا�شبات  لكثري من  تتوفر  كما    . الأخرية 

الدول  مدار�س  يف  ال�شخ�شية  احلا�شبات  ت�شاهي  مدار�شهم 

التعليم  تطوير  مبادرة  تنفيذ  وخلل   .)8-4 الأوروبية)ال�شكل 

“تعليم ملرحلة جديدة” تلقى الكثري من املدر�شني تدريبًا مكثفًا 
على طريقة دمج تقنية املعلومات والت�شالت يف عملية التعليم 

للتعليم  الأعلى  املجل�س  نفذ  فقد  ذلك  على  علوة  والتعلم. 

بالتعاون مع املجل�س الأعلى للت�شالت و تكنولوجيا املعلومات 

جزءًا  واملعلومات  الت�شالت  تقنية  جلعل  املبادرات  من  عددًا 

اإعداد  مت  كما  الطلبة،  لدى  التعليمية  التجربة  من  يتجزاأ  ل 

ا�شرتاتيجية للتعليم اللكرتوين .

م�شتثمرة  الفر�س  هذه  كانت  اإن  الوا�شح  غري  من  يبقى  ولكن 

ومن  ل.  اأم  اليومية  التعليمية  العمليات   يف  كامًل  ا�شتثمارا  

متوا�شلة  تدريبية  جهود  بذل  اإىل  احلاجة  تظهر  اأن  املرجح 

لتحقيق ال�شتفادة الكاملة من التعلم املدعوم بتقنية املعلومات 

والت�شالت يف ال�شفوف الدرا�شية. 

اإن واقع احلال الآن ي�شري اإىل عدم وجود ا�شرتاتيجية متكاملة 

التعليم من مرحلة  والت�شالت يف  املعلومات  تقنية  ل�شتخدام 

التعليم  املراحل اللحقة يف  الثانوية، وربطه مع  الرو�شة حتى 

العايل، وكذلك التعليم التقني والتدريب املهني. لذا �شيكون من 

ال�شروري تطوير ا�شرتاتيجية متكاملة خا�شة بتقنية املعلومات 

كنقطة  واعتمادها  والتدريب،  التعليم  جمال  يف  والت�شالت 

انطلق لدور اأكرب تلعبه هذه التقنية يف هذا القطاع.

•

•
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تقنية  �أنظمة  ل�ستخد�م  ومطورة  متكاملة  ��سرت�تيجية 

�لتعليم  وو�سائل  بيئات  لتح�سني  و�لت�سالت  �ملعلومات 

و�لتدريب يف جميع �لقطاعات ، و�لرتقاء بنتائج �لإد�رة 

و�لنتائج �لتعليمية و�لرب�مج �لإد�رية و�لتنظيمية.

لتحقيق هذه النتيجة، �شتقوم احلكومة مبا يلي:

اأنظمة تقنية  و�شع ا�شرتاتيجية متكاملة ومطورة ل�شتخدام 

التعليم  وو�شائل  بيئات  لتح�شني  والت�شالت  املعلومات 

الإدارة  بنتائج  والرتقاء  القطاعات،  جميع  يف  والتدريب 

والنتائج التعليمية والربامج الإدارية والتنظيمية .

تكنولوجيا  ا�شتخدام  لزيادة  مف�شلة  تنفيذ  خطة  اإعداد 

بجميع  التعليم  خدمات  تقدمي  يف  والت�شالت  املعلومات 

معايري  من  جمموعة  و�شع  جانب  اإىل  التعليمية،  املوؤ�ش�شات 

تقنية املعلومات والت�شالت، التي تكون اإلزامية يف موؤ�ش�شات 

التعليم  موؤ�ش�شات  يف  با�شتخدامها  التو�شية  وتوؤكد  التعليم 

اخلا�س.

�لهدف �ملحدد

و�شع ا�شرتاتيجية فاعلة تنظم ال�شتخدامات املثمرة لتقنية 

قطر  دولة  يف  والتدريب  التعليم  يف  والت�شالت  املعلومات 

وتنفيذها.  

�لنتيجة �لقطاعية �مل�سرتكة �خلام�سة: 

و�لتعليم  �لتعليم  بفو�ئد  �لوعي  وزيادة  �لتو��سل 

�لتقني و�لتدريب �ملهني

اإن توفر حمفزات التعلم هو عن�شر اأ�شا�شي لنجاح نظام التعليم 

والتدريب وما وراءه. وتعد زيادة حمفزات التعليم لدى الطلبة 

من الق�شايا الأ�شا�شية اجللية يف جميع القطاعات التعليمية، يف 

اأمام فاعلية  ي�شكل عقبة كبرية  اأن �شعف هذه املحفزات  حني 

النظام التعليمي.

التي  ال�شاعات  وقلة  الطلبة،  لدى  الغياب  معدلت  ارتفاع  اإن 

يف  الن�شباط  وقلة  املنزلية،  الواجبات  اإجناز  يف  مي�شونها 

ال�شفوف مقارنة بالدول التي تعترب اأمثلة ناجحة يف هذا املجال، 

يوحي باأن كثريًا من الطلبة ، ل �شيما الذكور، �شغارًا كانوا اأم 

بالغني، يفتقرون اإىل احلوافز ال�شرورية لل�شتفادة من فر�س 

التعليم والتعلُّم مدى احلياة املتوخاة يف ال�شرتاتيجية.

ويبدو اأن كثريا من الطلبة القطريني يعتقدون اأنهم ي�شتطيعون 

عن  النظر  بغ�س  جيدًا  ماديًا  وك�شبًا  جيدة  وظائف  �شمان 

املتعددة  التعليم  فوائد  اأن  ورغم  الأكادميية.  موؤهلتهم  تدين 

ل تخفى على اأحد اإل اأن الطلبة واأولياء اأمورهم قد ل يقدرون 

يريدونه.  الذي  التعليم  نوع  اختيارهم  عند  الفوائد  هذه 

وتنطبق هذه القناعة على التعليم العايل اأي�شًا، حيث اأن كثريًا 

الدرا�شة يف  ين�شحبون من  اأو  اأ�شًل  به  يلتحقون  الطلبة ل  من 

يف  الوظيفة  جمال  يدخلوا  لكي  الت�شجيل  بعد  لحقة  مرحلة 

القطاع العام. 

�لتعليم  مو��سلة  على  وت�سجع  حتفز  �ساملة  خطة 

و�للتحاق  �لثانوي  �لتعليم  بعد  ما  �إىل  و�لتدريب 

بالتخ�س�سات �ملطلوبة

لتحقيق هذه النتيجة، �شتقوم املوؤ�ش�شات املتخ�ش�شة مبا يلي:

موا�شلة  لت�شجيع  والتحفيز  للتوا�شل  �شاملة  خطة  و�شع 

واللتحاق  الثانوي  التعليم  بعد  ملا  والتدريب  التعليم 

بالتخ�ش�شات املطلوبة. 

�لهدف �ملحدد

و�شع خطة �شاملة وتنفيذها لزيادة حتفيز الطلبة وال�شباب 

التعليم  م�شتويات  جميع  يف  املجتمع  قطاعات  ت�شتهدف 

والتدريب، وت�شمن وجود احلوافز املادية والأدبية.

�لنتيجة �لقطاعية �مل�سرتكة �ل�ساد�سة: 

تقييم  لأنظمة  �لرئي�سة  �ملعنية  �جلهات  ��ستخد�م 

�ل�سيا�سات  ور�سم  للمتابعة  و�ملوؤ�سر�ت  �لأدلة  وجمع 

�ملبنية على �لأدلة يف �لتعليم و�لتدريب  

قطاع  �شهدها  التي  الأخرية  والتحديث  التطوير  عمليات  اأدت 

التعليم والتدريب يف دولة قطر اإىل حدوث حت�شن كبري يف مدى 

املثال  �شبيل  فعلى  والتدريب.  التعليم  عن  موثوقة  بيانات  توفر 

اأثمرت مبادرة تطوير التعليم “تعليم ملرحلة جديدة” عددًا من 

وجمعها  البيانات  باإنتاج  اخلا�شة  اجلديدة  وامل�شاريع  الربامج 

مثل بيانات التقييم الرتبوي ال�شامل، والن�شرة الإح�شائية عن 

التعليم يف دولة قطر، وال�شبكة الوطنية للمعلومات الرتبوية، عدا 

عن توفريها منظومة من الربامج التقييمية  للنظام التعليمي 

واملدر�شة والطالب متنح اأدلة وموؤ�شرات للمتابعة والتقومي .  

البيانات  وحتليل  جمع  لنموذج  حاليًا  الدولة  تفتقر  ذلك  ومع 

اخلا�شة بالتعليم والتدريب، والتي ميكن ا�شتخدامها يف جميع 

و�شهولة  البيانات  هذه  مثل  اإن  التعليمية.  واملوؤ�ش�شات  املراحل 

الو�شول اإليها من �شاأنه اأن يعزز م�شتوى امل�شاءلة اأمام حكومة 

ال�شيا�شات  ر�شم  دعم  عن  ف�شًل  املجتمع،  واأمام  قطر  دولة 

املبنية على الأدلة التي تعزز تنمية قطاع التعليم والتدريب ب�شكل 

•
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واملعلومات  البيانات  هذه  دعم  العتبار  بعني  الأخذ  مع  اأو�شع، 

املوؤ�ش�شات  با�شرتاتيجية  مت�شمنة  للمتابعة  واأدلة  مبوؤ�شرات 

والقطاعات املعنية.

تقييمية  و�أدلة  و�لتدريب  للتعليم  �ساملة  بيانات  قاعدة 

وموؤ�سر�ت توجيهية متنوعة 

لتحقيق هذه النتيجة، �شتقوم احلكومة مبا يلي:

تقدير الحتياجات من البيانات با�شت�شارة اجلهات املعنية.

جلمع  العالية  الكفاءة  ذات  الت�شغيلية  العمليات  تطوير 

البيانات من املوؤ�ش�شات ذات ال�شلة.

جهاز  وكفاءة  لفعالية  الدورية  للمراجعة  اإجراءات  تطوير 

للحتياجات  تلبيتها  ل�شمان  البيانات  بقاعدة  التحكم 

املعلوماتية.

تكوين روابط ر�شمية مع مزودي املعلومات .

توفري و�شائل منا�شبة للو�شول اإىل الإنرتنت، وخيارات البحث 

عن املعلومات التي توفرها قاعدة البيانات.

ت�شمني اخلطط ال�شرتاتيجية والتنفيذية مبوؤ�شرات لقيا�س 

الأداء تت�شم بال�شفافية.

�لأهد�ف �ملحددة

بالتعليم  اخلا�شة  للمعلومات  �شاملة  بيانات  قاعدة  اإن�شاء 

والتدريب وقاعدة بيانات للتخطيط تلبي احتياجات الأجهزة 

واملوؤ�ش�شات املختلفة يف دولة قطر. 

والتدريب  للتعليم  ال�شاملة  ال�شرتاتيجية  اخلطة  ت�شمني 

موؤ�شرات واأدلة تاأخذ يف العتبارالروابط عرب القطاعات .

حتى  �لرو�سة  من  �لعام  �لتعليم  حت�سني 
�لثانية ع�سرة �ل�سنة 

التعليم  �شهدها  التي  والتحديث  التطوير  عمليات  عاجلت  لقد 

العام من الرو�شة اإىل ال�شنة الثانية ع�شرة م�شكلة �شعف اأداء 

ثمة  لكن  التعليم.  مبدخلت  منها  يتعلق  ما  �شيما  ل  الطلب، 

م�شائل اأخرى ل تزال عالقة.

التعليم  يف  عام  بوجه  مرتفعة  باملدار�س  اللتحاق  ن�شب  اإن 

البتدائي والثانوي، لكن ما يزال يف الإمكان حت�شينها. ول �شك 

من  الثانوية  واملدار�س  الرو�شة  مبرحلة  اللتحاق   اإلزامية  اأن 

�شاأنها اأن تعزز  اإجنازات  الطلبة. 

يبدو اأن املبادرات املتخذة يف اإطار عملية تطوير قطاع التعليم 

كمعايري املناهج وا�شتخدام  الإجنليزية كلغة للتدري�س، ومنهاج  

املدر�شني،  كواهل  تثقل  الطالب  حول  يتمحور  الذي  التدري�س 

اإ�شافة اإىل م�شوؤوليات جمة جديدة ت�شند اإليهم، كما اأنها تاأخذ 

الكثري من وقت الطلبة.

ي�شكون من �شعف يف  الثانوية  املدار�س  الكثري من خريجي  اإن 

�شروريني  علميني  حقلني  تعتربان  اللتني  والريا�شيات  اللغة 

ملتابعة الدرا�شة يف التعليم العايل.  وهذا ي�شري اإىل ف�شل نظام 

التعليم من الرو�شة اإىل ال�شنة الثانية ع�شرة يف اإعداد الطلبة 

لل�شتفادة من فر�س تعليمية اأعلى.

ذي  التعليم  اإتاحة   :)1( العام  التعليم  قطاع  نتيجة 

اجلودة العالية من الرو�شة حتى ال�شنة الثانية ع�شرة

مع  تزداد  للتعليم  والجتماعية  املالية  العوائد  اأن  اإىل  نظرًا 

لتوفري  ال�شعي  واملواطنني  احلكومات  فعلى  فرتته،  طول 

فر�س لبقاء القطريني فرتة اأطول يف النظام التعليمي.  ومن 

الأهمية مبكان اأي�شًا اأن ُيتبع نهج كلي لتطوير املهارات التقنية 

وال�شلوكية، من الطفولة املبكرة حتى �شن البلوغ. حيث اأن اأية 

نواق�س يف مرحلة مبكرة من حياة الطالب ت�شعب معاجلتها 

الذهن،  وتن�شيط  اجليدة،  التغذية  فاإن  لذلك  بعد،  فيما 

والأطفال  ع  للر�شَّ اأ�شا�شية  اأمورا  الأويل  املعريف  والتطور 

والذين مل يبلغوا �شن الدرا�شة.

ملرحلة جديدة” التي  طورت  “تعليم  التعليم  مبادرة  اإطار  يف 

ل�شت  مناهج  معايري  و�شع  مت  للتعليم  الأعلى  املجل�س  قبل  من 

والعلوم،  الريا�شيات،  الإجنليزية،  اللغة  العربية،  )اللغة  مواد 

التعليم  مرحلة  يف  البدنية(  والرتبية  الجتماعية  والدرا�شات 

مل�شاعدة  املعايري  هذه  �شممت  وقد   .)12– )الرو�شة  العام 

كل �شف عرب  التعليم يف  من  عال  م�شتوى  توفري  على  املعلمني 

لو�شع  الأ�شا�س  ت�شكل  وهي  منها.  خمتلفة  ولأنواع  املدار�س 

اختبارات موحدة للطلبة يف دولة قطر. كما متثل هذه املعايري 

خمتلف  يف  اجلودة  عايل  تعليم  لتقدمي  التعليمية  الأهداف 

توفري  مت  كما  قطر،  دولة  يف  اأنواعها  اختلف  وعلى  املدار�س 

خمططات العمل ومناذج خلطط الدرو�س مل�شاندة املعلم . 

ت�شكل  التي مت طرحها  املعايري  اأن هذه  اإىل  الوقائع  ت�شري  لكن 

حتديا  للمعلمني والطلبة، وخا�شة لأنها اقرتنت بتغيريات اأخرى 

املبني  النهج  وتبني  التدري�س،  لغة  الإجنليزية  اللغة  جعل  مثل 

على متحور التعليم حول الطالب. 

واملعايري  الأ�ش�س  بو�شع  قطر  دولة  يف  التعليم  نظام  عني  لقد 

•
•

•

•
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•
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وحت�شني  اخلا�شة  املدار�س  اإدارات  لتطوير  اللزمة  واخلطط 

القطرية.  القيم  يعزز  مبا  التعليمية  البيئة  ودعم  بها  التعليم 

واإعادة  والرتخي�س  للتقييم  نظام  و�شع  مت  ال�شياق  هذا  ويف 

برنامج  اإن�شاء  و  اخلا�س،  التعليم  قانون  وتطوير  الرتخي�س، 

الق�شائم التعليمية، وافتتاح اأفرع للمدار�س اخلا�شة املتميزة .

منا  قد  املدر�شي،  قبل  ما  التعليم  فاإن  قطر  دولة  �شعيد  وعلى 

اإطار  يف  والتحديث  التطوير  عمليات  بداأت  منذ  كبري  ب�شكل 

الوقت  ويف   .)9-4 )ال�شكل  جديدة”  ملرحلة  “التعليم  مبادرة 

الفئة  هذه  من  الأطفال  ن�شف  من  يقرب  ما  يلتحق  احلايل 

العمرية يف هذا النوع من التعليم الذي يتوىل القطاع اخلا�س 

اإىل  الإ�شارة  تقدمي خدماته. وجتدر  العام يف  القطاع  م�شاركة 

قطر.  دولة  يف  الآن  اإىل  اإلزامية  لي�شت  الرو�شة  مرحلة  اأن 

الأطفال  فبع�س  الدولة.  يف  املدار�س  لنظام  حتديا  ميثل  وهذا 

بينما  التعليم،  من  اأكرب  قدرًا  ميلكون  وهم  باملدار�س  يلتحقون 

يفتقر  الق�شم الآخر اإىل ذلك. وت�شري الأدلة الدولية اأن الأطفال 

يكون  املدر�شة عندما  تعليم ما قبل  اأكرب من  ب�شكل  ي�شتفيدون 

اأقرانهم يف ال�شف يف امل�شتوى نف�شه من املعرفة.     

مرتفعة  فهي  والإعدادية  البتدائية  املدار�س  يف  امل�شاركة  اأما 

اأ�شًل يف دولة قطر مقارنة بباقي دول املنطقة، بينما حتتاج اإىل 

انخفا�س  يوجد  ومع ذلك   .)10-4 )ال�شكل  الثانوية  تعزيز يف 

الإلزامية،  املرحلة  نهاية  بعد  باملدار�س  اللتحاق  معدلت  يف 

فر�س  من  مزيد  توفري  ول�شمان  الذكور.  الطلبة  لدى  ول�شيما 

والتدريب  التقني  والتعليم  العايل،  التعليم  مرحلة  يف  التعليم 

املهني جلميع الطلبة يتعني على دولة قطر التفكري يف اقرتاحني 

اخليارات  ودمج  كذلك،  اإلزامية  الثانوية  املرحلة  جعل  هما: 

املهنية والتقنية يف املناهج.   

ال�شتيعابية  الطاقة  يف  زيادة  يتطلبان  القرتاحني  كل  اأن  اإل 

ظل  يف  خ�شو�شًا  بالفعل  �شرورية  الزيادة  وهذه  للمدار�س، 

الرتفاع املتزايد لأعداد الطلبة يف الفئات العمرية الأ�شغر �شنًا.  

ومتطلبًا  �شرطًا  املدر�شية  للمباين  برنامج  و�شع  يعد  وبالتايل، 

م�شبقًا لتو�شيع نطاق املرحلة الإلزامية.

بناء قدرة ��ستيعابية كافية للبنى �لتحتية للتعليم

ولتحقيق هذه النتيجة �شتقوم املوؤ�ش�شات املعنية مبا يلي:

ا�شتيعابية  قدرة  وجود  ل�شمان  التحتية   للبنى  خطة  تطوير 

كافية لتعليم جميع الطلبة. 

�لأهد�ف �ملحددة

لأعداد  املتوقع  النمو  مع  يتما�شى  مبا  املدار�س  قدرة  زيادة 

الطلبة.

حت�شني جودة املباين املدر�شية.

•

•
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�إلز�مية �لتعليم يف مرحلتي �لرو�سة و�لثانوية

ولتحقيق هذه النتيجة �شتقوم احلكومة مبا يلي:

واملدار�س  الأطفال  ريا�س  يف  التعليم  جلعل  تدابري  اتخاذ 

الثانوية اإلزاميا.

�لهدف �ملحدد

مراحل  جميع  يف   %95 ليبلغ  ال�شايف  اللتحاق  معدل  رفع 

التعليم من التعليم الأ�شا�شي حتى الثانوي.

توفري   )2( العام  بالتعليم  اخلا�شة  القطاع  نتيجة 

الأطفال  رو�شة  من  بات�شاق  عالية  جودة  ذي  تعليم 

حتى ال�شنة الثانية ع�شرة

يف اإطار مبادرة التعليم “تعليم ملرحلة جديدة” التي  طورت من 

قبل املجل�س الأعلى للتعليم، مت و�شع معايري مناهج لأربع مواد 

اأ�شا�شية )اللغة العربية، اللغة اجنليزية، الريا�شيات، والعلوم(  

املعايري  هذه  �شممت  وقد  )الرو�شة–12(.  العام  التعليم  يف 

مل�شاعدة املعلمني على توفري م�شتوى عال من التعليم يف كل �شف 

عرب املدار�س ولأنواع خمتلفة منها. وهي ت�شكل الأ�شا�س لو�شع 

اختبارات موحدة للطلبة يف دولة قطر. واملعايري لهذه املناهج 

هي خط اإر�شادي لتعليم عايل اجلودة يف خمتلف املدار�س وعلى 

اختلف اأنواعها يف دولة قطر.  

ت�شكل  التي مت طرحها  املعايري  اأن هذه  اإىل  الأدلة ت�شري  لكن 

لأنها  وخا�شة  والطلبة،  املعلمني  من  كثري  على  كبريًا  عبئًا 

لغة  الإجنليزية  اللغة  جعل  مثل  اأخرى  بتغيريات  اقرتنت 

حول  التعليم  متحور  على  املبني  النهج  وتبني  التدري�س، 

تغيريات  يواجهون  عندما  اأنهم  املعلمون  ذكر  وقد  الطالب. 

كثرية يف وقت واحد فاإنهم يرغبون بالعودة اإىل املناهج وطرق 

التدري�س القدمية.   

جرت  التي  الدول  اإحدى  طبقته  الذي  املمكنة  احللول  اأحد  اإن 

املقارنة املرجعية معها هو اإعداد مناهج وطنية توفر للمعلمني 

تدري�شها.  وكيفية  املواد  مبحتوى  يتعلق  فيما  مركزًا  اإر�شادًا 

فمن �شاأن هذا التوجه تخفيف العبء ب�شكل كبري عن املعلمني، 

للمواد  حمتوى  وو�شع  تدري�س  طرق  ت�شميم  من  ومتكينهم 

من  كبريًا  قدرًا  التوجه  هذا  يوفر  نف�شه  الوقت  ويف  باأنف�شهم، 

التغيريات  ا�شتوعبت  التي  واملدار�س  املعلمني  من  لكل  املرونة 

التي طرحتها املبادرة.   

�ل�سنة  حتى  �لأطفال  رو�سة  من  �ملحدث  �لوطني  �ملنهاج 

�لثانية ع�سرة

لتحقيق هذه النتيجة، �شوف تقوم احلكومة مبا يلي:

ت�شكيل جلنة عالية امل�شتوى لدرا�شة املعايري الوطنية للمناهج

•

•

•
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تطوير املعايري املوجودة وفق مقرتحات وتو�شيات اللجنة.

اإعداد الربامج وامل�شادر التعليمية الداعة ملعايري املناهج.

جتريب الربامج وامل�شادر التعليمية املعدة وتقييمها.

تعميم الربامج وامل�شادر التعليمية.

�لأهد�ف �ملحددة

التطوير امل�شتمر ملعايري املناهج والأدوات الداعمة لها.

للمعايري  وفقًا  التدريبية  الربامج  وتاأطري  تنويع  ا�شتكمال 

الوطنية املهنية ومعايري املناهج.

نتيجة �لقطاع �خلا�سة بالتعليم �لعام )3(: دعم طلبة 

�لتعليم �لعام لتحقيق �أق�سى طاقاتهم و�إمكانياتهم 

بالرغم من وجود مبداأ التنوع يف النظام التعليمي العام بدولة 

للمتعلمني،  الفردية  الحتياجات  تلبية  على  يقوم  والذي  قطر، 

ودعم  تعزيز  اإىل  حتتاج  العام  التعليم  مدار�س  معظم  اأن  اإل 

للمواهب والقدرات لدى الطلبة. ولهذا فاإن عدم مراعاة ذلك 

قد يكون اأحد الأ�شباب الرئي�شة وراء تدين اأداء الطلبة وارتفاع 

معدلت الت�شرب يف املرحة الثانوية.  

�شيكون من  اأنه  اإىل  الدولية  املرجعية  املقارنة  موؤ�شرات  وت�شري 

اأكرث فردية للتعلم، واإيجاد  الأن�شب لدولة قطر توفري توجهات 

فر�س اأكرث وتبني املواهب خارج اإطار املنهاج. وال�شبيل لتحقيق 

هذه الأهداف يتمثل يف تخ�شي�س �شفوف خا�شة يف املدار�س 

احلالية اأو زيادة عدد املدار�س املتخ�ش�شة. 

نظام  يحتاج  اخلا�شة،  املواهب  تبني  اإىل  احلاجة  جانب  واإىل 

املدار�س اإىل معاجلة جوانب ال�شعف التي مت حتديدها يف قدرات 

والدولية  الوطنية  الختبارات  يف  الطلبة  نتائج  وت�شري  الطلبة. 

خلل ال�شنوات 2004 – 2008 اإىل  وجود تطور ملحوظ يف 

الطلبة  من  كثري  اأداء  اأن  اإل  التعليم   مبادرة  نظام  تنفيذ  ظل 

القطريني ما يزال غري ُمر�ٍس  يف املواد الأ�شا�شية كالريا�شيات 

والعلوم، والتي التفت اإليها النظام التعليمي يف مقوماته. وبناء 

عليه يجب تطبيق برامج لدعم الطلبة الذين لديهم �شعف يف 

هذه املواد ل�شمان متكنهم من موا�شلة تعلمهم بنجاح. وهناك 

حاجة اإىل �شمان ات�شاق منهاج مرحلة التعليم العام )الرو�شة 

التعليمية  والربامج  التعلم  ونتائج  ع�شر(  الثاين  ال�شف  حتى 

مع تطلعات الطلبة ملرحلة ما بعد الثانوية، ومع احتياجات دولة 

قطر اإىل قوة عمل ماهرة.

و�حتياجات  �لتعليمية  �لرب�مج  بني  �ملو�ءمة  تفعيل 

�لطلبة �ملتنوعة 

ولتحقيق هذه النتيجة �شتقوم املوؤ�ش�شات املتخ�ش�شة مبا يلي:

تنفيذ برامج لدعم الطلبة ال�شعاف اأكادمييا وذوي املواهب 

والقدرات املختلفة.

�لهدف �ملحدد

لدى  املتنوعة  الحتياجات  لتلبية  املوؤ�ش�شية  القدرة  زيادة 

الطلبة وت�شهيل التنفيذ الفعال للإجراءات املدر�شية .

و�لعلوم  �لإجنليزية  �للغة  يف  �لطلبة  مهار�ت  حت�سني 

و�لريا�سيات يف جميع مر�حل �لتعليم �لعام.

لتحقيق هذه النتيجة �شتقوم املوؤ�ش�شات املعنية مبا يلي:

ا�شتعرا�س املمار�شات املتميزة يف تعليم الريا�شيات و العلوم 

واللغة الجنليزية واإدراجها يف الربامج التعليمية.

يعانون  الذين  للطلبة  خم�ش�س  ومراقبة  دعم  نظام  تفعيل 

من �شعف اأكادميي. 

�لهدف �ملحدد

اأو  الوطنية  املعايري  يحققون  الذين  الطلبة  ن�شبة  زيادة 

يقرتبون منها.

تطوير وجتويد �لتعليم باملد�ر�ص �خلا�سة وجذب مد�ر�ص 

متميزة تعليميًا لفتتاح فروع لها بالدولة.

ولتحقيق هذه النتيجة �شتقوم احلكومة مبا يلي:

تقييم امل�شتوى العام للمدار�س اخلا�شة.

و�شع نظام للعتماد الوطني للمدار�س اخلا�شة.

جتريب نظام العتماد للمدار�س اخلا�شة.

تعميم النظام بعد تطويره.

اتخاذ جمموعة من التدابري جلذب املزيد من املدار�س املتميزة. 

�لهدف �ملحدد

ا�شتكمال اخلطط املو�شوعة لتطوير وجتويد التعليم باملدار�س 

اخلا�شة.

نتيجة �لقطاع �خلا�سة بالتعليم �لعام )4(: 

توفري خيار�ت تعليمية مالئمة للطلبة ذوي �لإعاقات 

لقد نفذت دولة قطر �شيا�شات تركز على �شمول ذوي الإعاقات 

و�شعوبات التعلم يف العملية التعليمية، اإذ مت و�شع  �شيا�شة الدعم 

الطلبة  قبول  على  املدار�س  ت�شجيع  يتم  كما  الإ�شايف،  التعليمي 

ذوي الإعاقات، علمًا باأن معظم املدار�س مزودة بالبنية التحتية 
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وبالو�شائل املطلوبة  خلدمة الطلبة الذين يعانون اإعاقات ج�شدية. 

وهناك موؤ�ش�شات عدة تخدم الطلبة الذين ل ميكن تدري�شهم يف 

غرف �شفية عادية، وتزود هوؤلء الطلبة باأكرب قدر من التعليم 

مل�شاعدتهم على عي�س حياة كرمية. ومت اإعداد ا�شرتاتيجية دعم 

التعليم الإ�شايف املعنية بالطلبة ذوي الإعاقات و�شعوبات التعلم 

وبرامج  تنفيذية  خطط  و�شع  ومت  ب�شلوكهم،  تعليمهم  واملتاأثر 

ويتم  املا�شيتني،  ال�شنتني  يف  املدار�س  على  وتدريبية  تاأهيلية 

وفقا لها منح مدار�س الدمج خم�ش�شات مالية اإ�شافية، كما مت 

لتلك املدار�س.  التنظيمي  الهيكل  اأخ�شائيني وفنيني يف  اإ�شافة 

تفاهم  اتفاقيات  بعقد  لهذا  وفقا  للتعليم  الأعلى  املجل�س  ويقوم 

بينه وبني الأطراف املعنية مثل املجل�س الأعلى للأ�شرة واملجل�س 

الأعلى لل�شحة ووزارة ال�شوؤون الجتماعية.  ونظرًا لتزايد اأعداد 

الطلبة يبقى هناك نق�س يف توفري التعليم والتدريب للطلبة ذوي 

تدريبًا يف  تلقوا  املدار�س احلكومية  معلمي  فقلة من  الإعاقات. 

اإ�شافة  الطلبة،  من  الفئة  لهذه  الدعم  لتقدمي  الطرق  اأف�شل 

وامل�شاعدة  العون  تقدمي  القادرين على  توفر اخلرباء  اإىل عدم 

اأو احلادة. وب�شكل عام، ميكن  للطلبة ذوي الإعاقات املتو�شطة 

القول باأن قدرات املوؤ�ش�شات املتخ�ش�شة �شت�شاعد على تخفيف 

ال�شغط على املدار�س العادية لدمج هوؤلء الطلبة فيها، واحلد 

من قوائم النتظار على التعليم املتخ�ش�س.  

عايل  تعليم  تقدمي  ل�سمان  متخ�س�ص  تعليم  نظام 

�جلودة للطلبة ذوي �لإعاقات 

لتحقيق هذه النتيجة �شتقوم املوؤ�ش�شات املتخ�ش�شة مبا يلي:

قطر،  دولة  للمدار�س يف  التحتية  البنية  لواقع  تقييم  اإجراء 

مبا يف ذلك و�شول الطلبة الذين لديهم اإعاقات اإىل التعليم 

الرقمي وتطوير القدرات ح�شب احلاجة.

ذوي  من  بالطلبة  خا�شة  تعليمية  وبرامج  مناهج  تطوير 

الإعاقات للمراحل الدرا�شية من الرو�شة حتى الثانوية.

بغية  للهيئات  ومتوا�شلة  خا�شة  تطوير  عملية  يف  ال�شتثمار 

التعليمية  امل�شارات  الإعاقات، وحتديد  ذوي  الطلبة  تدري�س 

وامل�شارات املهنية يف التعليم لذوي الإعاقات .

الإعاقات  ذوي  الطلبة  لتدري�س  املدر�شني  مهارات  تطوير 

واإدخالها يف اإطار العمل اخلا�س بالتطوير والتقييم، وكذلك 

يف التعليم الأ�شا�شي للمدر�شني.

ذوي  للطلبة  الرعاية  لتوفري  قطريني  اخت�شا�شيني  اإعداد 

الإعاقات.

املتخ�ش�شة  املوؤ�ش�شات  مب�شاعدة  توعية  حملت  اإطلق 

املعنية، على اأن ت�شتهدف اأولياء الأمور والطلبة ذوي الإعاقات 

و�شعوبات التعلم، والطلبة الآخرين واملجتمع ككل.

�لأهد�ف �ملحددة

الطلبة  خلدمة  حتتية  ببنية  املدار�س  من   %80 جتهيز 

للموؤ�ش�شات  ال�شتيعابية  الطاقة  وتعزيز  الإعاقات  ذوي 

املتخ�ش�شة بهم.

تاأهيل جميع املدر�شني للتعامل مع الطلبة ذوي الإعاقات يف 

امل�شتوى الأ�شا�شي، وزيادة عدد الخت�شا�شيني القطريني يف 

املوؤ�ش�شات املتخ�ش�شة، وتوفري التكامل بني الدعم التعليمي 

والطبي والجتماعي واملوؤ�ش�شي اللزم لتعليم هوؤلء الطلبة.

زيادة   :)5( �لعام  بالتعليم  �خلا�سة  �لقطاع  نتيجة 

باملهار�ت  و�لأكادميي  �ملهني  و�لتوجيه  �لإر�ساد 

�ملطلوبة يف بيئات �لعمل �مل�ستقبلية

توجد حماولت جادة يف الفرتة الأخرية للربط بني نظام التعليم 

املرحلة  خلريجي  امل�شتقبلية  العمل  وبيئة  العمل  و�شوق  العام 

الثانوية. وبالرغم من توفر الإر�شاد الأكادميي حديثا باملدار�س 

وتطبيق نظام للتعليم الثانوي يراعي التوجهات املهنية و قدرات 

اأفادوا  العام  التعليم  مدار�س  من  طلبة  هناك  اأن  اإل  الطلبة، 

العمل.   بيئة  متطلبات  عن  كافية  معلومات  ميتلكون  ل  باأنهم 

وحاليا ليوجد �شوى مدر�شتني مهنيتني وتقنيتني تقدمان تعليمًا 

ثانويًا للطلبة ذوي امليول املهنية/التقنية.

تتمثل اإحدى الطرق التي ميكن من خللها معاجلة هذه الق�شية 

مهنية  عنا�شر  قطر  لدولة  للمناهج  الوطنية  املعايري  بت�شمني 

وفنية.  وميكن اعتماد مبادرات �شهلة  وب�شيطة كاقرتان م�شادر 

التعلم ببيئات العمل العادية يف مهن عدة. ومن الطرق الأخرى 

باملهارات  الوعي  وزيادة  العمل  بيئات  على  الطلع  لزيادة 

املطلوبة يف العمل تقدمي ن�شاطات كالعمل يف املوؤ�ش�شات ب�شفة 

ال�شف،  غرف  يف  والعرو�س  امليدانية،  والزيارات  التدريب، 

وتدريب الطلبة. كما ميكن للمر�شدين يف جمال احلياة املهنية 

اأثناء اتخاذهم قرارات حول  يف كل مدر�شة اأن يوجهوا الطلبة 

م�شتقبلهم الأكادميي واملهني. كما ينبغي اأن يتم اعتماد املدار�س 

املهنية بال�شتناد اإىل احتياجات �شوق العمل.

اإىل  اللمنهجية  والأن�شطة  الطلبية  الربملانات  اإدخال  لقد مت 

املدار�س لنقل مهارات العمل والقيادة وغر�س مفاهيم امل�شاءلة 

املتبادلة يف نفو�س الطلبة مما �شي�شاعد على تعزيز هذا التوجه. 

و�شيكون لإلزام الطلبة بالعمل التطوعي ل�شاعات حمددة )25 

�شاعة ك�شرط للتخرج( اأثره يف تو�شيع اأفق واإدراك الطلبة لبيئة 

العمل والتعلم فيها.
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حت�سني مهار�ت �لعمل وزيادة �لإر�ساد و�لتوجيه ببيئاته 

لدى طلبة �ملرحلتني �لإعد�دية و�لثانوية

لتحقيق هذه النتيجة، �شتقوم املوؤ�ش�شات املتخ�ش�شة مبا يلي:

م�شاركني  لإيجاد  والأهداف  الوطني  املنهج  بني  املواءمة 

فعالني يف القت�شاد املعريف.

اأ�شحاب  كبار  مع  عمل  ور�س  تنظيم  على  املدار�س  ت�شجيع 

اإليها  يحتاجون  التي  املهارات  ملعرفة  قطر  دولة  يف  العمل 

والفجوات املوجودة يف مهارات اخلريجني اجلدد.

املدار�س  يف  واملهنيني  الأكادمييني  امل�شت�شارين  دور  تفعيل 

وامل�شارات  التعليم  جمال  يف  الطلبة  اإىل  امل�شورة  لإ�شداء 

الوظيفية.

�لأهد�ف �ملحددة

تفعيل مهارات العمل يف املنهاج الوطني وتطوير اأداء الإر�شاد 

الأكادميي واملهني يف املدار�س.

بيئات  الطلبة  على  لتعزيز تعرف  وتنفيذ مبادرات  ت�شميم 

العمل ، وزيادة التوا�شل بني قطاعات العمل واملدار�س.

تعزيز   :)6( �لعام  بالتعليم  �خلا�سة  �لقطاع  نتيجة 

قطاعات  كافة  م�ساهمة  وزيادة  �ملجتمعية  �مل�ساركة 

�ملجتمع يف �لتعليم �لعام 

اخلطة  عليها  تقوم  التي  الأ�شا�شية  الأهداف  اأحد  هذا  يعد 

ال�شرتاتيجية للمجل�س الأعلى للتعليم ، فقد اأ�شبحت املدار�س 

واأولياء  للطلبة  �شفافية  اأكرث  الأخرية  ال�شنوات  يف  واأداوؤها 

عملية  يف  هامًا  توجهًا  يعد  وهذا   - املحلي  واملجتمع  الأمور 

اأ�شحاب  اأن يبدي  للمدار�س. ومع ذلك، يجب  الفعال  الختيار 

العلقة  اهتمامًا كافيًا باملعلومات اخلا�شة بهذه  املدار�س كي 

املدر�شية.  احلياة  وامل�شاركة يف  اآرائهم  تكوين  ي�شتخدموها يف 

وقد بني العمل مع اأع�شاء فرق العمل ازدياد عدد امل�شاركني يف 

اإىل درجة  اأنه مل ي�شل  اإل  الأمور،  اأولياء  احلياة املدر�شية من 

التفعيل اجليد.

وبالرغم من وجود جمال�س الأمناء التي مت تطبيقها منذ عام 

2006، اإل اأنه  يتعني على املدار�س اإتاحة فر�س لطلب املعلومات 
العلقة  اأ�شحاب  اهتمام  من  يزيد  مما  الإنرتنت  طريق  عن 

الهيئات املدر�شية،  بن�شاطات املدر�شة، وتعزيز م�شاركاتهم يف 

املعلومات،  لتبادل  الر�شمية  غري  املنا�شبات  من  وال�شتفادة 

وتفعيل �شيا�شة جمل�س الأمناء وجمال�س اأولياء الأمور، وم�شاركة 

�شبيل  وعلى  التعليمية،  العملية  يف  واخلا�س  العام  القطاعني 

املثال املدار�س امل�شتقلة واملدار�س اخلا�شة التي تدار عن طريق 

بع�س الأجهزة واملوؤ�ش�شات بالدولة .

��ستثمار مبادئ مبادرة تطوير �لتعليم وخ�سو�سًا )�مل�ساءلة 

ـ �لختيار( و�لرب�مج �ملتاحة و�إيجاد و�سائل �أخرى  تزيد 

من فاعلية �لتو��سل باأولياء �لأمور 

لتحقيق هذه النتيجة، �شتقوم املوؤ�ش�شات املتخ�ش�شة مبا يلي:

الأعلى  املجل�س  م�شتويي  على  مت�شق  ات�شال  نهج  تطوير 

للتعليم واملدر�شة.

على  الأمور  واأولياء  املحلي  املجتمع  لت�شجيع  برامج  و�شع 

الدرا�شي  املنهاج  عن  اخلارجة  الأن�شطة  هذه  يف  امل�شاركة 

املدار�س،  بني  الريا�شية  واملباريات  الريا�شية  كالألعاب 

واملناف�شات الثقافية والأكادميية.

�لأهد�ف �ملحددة

زيادة التفاعل املتبادل بني املدار�س واجلهات املعنية.

اآليات  وزيادة  املدار�س،  يف  الأمور  اأولياء  م�شاركة  تفعيل 

اأداء  حول  املتوفرة  املعلومات  من  ال�شتفادة  يف  تثقيفهم 

الطلبة واملدار�س.

�إيجاد �لطرق و�لو�سائل �ملنظمة مل�ساركات �لقطاعني �لعام 

و�خلا�ص يف �ملجالت �لتعليمية .

لتحقيق هذه النتيجة، �شتقوم املوؤ�ش�شات املتخ�ش�شة مبا يلي:

اتخاذ التدابري اللزمة لزيادة امل�شاركات النوعية واملوجهة 

لغر�س تنفيذ ال�شرتاتيجية التعليمية. 

�لهدف �ملحدد

تنفيذ  لغر�س  واملوجهة  النوعية  امل�شاركات  زيادة 

ال�شرتاتيجية التعليمية. 

توفري   :)7( �لعام  بالتعليم  �خلا�ص  �لقطاع  نتيجة 

بد�ئل متنوعة من بر�مج �لتعليم �لأ�سا�سي للكبار

يتكون املجتمع القطري من جيل ال�شباب الذين متتعوا وا�شتفادوا 

من املزايا التعليمية التي وفرها النمو القت�شادي والرثوة املالية 

، ومن اجليل القدمي الذين غالبًا  مل تتح لهم  فر�س احل�شول 

من  كثري  ويفتقر  مهمًا.  الأمر  هذا  يعتربون  ل  اأو  التعليم  على 

اأبناء اجليل الأكرب فر�شًا للتعليم يف مراحل لحقة من حياتهم، 

باملدار�س  اللتحاق  فاته من خلل  ما  تعوي�س  بع�شهم  واختار 

امل�شائية، وفر�س التعليم التقني والتدريب املهني.
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4
جمموعة  اتخاذ  املمكن  فمن  امل�شتهدفة،  الفئة  لتنوع  ونظرًا 

التعليم  توفري  اإىل  الرامية  اجلهود  لدعم  التدابري  من  وا�شعة 

الأمية فيهم يف دولة  ن�شبة  تتجاوز  الذين ل  للبالغني  الأ�شا�شي 

للمراحل  امل�شائية  املدار�س  زيادة عدد  بينها  7.5%، من  قطر 

م�شارات  واإن�شاء  متخ�ش�شة،  تعليمية  مراكز  وتوفري  املختلفة، 

م�شارات  توفري  املهم  من  و�شيكون  اأخرى.  تعليمية  خليارات 

وظائف  لديهم  الذين  البالغني  دعم  العتبار  تاأخذ يف  وبرامج 

وحياة ناجحة لتعوي�س ما فاتهم من تعليم.

�لأ�سا�سي  �لتعليم  ل�ستكمال  وحديثة  مرنة  بر�مج 

وفر�ص �لتدريب و�لتاأهيل للكبار

لتحقيق هذه النتيجة، �شتقدم املوؤ�ش�شات املتخ�ش�شة مبا يلي:

يتجاوز  مبا  للبالغني  الأمية  ملحو  اإ�شافية  برامج  تقدمي 

مراكز  فتح  ميكن  املثال،  �شبيل  على  امل�شائية،  املدار�س 

متخ�ش�شة واإر�شاء احلوافز والإعلن عنها لرتغيب البالغني 

الأميني على اللتحاق بالربامج املتخ�ش�شة.

التعليم  ودرجات  املهنية  الربامج  بني  مرنة  م�شارات  اإن�شاء 

وذوي  للبالغني  معادلة  اختبارات  طرح  خلل  من  العام 

التعليم املهني ليح�شلوا على درجة يف التعليم العام.

�لهدف �ملحدد

الكبار  لتعليم  املخ�ش�شة  املوؤ�ش�شات  وتنوع  قدرة  زيادة 

والربامج التدريبية والتاأهيلية. 

حت�سني �لتعليم �لعايل

اإن موؤ�ش�شات التعليم العايل لديها ر�شالة متتد اإىل ما هو اأبعد 

تقوم  الذي  العلمي  والبحث  لطلبها  تقدمه  الذي  التعليم  من 

به لتطوير املعرفة. اإذ يجب اأن حتدد موؤ�ش�شات التعليم العايل 

برامج  خلل  من  تلبيها  اأن  ميكن  التي  املجتمع  احتياجات 

التعليم التقني والتدريب املهني والأبحاث والتي تدعم اجلهات 

وميكن  وال�شناعات.  املدين،  املجتمع  وموؤ�ش�شات  احلكومية 

التعليم  التدري�س والعاملني والطلب مبوؤ�ش�شات  لأع�شاء هيئة 

العايل تلبية احتياجات املجتمع ب�شكل فردي من خلل التفاعل 

مع املوؤ�ش�شات املختلفة باملجتمع.

بني  جداًّ  الهامة  ال�شلة  ي�شكل  الذي  العايل  التعليم  �شهد  لقد 

نظام التعليم من رو�شة الأطفال اإىل ال�شنة الثانية ع�شرة و�شوق 

العمل، عمليات تطوير وحتديث  وا�شعة النطاق. 

اإ�شلح  برنامج   2003 العام  منذ  قطر  جامعة  نفذت  لقد 

ناجح يهدف، من بني اأمور اأخرى، اإىل رفع امل�شتويات وحت�شني 

العملية  يف  الطلبة  م�شاركة  وزيادة  للطلبة،  العلمي  التح�شيل 

التعليمية، وحت�شني جودة التدري�س، ورفع معنويات اأع�شاء هيئة 

تلبية  فهو  الإ�شلح  لربنامج  الأ�شا�شي  الهدف  اأما  التدري�س. 

احتياجات جيل جديد من القطريني تدعم التنمية القت�شادية 

والجتماعية لدولة قطر.

التابعة ملوؤ�ش�شة قطر للرتبية والعلوم  التعليمية  وتوا�شل املدينة 

للتعليم  متميز  كمركز  وازدهارها  منوها  املجتمع  وتنمية 

املعروفة  اجلامعات  عدد  ازدياد  مع  وذلك  العلمي،  والبحث 

يف  لها  فروعا  تفتح  التي  واأوروبا  املتحدة  الوليات  من  دوليا 

املدينة التعليمية. وت�شكل هذه اجلامعات م�شدر اإلهام لل�شباب 

املطلوبة  التح�شيل  م�شتويات  حتقيق  على  ي�شجعهم  القطريني 

تـُخـّرج  كما  الثانوية.  املرحلة  يف  اجلامعي  بالتعليم  لللتحاق 

يدعمون  الدولية  امل�شتويات  اأرفع  من  اجلامعات خريجني  هذه 

اقت�شاد مبني  اإىل  بالنتقال   2030 الوطنية  روؤية قطر  هدف 

على املعرفة. وتقدم جامعات املدينة التعلمية طيفا وا�شعا من 

التخ�ش�شات، وجتتذب جمموعة متنوعة من الطلبة من جميع 

اأنحاء العامل.

فثمة  التطوير.  اإىل  حاجة  يف  تزال  ما  املجالت  بع�س  اأن  غري 

اأدلة على اأن التعليم العايل ل يرفع مواهب القطريني وقدراتهم 

اإىل احلد الأق�شى، اأهمها:

يف  الطلبة  عليها  يح�شل  التي  املوؤهلت  بني  التوافق  عدم 

نظام التعليم العايل واحتياجات �شوق العمل القطرية.

ن�شب  وارتفاع  العايل،  بالتعليم  اللتحاق  ن�شب  انخفا�س 

اأو  اأكرث جاذبية يف �شوق العمل  الت�شرب منه نتيجة لعرو�س 

لعدم وجود التاأهيل الكايف.

عدم التوافق بني املواد التي ُتدر�س والقدرات التي يكت�شبها 

التعليم  التعليم العام من جهة، ومتطلبات دخول  الطلبة يف 

برامج  الطلبة  من  كثرُي  يدر�س  اأن  ي�شتوجب  – مما  العايل 

تاأ�شي�شية ملدة �شنة اأو �شنتني قبل اأن يبدوؤوا الدرا�شة يف الكلية 

لكي يح�شلوا على املعرفة وقدرات التفكري النقدي.

�إعد�د �لقطريني للعمل يف �لقت�ساد �ملعريف

�شيوؤدي النمو ال�شكاين يف دولة قطر اإىل زيادة فر�س املواطنني 

على  املبني  القت�شاد  يف  اأكرب  بدور  لل�شطلع  القطريني 

هذه  توفري  يف  رئي�شا  دورًا  العايل  التعليم  ويلعب  املعرفة. 

هو  التعليمي  النظام  عنا�شر  من  العن�شر  وهذا  الإمكانية، 

يف  امل�شاهمة  على  القادرين  القطريني  تخريج  عن  امل�شوؤول 

التنمية امل�شتدامة لقت�شاد املعرفة.

•

•

•

•

•

•
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العايل  التعليم  يف  كبرية  ا�شتثمارات  ت�شتثمر  قطر  دولة  اإن 

يف  را  مق�شِّ يزال  ما  العايل  التعليم  لكن  و   )11-4 )ال�شكل 

حتقيق اأهدافه العامة. وبالرغم من توفر العديد من املوؤ�ش�شات 

الطلبة  اأن  اإل  قطر،  دولة  يف  العاملي  امل�شتوى  ذات  التعليمية 

من  قبول  على  احل�شول  يف  �شعوبات  يواجهون  القطريني 

يتم قبولهم  الذين  الطلبة  الكثري من  اأن  هذه اجلامعات. كما 

التخرج واحل�شول على �شهادة كما يت�شح من  ل ينجحون يف 

القطريني  الطلبة  بني  وخ�شو�شا  الت�شرب،  معدلت  ارتفاع 

جمهزين  اأو  موؤهلني  لي�شوا  اجلامعات  خريجي  حتى  الذكور. 

تتوفر  مل  لأنه  اإما  املعرفة  على  املبني  القت�شاد  يف  للم�شاركة 

يف  للم�شاركة  ال�شرورية  املقررات  من  �شاملة  جمموعة  لهم 

القت�شاد  املبني على املعرفة، اأو لأنهم اختاروا عدم الت�شجيل 

فيها عند توفرها. 

وتوجيه  �إعد�د   :)1( �لعايل  �لتعليم  قطاع  نتيجة 

�أف�سل للقطريني للعمل يف �لقت�ساد �ملبني على �ملعرفة

�ملو�ءمة بني �لتعليم �لعايل و�حتياجات �لقت�ساد �ملبني 

جامعية  وبد�ئل  متنوعة  م�سار�ت  وتوفري  �ملعرفة  على 

تفي باملتطلبات �ملهنية .

لتحقيق هذه النتيجة، �شتقوم املوؤ�ش�شات املتخ�ش�شة مبا يلي:

باملتطلبات  تفي  جامعية  وبدائل  متنوعة  م�شارات  توفري 

وتقدير  العمل  قوة  لحتياجات  درا�شات  على  بناًء  املهنية، 

الفجوة بني خمرجات التعليم ومتطلبات �شوق العمل.

اإطلق  حملة تهدف اإىل زيادة اللتحاق بالربامج املنا�شبة 

للقت�شاد املعريف .

حفز القطريني على الت�شجيل يف برامج القت�شاد املعريف .

�لأهد�ف �ملحددة

من اخلريجني الذين يحملون   %75-65 الو�شول اإىل ن�شبة 

موؤهلت يف اقت�شاد املعرفة.

لتوفري  الثانوي  التعليم  بعد  ما  تعليمية  موؤ�ش�شات  توفري 

التعلم  وفر�س  الدولة  احتياجات  ت�شتوعب  م�شارات خمتلفة 

للطلبة.

�آلية تو��سل وتغذية ر�جعة بني موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل 

وموؤ�س�سات �لتعليم �لعام و�لطلبة 

لتحقيق هذه النتيجة �شتقوم املوؤ�ش�شات املتخ�ش�شة مبا يلي:

حتديد اجلهات التي لديها معلومات عن فجوات الأداء لدى 

الطلبة يف نطاق التعليم العايل.

اإعداد تقارير تغذية راجعة اأولية بخ�شو�س فجوات املهارات.

و�شع اآلية وبرامج متابعة ومراقبة للتغيريات يف اأداء الطلبة 

يف التعليم العايل.

 

�لأهدف �ملحددة

من  الراجعة  التغذية  لتوفري  ور�شمية  م�شتمرة  قنوات  توفر 

واإىل مراحل التعليم العام واجلامعي .

تقليل ن�شبة  الطلبة القطريني امللتحقني يف جامعة قطر يف 

الربنامج التاأ�شي�شي اإىل %50.

نتيجة قطاع �لتعليم �لعايل )2(: 

م�سار�ت بديلة للتعليم �لعايل

الطلبة  جميع  ح�شول  ي�شمن  العادل  العايل  التعليم  نظام  اإن 

اأنه يف  اأن العدالة تعني  املوؤهلني على مقعد جامعي. ففي حني 

الو�شع املثايل يجب األ تكون العتبارات املادية هي العامل املهم 

يف اتخاذ قرار اللتحاق بالتعليم العايل من عدمه، فاإنه يتعني 

على اجلامعات التاأكد من اأن الطلبة ميتلكون املعرفة والقدرات 

املطلوبة لدرا�شة املقررات املطلوبة والتخرج من اجلامعة.

اأمام  ن�شبيا  مفتوحًا  كان  قطر  بجامعة  اللتحاق  اأن  حني  ويف 

متطلبات  زيادة  اأن  اإل   ،2003 عام  حتى  القطريني  الطلبة 

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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القطريني  ال�شباب  من  كثري  على  ال�شعب  من  جعلت  القبول 

منخف�شة  عام  بوجه  الدخول  ن�شب  وكانت  اجلامعة.   دخول 

)ال�شكل 4-12( وهذا لي�س عائدًا ب�شكل عام لعدم توفر القدرة 

لدى الطلبة، بل اإىل عدم متكنهم من املهارات اللزمة لدخول 

يف  العاملية  اجلامعات  على  ينطبق  نف�شه  وال�شيء  اجلامعة. 

املدينة التعليمية التي لديها �شروط اأعلى للقبول. 

ومبا اأن التعليم العايل هو املحرك الرئي�شي للقت�شاد املعريف، 

فاإن دولة قطر حتتاج اإىل زيادة عدد املواطنني الذين يلتحقون 

املعريف  القت�شاد  امل�شاركة يف  زيادة  وترتاوح طرق  باجلامعة. 

العام  التعليم  التعليم يف مرحلة  تطوير وحتديث  مبادرات  من 

زيادة  اإىل  ع�شرة(  الثانية  ال�شنة  حتى  الأطفال  رو�شة  )من 

اإمكانيات الدخول يف خيارات بديلة للتعليم العايل. 

ي�ستطيعون  ل  �لذين  للطلبة  �لتعليمية  �لفر�ص  زيادة 

يف  يرغبون  لكنهم  حاليًا،  �ملوجودة  باجلامعات  �للتحاق 

�حل�سول على �سهادة جامعية

لتحقيق هذه النتيجة، �شتقوم املوؤ�ش�شات املتخ�ش�شة مبا يلي:

يف  القبول  على  القادرين  غري  الطلبة  لدعم  مكتب  اإن�شاء 

اجلامعات اأو اإكمال متطلبات التعليم العايل.  

كتعليم  بديلة،  تعليمية  فر�س  وجود  جلدوى  حتليل  اإجراء 

بعد،  عن  والتعليم  جزئي،  بدوام  والتعليم  الرا�شدين، 

والبعثات الدرا�شية خارج الدولة.

توفري الفر�س التعليمية املطلوبة على اأ�شا�س حتليل اجلدوى.

 

�لهدف �ملحدد

رفع ن�شبة اللتحاق الإجمالية للبنني لت�شل اإىل %30 �%56 

للبنات على القل.

تعزيز �لتعليم �لتقني و�لتدريب �ملهني

التعليم  يف  واملوارد  الوقت  من  كثريًا  قطر  دولة  ا�شتثمرت  لقد 

التقني والتدريب املهني مقارنة مبا اأنفقت على العنا�شر الأخرى 

التي يتكون منها نظام التعليم، غري اأن املخرجات الراهنة لي�شت 

على م�شتوى هذه اجلهود. و لذا فاإن دولة قطر حتتاج اإىل معاجلة 

البنية التحتية الأ�شا�شية ومدخلت العنا�شر التالية:

والربامج،  املوؤ�ش�شات  جودة  على  للمحافظة  تن�شيق  اآلية 

املقدمة  التدريبية  والدورات  الربامج  تلبية  و�شمان 

�شلت  واإن�شاء  الطلبة،  ومطالب  العمل  �شوق  لحتياجات 

وا�شحة بني دورات التعليم التقني والتدريب املهني من جهة 

ومتطلبات �شوق العمل و امل�شار الوظيفي من جهة اأخرى.

توفري قدرة اإ�شافية ل�شد الق�شور املوؤ�ش�شي الوا�شح )كما هو 

احلال يف مدار�س التعليم املهني والتقني الثانوي للبنات(.

لقيمة  الجتماعية  املفاهيم  م�شتوى  برفع  امل�شاءلة،  زيادة 

التدريب املهني ودورات التطوير املهني.

•

•

•

•

•

•

 

•



136

والتدريب  التقني  بالتعليم  اخلا�شة  القطاع  نتيجة 

املهني )1(: تطوير منوذج تنظيمي  يف جمال التعليم 

التقني والتدريب املهني وتطوير القدرات الالزمة له

حققت دولة قطر تقدمًا وا�شحًا يف تو�شيع قطاع التعليم التقني 

والتدريب املهني خلل العقد الأخري، حيث ي�شارك اليوم  اأكرث 

من 30.000 طالب �شنويًا يف برامج مهنية وتقنية ثانوية، ويف 

برامج ما بعد الثانوية وغري جامعية، ناهيك عن برامج التعليم 

من  موؤ�ش�شات  القطاع  هذا  وي�شمل  املهني.  والتدريب  التقني 

القطاع العام وقطاع الأعمال، تخدم الطلبة القطريني وغريهم. 

اإل اأن دولة قطر تقف اليوم عند مفرتق طرق يف تطوير قطاع 

ال�شابقة  التطوير  فعمليات  املهني،  والتدريب  التقني  التعليم 

للموؤ�ش�شات والربامج كانت على �شكل مبادرات منفردة، والآن  

جاء الوقت املنا�شب لتقييمها وتوحيدها. 

التعليم  باإدراج  باهرًا  جناحًا  الدول  من  العديد  حققت  لقد 

رابط  كج�شر  التعليمي  نظامها  �شمن  املهني  والتدريب  التقني 

م�شرفة  مركزية  جهة  ان�شاأت  حيث  العمل،  و�شوق  التعليم  بني 

لتنظيم العلقات مع قطاع الأعمال ولتطوير ُنظم خا�شة للتعليم 

املهني �شمن �شروط ومعايري عالية اجلودة.  والتدريب  التقني 

با�شتحداث جهة  يتمثل   لدولة قطر  الرئي�س  الهدف  فاإن  لهذا 

مركزية تكون م�شوؤولة عن توفري قدرات موؤ�ش�شية لدفع التطوير 

قدمًا يف جمال التعليم التقني والتدريب املهني.

�إن�ساء جهاز �إ�سر�يف للتعليم �لتقني و�لتدريب �ملهني 

لتحقيق هذه النتيجة، �شتقوم املوؤ�ش�شات املتخ�ش�شة مبا يلي:

حتديد الوظائف الرئي�شية، مثل التخطيط، و�شمان اجلودة 

والإ�شراف على الإطار الوطني للموؤهلت، واملعايري املهنية، 

وموؤ�شر املقارنة يف الوظائف املماثلة التي توؤدى يف موؤ�ش�شات 

دولية لتقرير منوذج منا�شب لدولة قطر.

فة. تقييم قدرة املوؤ�ش�شات على دعم الوظائف الرئي�شية املُعرَّ

اإ�شرافية  ُتن�شئ �شلطة  ا�شتعرا�س القوانني وال�شيا�شات التي 

والتدريب  التقني  للتعليم  احلكومة  ترخي�س  نطاق  تو�شع 

املهني يف القطاع اخلا�س.

�لهدف �ملحدد

املهني  والتدريب  التقني  التعليم  لنظام  وتنفيذ منوذج  و�شع 

يف دولة قطر.

منوذج جديد لالعتماد و �لرتخي�ص  

لتحقيق هذه النتيجة، �شتقوم احلكومة مبا يلي:

حتديد موؤ�شرات املقارنة للممار�شات الدولية املتميزة.

و�شع معايري للرتخي�س للموؤ�ش�شات القائمة واجلديدة.

�لهدف �ملحدد 

و�شع نظام �شمان جودة موؤ�ش�شات التعليم التقني والتدريب 

املهني وحتديد الربامج وتنفيذها.

نتيجة القطاع اخلا�شة بالتعليم التقني والتدريب 

بني  للمواءمة  مطور  تنظيمي  اإطار  املهني)2(: 

التعليم  قطاع  مع  املهني  والتدريب  التقني  التعليم 

والتدريب واحتياجات �شوق العمل

�شارمة  توجيهية  مبادئ  و�شع  قد  للتعليم  الأعلى  املجل�س  اإن 

فيجب،  والتدريب.  التعليم  مقدمي  خدمات  جودة  ل�شمان 

مثل، اأن تقدم موؤ�ش�شات التعليم الفني والتدريب املهني، ككلية 

املجتمع، وكلية �شمال الأطلنطي يف دولة قطر ومعهد التدريب 

التابع  ل�شركة قطر للبرتول، �شهادات مقبولة دولياًّ خلريجيها.

ومع منو نظام التعليم والتدريب، برزت مناذج تاأهيل وم�شميات 

من  يجعل  اخللط  وهذا  له.  مناق�شة  لكنها  للنظام  موازية 

التعليم والعمل. ويجب بناء ج�شور  التنقل مبرونة بني  ال�شعب 

الوطني  الإطار  التعليم من جهة، من خلل   نظام  اإىل  تو�شل 

للموؤهلت، واإىل �شوق العمل من جهة اأخرى، من خلل معايري 

فة تعريفًا وا�شحًا ميكن اأن يحققها نظام التعليم. وظيفية ُمعرَّ

 �إطار �ملوؤهالت �لوطني

لتحقيق هذه النتيجة، �شتقوم املوؤ�ش�شات املتخ�ش�شة مبا يلي:

والعمليات  التنظيم  منوذج  لتقرير  اإ�شرافية  جهة  تعيني 

اللزمة لأداء الوظائف املحددة.

و�شع معايري مهنية خا�شة باملهنة ذاتها.

اعتماد النموذج املرجعي والهيكل  للإطار الوطني للموؤهلت.

 

�لهدف �ملحدد

حتديد معايري الإطار الوطني للموؤهلت بالت�شاور مع جميع 

اجلهات املعنية وتنفيذها.

 معايري مهنية وجهاز �إ�سر�ف

لتحقيق هذه النتيجة، �شتقوم املوؤ�ش�شات املتخ�ش�شة مبا يلي:

التي  القائمة  والتدريب  املهني  التعليم  مبادرة  على  البناء 

الدولية  املعايري  تقرير  للتعليم  عند  الأعلى  املجل�س  و�شعها 

•

•

•

 

•
•
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التي �شتعتمدها دولة قطر.

تطوير املعايري املهنية وتكييفها.

تعيني جهة اإ�شرافية لتحديد منوذج تنظيمي ومنوذج للعمليات.

 

�لهدف �ملحدد

و�شع نظام للمعايري املهنية وتنفيذها مبا يلئم املهن ذات 

ال�شلة.

والتدريب  التقني  بالتعليم  اخلا�شة  القطاع  نتيجة 

املهني)3(: برامج وخمرجات التعليم التقني والتدريب 

املهني تت�شق مع احتياجات املجتمع القطري و�شوق العمل 

التعليم  وبرامج  املوؤ�ش�شات  من  قوية  قاعدة  قطر  دولة  لدى 

�شمان  ولكن  العمل.  و�شوق  القت�شاد  حاجات  ل�شد  والتدريب 

تلبية برامج التعليم التقني والتدريب املهني لهذه الحتياجات 

ال�شوق،  يف  املوجودة  الفجوات  �شد  يقت�شي  ملئمة  ب�شورة 

والتوفيق بني املوؤهلت وامل�شميات  الوظيفية املختلفة.

وتربز الفجوات اأكرث يف م�شتوى التعليم الثانوي، وتوجد برامج 

تدريب مهني وتقني ولكن ب�شورة لي�شت كافية، ل �شيما للبنات. 

الو�شول  واإمكانية  للموؤ�ش�شات  ال�شتيعابية  الطاقة  م�شاكل  لكن 

الثانوي  فوق  التعليم  وموؤ�ش�شات  برامج  بع�س خ�شائ�س  ت�شكل 

اأي�شا. فتطوير قوة عمل منتجة يتطلب، كما يتطلب املجتمع اأي�شا 

برامج ُمنا�شبة لهتمامات الطلبة وقدراتهم واإعداد اخلريجني 

للحياة املهنية والجتماعية. و�شيكون من الأهمية مبكان تقدمي 

م�شارات اأكرث تقنية ومهنية تقود اإىل التوظيف، وخا�شة للطلبة 

الذين ل يرغبون يف موا�شلة التعليم الأكادميي اأو غري القاديرين 

على تلبية متطلبات القبول يف اجلامعات )ال�شكل 13-4(.

خطة لتطوير بر�مج للتعليم �لتقني و�لتدريب �ملهني متميزة 

تلبي �حتياجات �سوق �لعمل.

لتحقيق هذه النتيجة، �شتقوم املوؤ�ش�شات املتخ�ش�شة مبا يلي:

التقني  التعليم  من  املختلفة  الأنواع  اإىل  الحتياجات  تقرير 

والتدريب املهني وحتديد اأولوياتها. 

و�شع خطة للتنفيذ.

�لهدف �ملحدد

و�شع خطة توائم برامج التعليم التقني والتدريب املهني مع 

احتياجات �شوق العمل وتنفيذها.

خطة لإر�ساء �سر�كات مع قطاع �لأعمال لتطوير معطيات 

�لتعليم �لتقني و�لتدريب �ملهني.

لتحقيق هذه النتيجة، �شتقوم املوؤ�ش�شات املتخ�ش�شة مبا يلي:

اإجراء درا�شة للمقارنات املرجعية ب�شاأن املمار�شات املتميزة 

املت�شلة بال�شراكات يف التعليم التقني والتدريب املهني.

•
•

•

•

•
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التعليم  يف  لل�شراكات  الرئي�شية  وامل�شاريع  املجالت  تقرير 

التقني والتدريب املهني مع قطاعات الأعمال املختلفة.

دمج ال�شراكة يف الإطار التنظيمي.

�لأهدف �ملحددة

و�شع منوذج �شراكات عام تقره جميع اجلهات املعنية.

اإر�شاء ال�شراكات الأف�شل ح�شب هذا النموذج.

والتدريب  التقني  بالتعليم  اخلا�شة  القطاع  نتيجة 

التدريب  برامج  ومكانة  اأهمية  اإبراز  املهني)4(: 

والتعليم امل�شتمر. 

يف  تقوم  املهني  والتدريب  التقني  التعليم  وبرامج  موؤ�ش�شات  اإن 

الغالب باإعداد الطلبة ملبا�شرة الأن�شطة املهنية . وهكذا فاإن  هذه 

من  فبدل  الربامج.  هذه  على  الإقبال  زيادة  تقت�شي   امل�شوؤولية 

اعتبارها خيارات تعليمية غري مرغوبة، فاإنه ينبغي اأن ُينظر اإليها 

هذا  �شاأن  ومن  املهنية.  امل�شارات  من  مركزيًا  جزءًا  باعتبارها 

التغيري اأن يزيد التحاق القطريني بدورات وبرامج التعليم التقني 

والتدريب املهني واإعدادهم اإعدادًا اأف�شل لدخول �شوق العمل.

لت�شجيع الإدراك الإيجابي للتعلم والإجناز لدى الطلبة، �شتكون 

ُفر�س  عن  منتظمة  معلومات  ون�شر  توفري  هي  الأوىل  اخلطوة 

التعليم التقني والتدريب املهني وعن اأهمية براجمه. ومن �شاأن 

التعليم  بفر�س  العمل  واأ�شحاب  الطلبة  ُيعرف  اأن  اجلهد  هذا 

التقني والتدريب املهني املوجودة وكيف ميكن لرباجمها اأن ُتعد 

الطلبة للوظائف واملهن التي �شيعملون فيها.

و�لتدريب  �لتقني  �لتعليم  برب�مج  �لوعي  لزيادة  خطة 

�ملهني

لتحقيق هذه النتيجة �شتقوم املوؤ�ش�شات املتخ�ش�شة مبا يلي:

اإجراء درا�شة للمقارنات املرجعية للممار�شات املتميزة على 

ال�شعيدين الدويل والإقليمي وتقرير برنامج توعية منا�شب 

لدولة قطر.

تنفيذ برنامج التوعية.

�لهدف �ملحدد

التقني  التعليم  م�شارات  حول  واملعلومات  ال�شورة  حت�شني 

والتدريب املهني يف دولة قطر.

�إدر�ج فعال للتعليم �لتقني و�لتدريب �ملهني يف �لإر�ساد 

�ملهني 

لتحقيق هذه النتيجة �شتقوم املوؤ�ش�شات املتخ�ش�شة مبا يلي:

دمج نظام للإر�شاد املهني يف التعليم الفني والتدريب املهني، 

مبا يف ذلك نظم الت�شريع والتنظيم اللزمة.

�لأهدف �ملحددة 

التقني  التعليم  ي�شمل  ومتاح  عام  مهني  اإر�شاد  نظام  بناء 

والتدريب املهني.

احلد من ن�شب الت�شرب من برامج التعليم التقني والتدريب 

املهني.

تعزيز �لبحث �لعلمي 

يف  هامة  موارد  الأخرية  الآونة  يف  قطر  دولة  ا�شتثمرت  لقد 

التطوير والبحث العلمي.  وتوجد الآن بنية حتتية ممتازة للبحث 

واإقامة  املحتملني  الباحثني  ل�شتقطاب  برامج  وفيها  العلمي، 

�شراكات مع اجلامعات وقطاع الأعمال. ويجب اأن ت�شتخدم دولة 

قطر هذه املوارد ا�شتخدامًا فعاًل ل�شتقطاب مزيد من الباحثني 

ج طلبًا اأكرث يف ميادين القت�شاد املعريف  املتميزين، واأن ُتخرِّ

يرتكز  وبينما   هامة.  بحثية   نتائج  لتحقيق   ،)14-4 )ال�شكل 

القت�شاد  تخ�ش�شات  يف  التعليمية  املدينة  جامعات  خريجو 

ي�شكلون  فاإنهم  اأكرث مما عليه احلال يف جامعة قطر،  املعريف 

ن�شبة ب�شيطة من اإجمايل اخلريجني.

نتيجة القطاع اخلا�شة بالبحث العلمي: 

حتقيق م�شتوى اأعلى لالبتكار العلمي

لقد قامت دولة قطر يف ال�شنوات الأخرية،  با�شتثمارات كبرية 

خلل  من  العلمي  والبحث  العلمي  البتكار  قدرات  تطوير  يف 

موؤ�ش�شة قطر للرتبية والعلوم وتنمية املجتمع.  وفيما يلي بع�س 

الأمثلة على ذلك:

جامعة  يف  متنوعة  اخت�ش�شات  ذات  اأبحاث  مراكز  اإن�شاء 

يف  البحوث  لإجراء  الفر�س  توفر  التعليمية  واملدينة  قطر 

املجالت العلمية والتقنية والجتماعية، ويف جمالت الأعمال 

والتجارة، والت�شاميم املبتكرة، والثقافة والرتاث.

خلل  من  اجلودة  العايل  والتطوير  البحث  وترية  ت�شريع 

تاأ�ش�س  العلمي” الذي  البحث  لرعاية  القطري  “ال�شندوق 
بالن�شبة  الأفق  وا�شعة  �شيا�شة  ينتهج  والذي   ،2006 عام 

لتقدمي املنح البحثية لعدد كبري ومتنوع من الباحثني.

اجتذبت واحة العلوم والتكنولوجيا القطرية بالفعل ا�شتثمارات 

من عدة موؤ�ش�شات جتارية دولية لإجراء اأبحاث تطويرية .

اآليات تناف�شية لتمويل البحوث واملوؤ�ش�شات.

العام،  التعليم  ويف  اجلامعة  بالبحث يف  تتعلق  تعليم  برامج 
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مثل برنامج اخلربة البحثية للطلبة غري املتخرجني، وبرامج 

يف  والعلوم  الريا�شيات  يف  متخ�ش�شة  وم�شارات  البحوث 

املدار�س الثانوية.

البحث  دعم  املوجودة يف  الفجوات  تعوقه  العلمي  البتكار  لكن 

واإن�شاء  البحوث  متويل  اأولويات  حتديد  يف  ل�شيما  والتطوير، 

الآليات لإعطائه �شبغة جتارية. ونتيجة لذلك جاءت موؤ�شرات 

الإنتاجية منخف�شة باملقارنة مع الأرقام الدولية. 

والتطوير–  العلمي  البحث  دعم  يف  ثغرات  هناك  تزال   وما  

واآليات  الأبحاث،  متويل  اأولويات  حتديد  نطاق  يف  وحتديدًا 

دولة  يف  البحثية  الفرق  وتطوير  الأبحاث،  خمرجات  ت�شويق 

املحلية.  العلمية  البتكارات  ازدهار  يعيق  الذي  الأمر  قطر- 

ونتيجة لذلك جاءت موؤ�شرات الإنتاجية يف هذا املجال منخف�شة 

مقارنة باملقايي�س الدولية.

نظام بحث علمي فعال ومنتج

لتحقيق هذه النتيجة �شتقوم املوؤ�ش�شات املتخ�ش�شة مبا يلي:

العلمية  الأبحاث  لفر�س  الوطنية  الأولوية  جمالت  حتديد 

وال�شراكات.

اإطلق م�شروع توعية بفر�س الأبحاث املتوفرة يف دولة قطر 

بحيث ت�شتهدف الباحثني املحتملني .

العملي  والتطبيق  التجاري  الت�شويق  ل�شمان  اآلية  و�شع 

ملخرجات الأبحاث.

الفكرية  بامللكية  املتعلقة  والت�شريعات  القوانني  اإطار  تعديل 

والبحث العلمي، بال�شتناد اإىل املمار�شات الدولية املتميزة.

 

�لأهد�ف �ملحددة

و�شع ا�شرتاتيجية وطنية حُتدد املجالت ذات الأولوية للبحث 

العلمي والتطوير.

براءات  وكذلك  املن�شورة  العلمية  الأبحاث  عدد  زيادة 

الخرتاع.

حتديات �لتنفيذ

التنمية  ا�شرتاتيجية  يف  والتدريب  التعليم  مبادرات  جناح  اإن 

2011-2016 يتوقف على روؤية القيادة ال�شيا�شية على  الوطنية 

•

•

•
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حتقيق امل�شتويات العالية وهذا ما تبلور يف دولة قطر ب�شورة جلية 

القرارات  �شدور  مع  بلورتها  ثم مت  ومن   1995 عام  منذ  وقوية 

الأمريية ال�شامية اخلا�شة  باإن�شاء وتنظيم املجل�س الأعلى للتعليم.

 و�شوف يتوقف النجاح اأي�شا على تنفيذ منهج �شامل ومتكامل، 

قطاعات  عرب  واأفقياًّ  والتدريب  التعليم  قطاعي  داخل  عمودياًّ 

واحلماية  والأ�شرة،  العمل،  و�شوق  والتدريب،  )التعليم، 

الجتماعية، وما �شابه ذلك(.

اأكرث من جمرد تغيريات يف  ت�شتدعي عمليات الإ�شلح املقرتحة 

طريقة الإدارة. واإمنا ت�شتمل على اعتبارات للقيم الوطنية والهوية. 

و�شوف يتطلب حتقيقها اإجماعا بني  كافة اجلهات املعنية.

تعزيز �لرو�بط عرب �لقطاعات

جهات  من  فعالة  م�شاهمات  ال�شرتاتيجية  هذه  دجمت  لقد 

ال�شمات  ومن  والتدريب.  التعليم  بقطاع  علقة  ذات  عديدة 

الأ�شا�شية لعملية التطوير كونها �شمولية واعتمدت على مقابلت 

�شخ�شية عدة، واأكرث من 30 اجتماعًا مع فرق العمل الفرعية. 

بيد اأن قيا�س مدى جناح هذه ال�شرتاتيجية �شيتم حتديده من 

املعنية  اجلهات  من  الكبرية  امل�شاهمة  هذه  اإن  التنفيذ.  خلل 

متيز ا�شرتاتيجية قطاع التعليم والتدريب  احلالية عن اجلهود 

الذي  التنفيذ  م�شتوى  على  هذا  ينعك�س  اأن  ويجب  ال�شابقة، 

�شتحققه ا�شرتاتيجية القطاع هذه .

التعاون  م�شتوى  على  اأي�شًا  ال�شرتاتيجية  هذه  جناح  ويعتمد 

مع القطاعات الأخرى يف دولة قطر )ال�شكل 4-15(، علمًا اأن 

الرعاية  العمل وجمتمع  قوة  القطاعات هي  ال�شلت بني  اأهم 

املتما�شك، حيث تعتمد هذه القطاعات على بع�شها ، وي�شتخدم 

اأحدها خمرجات الآخر. 
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د�فعية عالية  ذ�ت  كفوؤة  تعزيز قوة عمل 
للعمل

قوة  يف  للقطريني  ومتنوعة  متز�يدة  “م�ساركة 
�لعمالة  من  �ملرغوبة  �لتوليفة  و��ستقطاب  �لعمل، 

و�حلفاظ  �سالمتها،  وتاأمني  حقوقها  ورعاية  �لو�فدة 

على �أ�سحاب �ملهار�ت �ملتميزة منها”

- روؤية قطر �لوطنية 2030

اإن حتويل دولة قطر اإىل اقت�شاد معريف متنوع، وزيادة م�شاركة 

واملعرفة  التعليم  م�شتوى  رفع  على  يتوقفان  اخلا�س  القطاع 

واإن  ماهرة.  وافدة  عمل  قوة  وا�شتقدام  للقطريني  واملهارات 

يتطلب  اأعله  اإليها  امل�شار  القت�شادية  الأهداف  مواءمة 

املهارة  منخف�شة  عمالة  على  يعتمد  اقت�شاد  من  الأنتقال 

والإنتاجية والأجر اإىل اقت�شاد يعتمد على عمالة عالية املهارة 

والإنتاجية والأجر.

واإن وجود قوة عمل مب�شتويات عالية من املهارة والقدرة �شيء 

�شروري جداًّ لتحقيق اقت�شاد حديث متنوع ولتحديث موؤ�ش�شات 

القطاع العام.  وبالرغم من وجود عوائد مالية كبرية مرتبطة 

بتعلُّم كل �شنة اإ�شافية بعد التعليم الثانوي، فاإن بع�س القطريني 

ومع  عاٍل.  تعليٍم  اأو  دبلوم  على  للح�شول  الدرا�شة  يتابعون  ل 

فاإن  التعليم،  بقيمة  الوعي  قلة  اإىل  يعزى  اأن  ميكن  هذا  اأن 

للقطريني  الإ�شايف  التعلم  يحققها  التي  املالية  العوائد  زيادة 

لرفع  اأطول  فرتة  املدر�شة  يف  البقاء  على  ت�شجعهم  اأن  يرجح 

ومهارًة  اإنتاجيًة  اأكرث  عمل  قوة  تكوين  واإن  تعليمهم.  م�شتوى 

يف  ل�شيما  العمل،  �شوق  يف  كبرية  اإ�شلحات  يتطلب  والتزامًا 

اخلا�س،  القطاع  عمل  قوة  يف  امل�شاركة  على  القطريني  حفز 

وال�شتفادة من فر�س التدريب والتعليم العايل.

ب�شكل كبري، حيث ترتكز  العمل يف دولة قطر جمزاأة  �شوق  اإن 

قوة العمل القطرية يف القطاع العام، بينما ترتكز القوة العاملة 

الإن�شاءات  جمال  يف  ل�شيما  اخلا�س،  القطاع  يف  الوافدة 

الفعالة  امل�شاركة  وزيادة  املهارات  تطوير  اأن  وكما  واخلدمات. 

اأ�شا�شيان. فمن الأهمية مبكان  اأمران  للقطريني يف قوة العمل 

اأي�شًا و�شع الأطر التنظيمية والقانونية اللزمة ل�شتقطاب قوة 

الوطنية  قطر  روؤية  لدعم  بها  والحتفاظ  ماهرة،  وافدة  عمل 

2030. وهذه الروؤية توؤكد على اأهمية العمالة الوافدة، وتدرك 
كاف  املنظور، عدد  امل�شتقبل  دولة قطر، يف  لدى  يكون  لن  اأنه 

من املواطنني لإدارة النظم املعقدة والبنى التحتية واملتطلبات 

 تكنولوجيا.
ٍ
الأخرى لقت�شاٍد �شريع النمو ومتنوع ومتقدم

لقد ظل الهيكل القت�شادي القطري ثابتًا يف ال�شنوات الأخرية، 

مع زيادة ملحوظة يف م�شاهمة قطاع الإن�شاءات، واإىل حد اأقل، 

تركيبة  بقيت  وبينما  والت�شالت.  والنقل  املالية  اخلدمات 

فاإن  ن�شبيًا،  م�شتقرة  الإجمايل  املحلي  الناجت  يف  املخرجات 

جانب الطلب يف هذا الناجت ازداد  �شرعًة،  فبلغ متو�شط النمو 

 -2004 الفرتة  خلل   %17 من  يقرب  ما  ال�شنوي  احلقيقي 

2009. )انظر الف�شل الثالث(

القطاع  قام  باملوارد،  غنية  كثرية  اقت�شادات  يف  ح�شل  وكما 

م�شاهمة  فتقديرات  الآن.  بدور حمدود حتى  قطر  اخلا�س يف 

 .%35 عن  تقل  الإجمالية  املخرجات  من  اخلا�س  القطاع 

ولكن يف الوقت نف�شه فاإن للقطاع اخلا�س دورًا اأكرب يف جمال 

ا�شتخدام  العمالة، حيث يعمل عدد كبري من العمال، ومعظمهم 

وقد  التجزئة.  جتارة  ويف  الإن�شاءات  جمال  يف  الوافدين،  من 

تو�شع هذان القطاعان تو�شعا كبريًا نتيجة لتنفيذ م�شاريع كبرية 

يف البنى التحتية، وزيادة كبرية يف الطلب ال�شتهلكي لل�شكان 

الوافدين، مما اأدى اإىل انخفا�س ح�شة القطريني يف اإجمايل 

قوة العمل بن�شبة اأكرث من الن�شف، اإذ انخف�شت من 14% عام 

2001 اإىل 6% عام 2009.

واإذا نظرنا اإىل امل�شتقبل فاإن هناك خيارين لتطوير القت�شاد 

العمل.  التناف�س يف قوة  نتائج هامة على  لكل منهما  القطري، 

املواد  عوائد  على  الكبري  العتماد  يف  القت�شاد  ا�شتمر  فاإذا 

وظلت  ال�شخمة،  التنموية  امل�شاريع  لتمويل  الهيدروكربونية 

م�شتويات الإنتاجية على حالها، فاإن ذلك �شيتطلب وجود 1.6 

على  العتماد  انخف�س  واإذا   .2016 عام  بحلول  عامل  مليون 

الوطنية  قطر  روؤية  اإليه  تطمح  كما  الهيدروكربونية،  املوارد 

فقط  عامل  مليون   1.2 اإىل  �شتحتاج  قطر  دولة  فاإن   ،2030
عام 2016، اأي ما ي�شاوي العدد نف�شه الذي كان موجودًا عـــام 

2009 تقريبــًا )ال�شكل 16-4(.

تطمح روؤية قطر الوطنية 2030 اإىل م�شاركة قطرية متزايدة 

ومنوعة يف قوة العمل من خلل ال�شتثمار يف التعليم والتدريب، 

يف  والإدارية  الفنية  الوظائف  �شغل  على  القطريني  وحتفيز 

جميع القطاعات، من خلل تدابري منا�شبة لتمكني القطريات 

وتوؤكد  العمل.  قوة  يف  اأكرب  ب�شكل  امل�شاركة  على  وت�شجيعهن 

روؤية قطر الوطنية على مبادرات حت�شني نتائج التعليم الثانوي 

وتو�شيع امل�شاركة يف التعليم بعد الثانوي، والتعلم مدى احلياة. 

ركائز  على  اآثارًا  الب�شرية  املوارد  �شيا�شات  يف  للتغريات  واإن 

التنمية الأربع التي ت�شمنتها روؤية قطر الوطنية 2030. 
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حتديات �سوق �لعمل

حجم  مع  يتنا�شب  تنموي  م�شار  تبني  اإىل  قطر  دولة  ت�شعى 

ونوع  العمالة الوافدة امل�شتهدفة. واإذ ت�شري دولة قطر يف ذلك 

من  القت�شادية  الفوائد  بني  املقارنة  توا�شل  فاإنها،  امل�شار 

احتياجاتهم  تلبية  تكاليف  وبني  الوافدة  العمالة  اأعداد  زيادة 

ال�شحية والتعليمية، والإ�شكان واخلدمات العامة، مبا يف ذلك 

تكاليف اأفراد اأ�شرهم املقيمني معهم، واثار ذلك على الهوية 

والثقافة الوطنية.

و�شيتوقف جناح امل�شار التنموي اإىل حد كبري على توفر احلوافز 

القطاع  حتويل  خللها  من  ميكن  التي  التنظيمية  وال�شيا�شات 

وحتفيز  الأجور،  الإنتاجية/عايل  عايل  اقت�شاد  اإىل  اخلا�س 

القطريني للتناف�س مع الوافدين على العمل يف القطاع اخلا�س. 

وت�شجيع  بالتدرج  الهجرة  �شيا�شات  مراجعة  يتطلب  وهذا 

التوظيف ذي القيمة امل�شافة العالية وكثافة ا�شتخدام راأ�س املال. 

دولة  يف  العمل  �شوق  على  عديدة  اآثار  احلايل  الكفالة  ولنظام 

قطر، تتمثل مبا يلي :

وافدة  عمالة  تعيني  على  املفتوح  الكفالة  نظام  ي�شجع  اأوًل:  

القطريني  توظيف  احلافزعلى  وي�شعف  منخف�شة،  بتكاليف 

وا�شتخدام التكنولوجيا املتطورة. ويوؤدي اإىل اقت�شاد منخف�س 

وانخفا�س  العاملة،  اليد  ا�شتخدام  كثافة  على  وقائم  الأجور 

املهارة  القليلة  الوافدة  العمالة  ا�شتقدام  تكلفة  واإن  الإنتاجية. 

تتطلب دعما كبريًا من قبل الدولة.

ثم  ومن  الوافدين  العمال  حركة  الكفالة  نظام  يقَيد  ثانيًا:  

قدرتهم على ال�شتجابة ملتطلبات �شوق العمل. ف�شوق العمل غري 

اقت�شاد  بناء  تلبي متطلبات  التي  العمل  تنمية قوة  تعيق  املرنة 

قائم على املعرفة .

 

اإىل  الرامية  واجلهود  ال�شريعة،  القت�شادية  التنمية  ورغم 

حت�شني تعليم الذكور، فما تزال ن�شب م�شاركة الذكور القطريني 

كبريا  عددا  لأن  بالنخفا�س،  واآخذة  منخف�شة  العمل  قوة  يف 

منهم يرتكون قوة العمل يف �شن مبكرة.  وهناك حتديات كبرية 

لزيادة امل�شاركة الفاعلة للذكور يف قوة العمل. وي�شار هنا اإىل 

اأن عددًا اأكرب من الرجال يحتاجون ملوا�شلة التعليم اإىل ما بعد 

العلمي.  التح�شيل  م�شتويات  رفع  اإىل  حاجة  وهناك  الثانوي، 

جمايل  يف  ُّز  للتميـ القطريني  حفز  زيادة  يتطلب  الأمر  وهذا 

التعليم والتدريب.

  

وباملقابل، ارتفعت م�شاركة املراأة القطرية يف قوة العمل ارتفاعًا 

م�شتويات  ارتفاع  مع  يتفق  وهذا  الأخرية،  ال�شنوات  يف  كبريًا 

اإن  منخف�شة.  بتكلفة  املنزلية  امل�شاعدة  ر  وتوفُّ املراأة،  تعليم 
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م�شاركة  من  تزيد  اأن  ميكن  التي  الفر�س  من  العديد  هنالك 

تزال  ول  عليه.  هي  مما  اأكرث  العمل   قوة  يف  القطرية  املراأة 

م�شاركة املراأة القطرية يف قوة العمل قليلة مقارنة بالكثري من 

البلدان ذات الدخل املرتفع. 

قطر  دولة  يف  البطالة  ن�شبة  كانت  الأخرية،  ال�شنوات  ويف 

عن  العاطلني  معظم  واإن  جدًا.  ملحو�شة  ب�شورة  منخف�شة 

العمل هم يف الدرجة الأوىل من الباحثني عن اأول وظيفة لهم، 

بالإ�شافة اإىل الذين لديهم تف�شيل قوي للعمل يف قطاع معني، 

ومعظمهم من الن�شاء. ومع ذلك فاإن هنالك دواعي للقلق اإزاء 

البطالة املقنعة، وانخفا�س اإنتاجية اليد العاملة.

ويف�شل املوظفون اجلدد من القطريني العمل يف القطاع العام 

جهود  يعزز  ومما  توظيفهم.  يف  الرئي�شي  القطاع  ميثل  الذي 

هو  العمل  قوة  يف  القطريني  م�شاركة  زيادة  يف  العام  القطاع 

الأخرى.  القطاعات  كل  يف  التف�شيلية  التوظيف  �شيا�شات 

للبرتول، كانت يف  ف�شناعة الطاقة، مثًل، بقيادة �شركة قطر 

طليعة امل�شجعني على توظيف القطريني يف القطاعني املختلط 

واخلا�س. وهذه ال�شناعة توظف ال�شباب املتخرج من املدر�شة 

التعليم  يف  درا�شية  منح  برامج  بوا�شطة  وترعاهم  الثانوية، 

والتدريب املهني والتعليم اجلامعي، وتهيئ لهم م�شارا وا�شحا 

العمل،  اأثناء  التدريب  ذلك  يف  مبا  الوظيفية،  حياتهم  لتطوير 

حيث يتنقل هوؤلء املوظفون ال�شباب بني وظائف متعددة داخل 

واملالية،  والهند�شة،  وال�شيانة،  كالعمليات،  ال�شناعة  هذه 

والإدارة العامة، و اإدارة املوارد الب�شرية.

لقوة   2030 �لوطنية  قطر  روؤية  حتقيق 
عمل كفوؤة وملتزمة باأخالقيات �لعمل 

2030 ببناء قوة عمل كفوؤة  لتحقيق هدف روؤية قطر الوطنية 

اإىل  يحتاج  القطري  ال�شباب  فاإن  العمل،  باأخلقيات  وملتزمة 

حتفيز لل�شتفادة من الفر�س الكثرية املتاحة للتعليم والتدريب 

التعامل  من  قطر  دولة  تتحول  ول�شوف  الثانوية.  املرحلة  بعد 

اآليات  التاأكيد على  اإىل  الوظائف ب�شكل كمي  مع عملية تقطري 

�شوق العمل التي تربط بني الأجور والإنتاجية. و�شيكون املحرك 

الرئي�شي لهذه التغريات هو حت�شني خمرجات التعليم.

ولزيادة م�شاهمة القطريني يف قوة عمل القطاع اخلا�س، �شيتم 

تطوير قدراتهم على ريادة الأعمال من خلل التدريب القيادي، 

�شلة  ذات  جمالت  يف  اخلارج،  ويف  حملياًّ  القدرات  وبناء 

باحتياجات �شوق العمل. واإن تغيري تف�شيل القطريني للتوظيف 

يف القطاع العام وزيادة م�شاركتهم يف قوة عمل القطاع اخلا�س 

يتطلب معاجلة الفجوات يف العلوات الجتماعية وظروف العمل.

وهنا يثار �شوؤال هام وهو: اإىل اأي مدى ينبغي تقلي�س الفجوات 

يف الأجور بني املواطنني والوافدين، وبني العاملني يف القطاعني 

العام واخلا�س للت�شجيع على اإحلل القطريني حمل الوافدين.  

ولت�شجيع حتول القطريني من العمل يف القطاع العام اإىل العمل 

يف القطاع اخلا�س، �شوف تتم مراجعة الرواتب والأجور واملزايا 

يف القطاع العام، ويف الوزارات والأجهزة احلكومية، وال�شركات 

احلكومية، والقطاع املختلط، مبا يف ذلك، نظام التقاعد، وذلك 

البقاء يف  القطريني على  لت�شجيع  املنا�شبة  ال�شيا�شات  لتحديد 

قوة العمل، وزيادة م�شاركتهم يف قوة عمل القطاع اخلا�س. 

مع  الأولوية  ذات  الحتياجات  لتلبية  التدريب  برامج  و�شتوجه 

اأكرب مب�شمونها وجودتها واعتمادها مهنيًا. ومن �شاأن  اهتمام 

عدم  تعالج  اأن  جودتها  وحت�شني  التوظيف  خدمات  َدور  تو�شيع 

املواءمة بني الطلب على قوة العمل وحجم العر�س منها. وكذلك 

ال�شتجابة للحتياجات املتغرية ل�شوق العمل. و�شتقدم احلكومة 

احلوافز لأ�شحاب العمل والعاملني لكي يعطى التدريب املتوا�شل 

الأهمية اللزمة من خلل اإعادة التدريب. 

و�شيعاد النظر يف �شيا�شة ا�شتقدام العمالة الوافدة وما يرتبط 

بها من ت�شريعات ولوائح خا�شة بالكفالة والرتخي�س، مع الأخذ 

بعني العتبار التوليفة ال�شحيحة لهذه العمالة. و�شتعدل قوانني 

و�شمان  العاملني  جميع  حقوق  حلماية  للحاجة،  وفقا  العمل 

�شلمتهم �شمن اإطار �شامل للحماية الجتماعية، ومبا يت�شق مع 

القواعد واملعايري الدولية. واإن تخطيط امل�شار الوظيفي وتنفيذ 

يف  اأهمية  يحتل  امل�شتهدفة  الوافدة  للعمالة  املهنية  الربامج 

القت�شاد املعريف حيث ت�شاهم هذه العمالة يف توجيه وتدريب 

ال�شباب القطري تدريبًا فعاًل يف جميع القطاعات.

�شيتم حت�شني اآليات التن�شيق بني اجلهات امل�شوؤولة عن التعليم 

الإدارية  العمليات  لتح�شني  والعمل، و�شمن كل جهة  والتدريب 

املتدنية  النتائج  اأ�شباب  مثل،  ف�شتدر�س  الإح�شائية.  والنظم 

بني  الروابط  تقوية  و�شيتم  والتدريب،  التعليم  لنظام  ن�شبيا 

التعليم و�شوق العمل لتحقيق الأهداف املطلوبة.

لتحقيق الأهداف الوطنية ل�شوق العمل �شتقوم احلكومة باإجراء 

وذلك   ،2016-2011 بني  ما  للفرتة  جوهرية  اإ�شلحات 

لتعزيز تنمية راأ�س املال الب�شري الذي يخدم النمو القت�شادي 

وت�شعى  معريف.  اقت�شاد  اإىل  التحول  من  وميكن  امل�شتدام، 
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احلكومة اأي�شا اإىل زيادة كفاءة �شوق العمل، باإقامة تكافوؤ بني 

العر�س والطلب على اليد العاملة يف القطاعني العام واخلا�س.

�شوق  لقطاع  نتائج  ثمان  حتقيق  يف  الإ�شلح  برامج  �شت�شاهم 

العمل، وهي:

تو�شيع فر�س التدريب العايل اجلودة للقطريني.

تقدمي حوافز للقطريني على العمل يف القطاع اخلا�س.

زيادة اإنتاجية قوة العمل.

اجلودة،  العالية  املهارات  اأ�شحاب  الوافدين  ا�شتقطاب 

والحتفاظ بهم

تعزيز اإدارة املوارد الب�شرية.

حت�شني مرونة �شوق العمل.

قاعدة  وبناء  الأدلة،  اإىل  امل�شتندة  ال�شيا�شات  و�شع  تعزيز 

املعلومات اللزمة لذلك.    

امل�شار  ب�شاأن  امل�شورة  واإ�شداء  التوظيف  خدمات  حت�شني 

الوظيفي.

اإن الأهداف الطموحة التي ُو�شعت لكل واحدة من هذه النتائج 

تتطلب تنفيذًا مبكرًا وفعاًل وم�شتدامًا للأن�شطة املرتبطة بها، 

اإذا اأريد حتقيقها بحلول عام 2016.

 

�لتدريب  فر�ص  زيادة  �لأوىل:  �لقطاعية  �لنتيجة 

وتتنا�سب  طموحاتهم  تلبي  للقطريني  �جلودة  �لعايل 

مع قدر�تهم

تعترب ن�شبة م�شاركة القطريني يف قوة العمل منخف�شة. وتطمح 

2030 اإىل اأن يكون للقطريني دور اأكرب يف  ر�ؤية قطر الوطنية 

دعم القت�شاد من خلل زيادة م�شاركتهم يف قوة العمل، ل�شيما 

التقنية  املهارات  زيادة  اأن  كما  امل�شتوى.  العالية  الوظائف  يف 

�شوق  احتياجات  مع  تتما�شى  التي  تلك  وبالأخ�س  للقطريني 

العمل �شتوؤدي اإىل م�شاركة اأكرب واأكرث فاعلية يف قوة العمل. 

وب�شكل عام يتطلب القطاع العام احلديث قوة عمل مب�شتوًى عال 

ن�شبة  وجود  اإىل  ي�شري  واقع احلال  ولكن  والكفاءة.  املهارة  من 

يف  العاملني  املهرة  اأ�شباه  اأو  املهرة  غري  القطريني  من  عالية 

القطاع العام )اجلدول 4-1(. واإن انخفا�س متطلبات القطاع 

العام من املهارات اإىل جانب �شمات اأخرى من �شمات التوظيف 

فيه )ل�شيما املزايا الجتماعية( اأدت اإىل �شعف احلافز لدى 

القطريني على تطوير مهاراتهم وتعليمهم، وم�شاركتهم يف قوة 

عمل القطاع اخلا�س.

القطاع  يف  العمل  اأ�شحاب  رغبة  من  تثبط  التي  امل�شائل  ومن 

اخلا�س من توظيف القطريني الداخلني حديثا اإىل �شوق العمل 

م�شتوى املهارة، واملوقف اإزاء العمل، وغياب الدافعية للعمل. فمن 

القطاع  العاملني يف  املطلوب من  العايل  الأداء  يوؤثر  اأن  املرجح 

اخلا�س على خيارات اأ�شحاب العمل يف توظيف القطريني.

له  الت�شدي  يجب  حتديا  العمل  قوة  يف  املهارات  نق�س  وميثل 

واخلا�شة  العامة  املوؤ�ش�شات  تنفذها  برامج  ت�شميم  من خلل 

م�شتهدفة رفع م�شتوى املهارات لدى القطريني بالدرجة الأوىل.

فهو  الأكادميي،  التعليم  كله  يتابع  ل  القطري  ال�شباب  اأن  ومبا 

التدريب  خلل  من  التقنية  مهاراته  لتطوير  فر�س  اإىل  يحتاج 

املهني. وت�شري املقارنات املرجعية اإىل اأن ن�شبة اللتحاق بالتعليم 

للقطريني  الثانوي  التعليم  م�شتوى  يف  املهني  والتدريب  التقني 

اأقل من موؤ�شرات املقارنة الدولية )اجلدول 2-4(.

برنامج رفع م�ستوى �ملهار�ت لدى �لقطريني

لتحقيق هذه النتيجة �شتقوم احلكومة مبا يلي:

اإدارة  كفاءة  لرفع  العام  القطاع  يف  املهارات  م�شتوى  رفع 

ت�شجيع  �شرورة  مع  اأدائها،  وحت�شني  العامة  املوؤ�ش�شات 

م�شتوى  رفع  على  العام  القطاع  يف  املوظفني  القطريني 

ن احلكومة فر�س التدريب الطويل  مهاراتهم. و�شوف حُت�شِّ

التدريب،  خيارات  بزيادة  العام  القطاع  ملوظفي  الأمد 

واملنح الدرا�شية من خلل ن�شر معلومات عن هذه الفر�س 

اأثناء  التدريب  على  امل�شاركة  ولتحفيز  اأو�شع.  نطاق  على 

العمل ورفع  درجة املهارات، �شتاأخذ عمليات تقييم الأداء 

الوظيفي بعني العتبار امل�شاركة يف هذه الربامج وم�شتوى 

الأداء فيها.

حت�شني املهارات يف القطاع اخلا�س لت�شجيع القطريني على 

موؤ�ش�شات  م�شاركة  واإن  تنوعا.  اأكرث  اقت�شادي  دور  اأداء 

القطاع اخلا�س يف ت�شميم وتنفيذ وتقدمي التدريب تعترب اأداٌة 

رئي�شيَة لتحقيق املواءمة بني العر�س والطلب على املهارات يف 

القطاع اخلا�س، ومبا يلبي احتياجاته. ويجب معاجلة م�شاألة 

تكاليف التدريب التي قد َتثني ال�شركات اخلا�شة عن توظيف 

التدريب  فر�س  توفري  مثل  اآليات،  تو�شع  و�شوف  القطريني. 

الوافدين،  املوظفني  بني  املهارات  نقل  لت�شهيل  العمل،  اأثناء 

ذوي املهارات العالية والقطريني الواعدين.

لتح�شني  املهني  التدريب  اإىل  الو�شول  اإمكانيات  زيادة 

اختلف  على  العمل  �شوق  اإىل  اجلدد  الداخلني  مهارات 

رعاية  اإىل  حتتاج  التي  وللمجموعات  تعليمهم،  م�شتوى 

خا�شة اأي�شًا. وينبغي اأن يكون برنامج التدريب املهني ُمتاحًا 

•
•
•
•

•
•
•

•

•

•

•
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والن�شاء،  منهم،  املوظفني  غري  ل�شيما  القطري،  لل�شباب 

املهم�شة  الفئات  من  وغريهم  اخلا�شة،  الحتياجات  وذوي 

كما  العمل.  �شوق  الفعالة يف  م�شاركتهم  لتعزيز  وال�شعيفة، 

اأخرى  بربامج  وثيقة  �شلة  وذا  متنوعًا  التدريب  �شيكون 

القطاعني  ملوظفي  املهارات  م�شتويات  حت�شني  ت�شتهدف 

العام واخلا�س. وي�شتند الربنامج اإىل تقييم اخلربة وتقييم 

للمهارات التي حتتاجها ال�شوق.

لكي  والعام  اخلا�س  القطاعني  يف  القيادية  املهارات  تعزيز 

يتطلُب  الأمر  وهذا  البلد.  يف  دافعة  قوة  القطريون  يكون 

عالية  وظائف  ل�َشغل  قابليًة  ُيبدون  الذين  القطريني  تزويد 

القيادية من  اإمكانياتهم  لتطوير  اللزمة  بالو�شائل  الدرجة 

خلل برنامج من�شق للتدريب على املهارات.

�لهدف �ملحدد

العمرية             الفئة  من  ون�شاًء  رجاًل  القطريني  مهارات  حت�شني 

اأدنى  اوتعليم  الثانوي  التعليم  على  واحلا�شلني   ،59  - 20
منه، لزيادة ن�شبة م�شاركتهم يف قوة العمل. •

•
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�لنتيجة �لقطاعية �لثانية: 

حتفيز �لقطريني على �لعمل يف �لقطاع �خلا�ص

ي�شكل القطاع اخلا�س القطري ن�شبة اأقل من 35% من الناجت 

قوة  ا�شتقطاب  يف  كبريًا  دورًا  يلعب  ولكنه  الإجمايل،  املحلي 

العمل. فقد كان يوظف ما يقرب من 80% من قوة العمل عام 

2009. ويف الوقت الذي يعمل 5% فقط من القطريني يف هذا 
71% يف الإدارة احلكومية و16% يف ال�شركات  القطاع، يعمل 

اململوكة للدولة .

 

اأي�شا.  حمدودة  الأعمال  ريادة  يف  القطريني  م�شاركة  وتعترب 

اأعماًل  ويديرون  ي�شتثمرون  القطريني  من  فقط   %2 اأن  حيث 

جتارية خا�شة بهم.

وبالن�شبة مل�شاركة املراأة القطرية يف قوة العمل فقد ارتفعت منذ 

اأقل  امل�شاركة ل تزال  ن�شبة  ارتفاعًا كبريًا، ولكن   ،2001 عام 

كثريا مما هي عليه يف البلدان الأكرث تقدمًا )ال�شكل 17-4(. 

اأكرث ترددًا من الرجال القطريني يف  اإن الن�شاء القطريات  بل 

قبول العمل يف القطاع اخلا�س، ويعزى ذلك اإىل اأ�شباب ثقافية 

ُتدر  العام  القطاع  يف  فالوظيفة  العمل.  ببيئة  مت�شلة  وعوامل 

دخل اأعلى يف بيئة عمل اأف�شل، وبالتايل فهي جمزية اأكرث من 

الوظيفة يف القطاع اخلا�س.

م�ساركة �كرب للقطريني يف �لقطاع �خلا�ص

لتحقيق هذه النتيجة �شتقوم احلكومة مبا يلي:

القطري  ال�شباب  ت�شتهدف  الأعمال  لريادة  مبادرة  و�شع 

والن�شاء القطريات. تبني هذه املبادرة على اخلربة املكت�شبة 

ال�شغرية  للم�شاريع  قطر  �“جهاز  الرو�شة”  “مركز  يف 

ممار�شة  من  حتد  التي  للقيود  وتت�شدى  واملتو�شطة”، 

جتارية،  اأعمال  خطة  و�شع  يف  م�شابقة  وجُتري  الأعمال، 

ودولية.  واإقليمية  حملية  موؤ�ش�شات  يف  التدريب  وت�شجيع 

يتطلب تنفيذ املبادرة و�شع برنامج �شامل لجتذاب ال�شباب 

التدريب  و�شيوؤدي  احلرة.  الأعمال  ممار�شة  نحو  القطري 

املنا�شب  للتوجيه  اأعمال  و�شع خطة  وامل�شابقات يف  العملي، 

وزيادة اهتمام الفئة امل�شتهدفة لريادة الأعمال.

املراأة  توظيف  من  النا�س  مبواقف  املرتبطة  العوائق  تقليل 

خا�س.  بوجه  اخلا�شة  ال�شركات  يف  وتوظيفها  عام  بوجه 

توؤثر  التي  العوائق  لتحديد  درا�شة  احلكومة  جتري  و�شوف 

�شلبياً على توظيف املراأة القطرية، وتقدم حوافز لأ�شحاب 

•

•
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العمل يف الأن�شطة القت�شادية التي تف�شل الن�شاء القطريات 

العمل فيها. 

العام  القطاعني  بني  والأجور  الرواتب  يف  الفروق  تخفي�س 

كزيادة  خمتلفة  خيارات  يف  النظر  ميكن  وهنا  واخلا�س. 

عليها  يح�شل  التي  املزايا  م�شتوى  وزيادة  التوظيف  فر�س 

املوظفون القطريون يف القطاع اخلا�س. وميكن تقدمي املزايا 

الجتماعية التي تقدمها احلكومة للقطريني يف القطاع العام 

للقطريني يف القطاع اخلا�س، مبا يف ذلك احلق يف امتلك 

الأر�س واحل�شول على قر�س لبناء منـزل عليها. ويتوقع اأن 

تكون تكاليف هذه املزايا منخف�شة ب�شبب قلة عدد القطريني 

كبري  عائٍق  اإزالة  تتم  وهكذا  اخلا�س،  القطاع  يف  العاملني 

يف  يتمثل  اآخر  خيار  وهناك  اخلا�س.  القطاع  يف  لتعيينهم 

حتفيز  احلكومة لل�شركات اخلا�شة لتعيني القطريني بتقدمي 

مبلغ  ولكن  تدريبهم،  تكاليف  تغطي  ال�شركات  لهذه  اإعانة 

هذه الإعانات يحتاج اإىل التحديد الدقيق واملتابعة امل�شتمرة. 

و�شوف جُترى درا�شة ملعرفة اأف�شل اخليارات لتلبية حاجات 

دولة قطر يف هذا املجال.

�لهدف �ملحدد

زيادة ن�شبة م�شاركة القطريني يف قوة عمل القطاع اخلا�س 

من 5% اإىل %15.

�لنتيجة �لقطاعية �لثالثة: 

زيادة �إنتاجية قوة �لعمل

الإنتاجية  عالية  عمل  قوة  نحو  الجتاه  اإىل  قطر  دولة  تهدف 

القطريني  لت�شجيع  كافية  ومزايا  ورواتب  اأجور  على  حت�شل 

رئي�شيًا  موجهًا  الإنتاجية  و�شتكون  عالية.  بن�شب  امل�شاركة  على 

ودافعًا قوياًّ لتحول دولة قطر من القت�شاد القائم على املوارد 

زيادة  �شاأن  ومن  املعريف.  القت�شاد  اإىل  الهيدروكربونية 

وزيادة  العالية،  املهارات  ذات  العمل  لقوة  ال�شركات  ا�شتخدام 

ال�شتثمار التكنولوجي اأن تدعما التحول اإىل اأ�شاليب اإنتاج اأكرث 

تقدمًا من الناحية التكنولوجية وقوة عمل اأعلى اإنتاجية.

كثافة  على  القائمة  القطاعات  يف  العمل  قوة  اإنتاجية  ت�شاهي 

املعرفة يف دولة قطر الإنتاجية يف البلدان املذكورة يف املقارنات 

القائمة  القطاعات  الإنتاجية يف  املرجعية، لكنها تقل عن تلك 

على كثافة ا�شتخدام العمل )ال�شكل 4-18(. علوة على ذلك، 

الأخرية  ال�شنوات  يف  الإجمالية  العمل  قوة  اإنتاجية  �شهدت 

�شيا�شة  من  العمل  اأ�شحاب  ا�شتفاد  وقد  م�شتمرًا.  انخفا�شا 

اإىل عر�س غري حمدود  توؤدي  التي  لل�شتقدام،  املفتوح  الباب 

�َس  للعمال غري املهرة واأ�شباه املهرة، باأجور منخف�شة. وقد َقوَّ

الراأ�شمالية،  املعدات  يف  ال�شتثمار  على  احلوافز  الو�شع  هذا 

اأن  �شاأنها  من  التي  مهارة،  الأعلى  العاملة  اليد  وا�شتخدام 

املعرو�س  تقليل  ودون  العمالة.  على  الطلب  اإجمايل  تخف�س 

•

•
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جاذبية  وزيادة  واملهارة،  الكلفة  املنخف�شة  العاملة  اليد  من 

ال�شتثمارات الراأ�شمالية وقوة العمل ذات املهارة العالية �شوف 

بالتنوُّع القت�شادي  لن يتمكن القت�شاد من حتقيق طموحاته 

ال�شليم وتخفي�س ن�شبة العمالة الوافدة.

تنفيذ ��سرت�تيجية �إنتاجية �ليد �لعاملة

لتحقيق هذه النتيجة �شتقوم احلكومة مبا يلي:

العالية  املهارات  العمل ذات  قوة  ا�شتخدام  حت�شني جاذبية 

اأ�شحاب العمل، وهذا يتم بجعلهم يتحملون جميع  من قبل 

فيها  اإقامتهم  نتيجة  قطر  دولة  تتحملها  التي  التكاليف 

اأو   ، املتدنية  املهارات  ذوي  العمال  تعيني  على  كر�شوم  

با�شتخدام نظام نقاط لدخولهم اإىل دولة قطر، اأو التاأمني 

فالبلدان  للأجور.  اأدنى  حد  و�شع  اأو  الإجباري،  ال�شحي 

الأخرى امل�شتوردة لليد العاملة ت�شتخدم الأدوات امل�شار اإليها 

م بدخول العمالة الوافدة. للتحكُّ

ذات  للم�شاريع  التمويل  اإىل  الو�شول  اإمكانيات  حت�شني 

الراأ�س املال املرتفع من خلل منح اإعانات اأو تقدمي قرو�س 

مي�شرة.

ل�شمان دعم جميع  التغيري  واإدارة  اإعداد خطة للت�شالت 

اجلهات املعنية وم�شاركتها. 

 

العمل  اأ�شحاب  ا�شتعداد  بزيادة  اخلطة  ت�شاهم  اأن  ويتوقع 

والعمال الوافدين لقبول التغيريات، ودعم التحول القت�شادي، 

اأن  مبكان  الأهمية  ومن  �شريع.  ب�شكل  العمل  اإنتاجية  وحت�شني 

الر�شوم  قبول  من  العمل  اأ�شحاب  قلق  دواعي  اخلطة  تعالج 

ونظام النقاط.

�لهدف �ملحدد

من  العمل  اإنتاجية  يف  قطر  لدولة  العاملي  الرتتيب  حت�شني 

املرتبة 35 اإىل 29.

�لنتيجة �لقطاعية �لر�بعة: 

زيادة �لقدرة على ��ستقطاب �لعمالة �لو�فدة �لعالية 

�ملهارة و�لحتفاظ بها 

عدد  يف  زيادة  يتطلب  تنوعًا  اأكرث  اقت�شاد  اإىل  التحول  اإن 

العمال ذوي املهارات العالية، وتقليل عدد العمال ذوي املهارات 

القت�شاد  حجم  كرب  اإىل  ونظرًا   .)19-4 )ال�شكل  املنخف�شة 

اأن  الطبيعي  فمن  قطر،  دولة  �شكان  بعدد  مقارنة  القطري 

من  العالية  املهارات  ذوي  العمال  من  كبرية  ن�شبة  تكون 

ا�شتقطاب  اإىل   2030 الوطنية  قطر  روؤية  وتطمح  الوافدين. 

التوليفة ال�شحيحة من العمال الوافدين ذوي املهارات العالية 

والحتفاظ بهم، مع تقدمي حوافز منا�شبة واإجراءات موؤ�ش�شية 

ملئمة ل�شمان حقوقهم وتاأمني �شلمتهم.

لقد ا�شتقطبت دولة قطر عددا كبريا من العمال ذوي املهارات 

•

•

•

•
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املتدنية عندما منا بناء البنى التحتية فيها ب�شرعة كبرية، لكن 

املتطلبات لجتذاب العمال ذوي املهارات العالية والحتفاظ بهم 

تختلف. واإن اأ�شحاب العمل يعتربون اأن ا�شتقطاب العمال املهرة 

والحتفاظ بهم عملية �شعبة وي�شكل قيدًا على ممار�شة اأعمالهم، 

و يعزون ذلك اإىل القوانني واملمار�شات التعاقدية. وهنالك الكثري 

من امل�شائل التي تظهر ب�شبب القيود التي تفر�شها عقود التوظيف 

املحكومة بقانون 2009 لإدارة املوارد الب�شرية احلكومية، والقيود 

بالتطوير،  علقة  لها  التي  تلك  خا�شة  العمل،  اأثناء  املفرو�شة 

واملحافظة على امل�شتوى املهني، وال�شتغناء عن اخلدمات بدون 

فرتة اإنذار كافية. وهذا اأدى اإىل عدم ال�شتقرار يف قوة العمل، ل 

�شيما يف قطاعي ال�شحة والتعليم.

العقد  يف  املاهرة  غري  الوافدة  العمالة  ن�شبة  ارتفاع  اأدى  وقد 

ولإعادة  كبرية.  واجتماعية  اقت�شادية  خماطر  اإىل  املا�شي 

التوازن بني الطلب على العمالة الوافدة واملخاطر التي ُي�شببها 

جلذب  حوافز  تقدمي  اإىل  حاجة  هناك  فاإن  الكبري،  عددها 

واملعي�شة،  العمل  ظروف  حت�شني  خلل  من  املاهرة  العمالة 

اأجل  من  لأبنائها  املنا�شب  والتدريب  التعليم  توفري  ل�شيما 

ا�شتقطاب الرتكيبة ال�شحيحة من املهارات والحتفاظ بها.

ذ�ت  �لو�فدة  �لعمالة  ل�ستقطاب  �سامل  برنامج  تنفيذ 

�جلودة �لعالية و�لحتفاظ بها

لتحقيق هذه النتيجة �شتقوم احلكومة مبا يلي:

تنفيذ برنامج لتوظيف الوافدين والحتفاظ بهم من خلل 

مراجعة نظام الكفالة يف دولة قطر وحتديثه وفقًا للحاجة. 

العمل  اأ�شحاب  نظر  وجهات  الربنامج  ي�شمل  و�شوف 

الب�شرية  املوارد  لإدارة   2009 قانون  وتقييم  واملوظفني، 

اآثار املخاطر  احلكومية، وو�شع ا�شرتاتيجيات للتخفيف من 

و�شوف  الوافدة.  العمالة  على  الكبري  بالعتماد  املرتبطة 

الوافدين  بني  الت�شال  القطاعات  عرب  تن�شيق  هيئة  تتوىل 

واملوؤ�ش�شات العامة واخلا�شة، و درا�شة الدواعي التي ت�شبب 

تدر�س  و�شوف  املاهرة منها.  الوافدة وخا�شة  للعمالة  القلق 

الذين  للوافدين  الدائمة  الإقامة  ملنح  برناجمًا  قطر  دولة 

تتوفر فيهم �شروط حمددة، واإن�شاء حمكمة حتل املنازعات 

العمالية.

يف  مبا  العمال،  حلقوق  والتنظيمي  القانوين  الدعم  و�شيكون 

ذلك �شنُّ قوانني جديدة وتوقيع اتفاقيات دولية، على جانب من 

املهنية،  ال�شلمة  مثل  العمال،  حقوق  ق�شايا  ملعاجلة  الأهمية 

حت�شني  واإن  القانوين.  النظام  اإىل  والو�شول  العمل،  وظروف 

اإىل فائدة  العاملني فقط واإمنا �شيوؤدي  العمال لن يفيد  حقوق 

ن �شورة دولة قطر العاملية  كربى للتنمية القت�شادية، و�شيُح�شِّ

اأي�شًا باعتبارها دولة رائدة.

�لأهد�ف �ملحددة

زيادة ن�شبة العمالة الوافدة ذات املهارات العالية من %17 

اإىل %23.

زيادة عدد اتفاقيات مكتب العمل الدويل امل�شادق عليها من 

قبل دولة قطر من 6 اتفاقيات اإىل 20 اتفاقية.

�لنتيجة �لقطاعية �خلام�سة: 

للمو�رد  �ل�سرت�تيجي  �لتخطيط  ��ستخد�م  تعزيز 

�لب�سرية

اأ�شاليب  يف  تغيريات  يتطلب  معريف  اقت�شاد  اإىل  التحول  اإن 

قطاع  وظائف  يف  املتوقع  الكبري  فالنخفا�س  التوظيف. 

 ،)2016 عام   %27 اإىل   2009 عام   %44 )من  الإن�شاءات 

من  معاجلة  اإىل  يحتاج  متوقعة،  اأخرى  تغريات  اإىل  بالإ�شافة 

قانون  ويركز  الوطنية.  والتنظيمية  املوؤ�ش�شية  اجلهات  ِقَبل 

2009 لإدارة املوارد الب�شرية احلكومية على و�شع برامج تدعم 
برامج  ُتلبي  اأن  فيجب  العام.  القطاع  يف  العمل  قوة  تخطيط 

العمل من املهارات واملعارف  والتدريب احتياجات قوة  التعليم 

التي يتطلبها �شوق العمل. بالرغم من وجود مردودات اإيجابية 

لإ�شافة �شنة اأخرى اإىل التعليم بعد املرحلة الثانوية، مثًل، فاإن 

القطريني يف كثري من الأحيان ل يتابعون الدورات التي توؤهلهم 

اإىل  ذلك  يعود  ورمبا  جامعية.  �شهادة  اأو  دبلوم  على  للح�شول 

قلة تقديرهم ملردودات التعليم الإ�شايف، لذا فاإن هنالك حاجة 

لت�شجيع القطريني على متابعة التعليم العايل من خلل توعيتهم 

باملردودات الإ�شافية لهذا التعليم.

خطة رئي�سية للمو�رد �لب�سرية

لتحقيق هذه النتيجة �شتقوم احلكومة مبا يلي:

العام،  القطاع  يف  والتطوير  للتدريب  �شنوية  خطة  تن�شيق 

الأمانة  يف  احلكومية  الب�شرية  املوارد  اإدارة  خلل  من 

و�شع  احلكومية  اجلهات  من  تطلب  الوزراء،  ملجل�س  العامة 

ي�شتلزم  وهذا  احلقيقية.  لحتياجاتها  وفقا  وظيفية  هياكل 

القطريني  املوظفني  من  الحتياجات  ب�شاأن  م�شتقبلية  نظرة 

والوافدين على حد �شواء.

احتياجات  تعك�س  الب�شرية  للموارد  رئي�شية  خطة  اإعداد 

واحتياجات  التوظيف  وا�شرتاتيجية احلكومة يف  القت�شاد، 

اجلهات  وتوعية  تنوعًا،  اأكرث  اأ�شبحت  التي  العمل  �شوق 

•

•

•

•
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ف  ُتعرِّ و�شوف  املطلوبة.  العمل  قوة  وتوليفة  بنوعية  املعنية 

والقدرات  املهارات  وُتبني  النق�س،  نقاط  الرئي�شية  اخلطة 

العايل  التعليم  ونوع  القطاع،  بح�شب  العمل  لقوة  املطلوبة 

الوافدة  العمالة  امللئمة من  والرتكيبة  اللزمني  والتدريب 

املوظفني  من  املطلوب  والنوع  العدد  وبتحديد  قطاع.  لكل 

�شتجمع احلكومة بني منظور وزارة العمل  وقادة ال�شناعة 

احلكومية  القطاعات  وقادة  للبرتول(  قطر  �شركة  )مثل 

تت�شمن  عمل  خطة  وت�شع  للتعليم(  الأعلى  املجل�س  )مثل 

قوة العمل املطلوبة لدولة قطر يف امل�شتقبل. و�شوف تو�شح 

اخلطة متطلبات التعليم والتدريب املرتبطة بذلك. و�شوف 

ُتلبي اخلطُة الرئي�شيُة ما يلي:

املدى  يف  القطاع  بح�شب  العمل  قوة  احتياجات  حتديد 

الق�شري واملدى املتو�شط.

قوة  احتياجات  لتلبية  والتدريب  التعليم  متطلبات  حتديد 

العمل القطرية.

حتديد العمالة الوافدة امل�شتهدفة، والتي يتطلبها القت�شاد 

وفقًا للمهارات والقدرات.

واإجراء  وتقييمها  الرئي�شية  اخلطة  ملتابعة  نظام  تطوير 

التعديلت اللزمة وفق احلاجة.

�لهدف �ملحدد

و�شع وتنفيذ خطة رئي�شية �شاملة للموارد الب�شرية.

�لنتيجة �لقطاعية �ل�ساد�سة: 

حت�سني �سيا�سات �سوق �لعمل، وو�سع �إطار موؤ�س�سي فعال

حتديات  ظهور  اإىل  قطر  دولة  لقت�شاد  ال�شريع  النمو  اأدى 

عن  امل�شوؤولة  واجلهات  العمل  �شوق  ب�شيا�شة  �شلة  ذات  كثرية 

و�شعها وتنفيذها.

اإن حت�شني كفاءة �شوق العمل يوؤدي اإىل تخفي�س تكاليف العقود 

املهارات  ذوي  العمال  وي�شجع  العمل،  اأ�شحاب  ُيربمها  التي 

اأن  ُيذكر  ومما  فيها.  والبقاء  قطر  دولة  اإىل  للقدوم  اجليدة 

التوظيف يف القطاع العام يحكمه قانون اإدارة املوارد الب�شرية 

املزايا  من  العديد  يت�شمن  الذي   ،2009 لعام  احلكومية 

لدى  التعليم  يف  الأف�شلية  منحهم  ذلك،  يف  مبا  للقطريني، 

احلكومة، ومكافاآت، واإجازات ومكافاأة نهاية اخلدمة. 

مييل ق�شم من الرجال القطريني اإىل التقاعد يف حدود ال�شنة 

الأربعني من العمر، و�شن التقاعد هذه هي اأبكر مما هي عليه 

بني  ومن   .)20-4 )ال�شكل  الأخرى  البلدان  معظم  يف  احلال 

•

•

•

•

•
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العوامل التي تدفع اإىل التقاعد املبكر ما يوفره نظام التقاعد 

يف القطاع العام من مزايا بعد التقاعد، اإ�شافة اإىل توفر فر�س 

احل�شول على دخٍل عاٍل بدًل من الأعمال التجارية وغريها. 

تطوير ت�سريعات �سوق �لعمل

لتحقيق هذه النتيجة �شتقوم احلكومة مبا يلي:

مراجعة قانون املوارد الب�شرية احلكومية لعام 2009 وتطويره، 

مبا يقلل من اجلوانب غري امل�شجعة على م�شاركة القطريني يف 

قوة العمل، وعلى ا�شتقدام الوافدين والحتفاظ بهم.

وحت�شني  الجتماعية،  والتاأمينات  التقاعد  قانون  حتديث 

كفاءته، واإزالة الآثار ال�شلبية غري املق�شودة على قوة العمل.

�لهدف �ملحدد

على  القادرين  اإىل  العاملني  القطريني  م�شاركة  ن�شبة  زيادة 

العمل من 63% اإىل 66% للرجال ومن 36% اإىل 42% للن�شاء.

بناء قدرة �جلهات �ملعنية �لرئي�سية ب�سوق �لعمل

  

وزارة  ت�شتفيد  اأن  ويتوقع  فعالة،  اإدارة  اإىل  العمل  �شوق  يحتاج 

يف  قدراتها  لزيادة  التنظيمي  هيكلها  يف  التغريات  من  العمل 

اإدارة �شوق العمل. كما اأن هناك حاجة لآليات تن�شيق فعالة بني 

اجلهات ذات ال�شلة ب�شوق العمل، وداخل كل جهة. 

خلل  من  التعزيز،  من  الكثري  تتطلب  العمل  �شوق  فكفاءة 

واللوائح  والت�شريعات  الفعال،  والتن�شيق  القدرات،  حت�شني 

كفاءة خمرجات  وزيادة  التنظيمية،  القدرات  وتعزيز  املنا�شبة 

التخطيط  على  القدرة  وتطوير  العمل،  بيئة  وحت�شني  التعليم، 

ال�شرتاتيجي ل�شوق العمل. 

لتحقيق هذه النتيجة �شتقوم احلكومة مبا يلي:

زيادة قدرة اجلهات املعنية الرئي�شية يف احلكومة، وحت�شني 

اللجنة  تفعيل  و  كفاءة  الأكرث  التنظيم  وت�شجيع  هيكلها، 

العمل.  �شوق  �شيا�شات  لتن�شيق  الوزارات  بني  امل�شرتكة 

بني  �شراكات  يتطلب  الأمر  فاإن  الأف�شل  التن�شيق  ول�شمان 

الأجهزة احلكومية والقطاع اخلا�س.

�لهدف �ملحدد

تعزيز القدرة وحت�شني التن�شيق بني اجلهات املعنية الرئي�شية 

ب�شوق العمل.

�لنتيجة �لقطاعية �ل�سابعة: 

�لأبحاث  وزيادة  �لعمل  �سوق  معلومات  جودة  حت�سني 

�خلا�سة به 

اإن بيانات �شوق العمل واملعلومات والبحوث املتعلقة به اأ�شا�شية 

البحوث  نق�س  اأن  غري  الأدلة.  اإىل  م�شتندة  �شيا�شات  لر�شم 

والبيانات ال�شاملة عن �شوق العمل يحد من اإمكانية دولة قطر 

للبيانات  يف ر�شم �شيا�شة عمل فعالة. فل يوجد م�شدر وحيد 

املعنية  لذلك ي�شعب على اجلهات  العمل،  �شوق  ال�شادرة عن 

اأن ت�شل اإىل البيانات ذات ال�شلة. فامل�شدر الرئي�شي للبيانات 

العمل،  وزارة  لدى  موجود  مثًل،  القطرية،  العمل  قوة  عن 

الرئي�شي  امل�شدر  بينما  الوافدة،   العمل  اإىل قوة  بالن�شبة  هذا 

املوارد  اإدارة  لدى  موجود  العام  القطاع  موظفي  عن  للبيانات 

الب�شرية احلكومية يف الأمانة العامة ملجل�س الوزراء. اإن قواعد 

معلومات  قاعدة  يف  اأف�شل  جتميع  اإىل  بحاجة  هذه  البيانات 

البيانات  قواعد  يف   امل�شاركة  واإن  العمل.  �شوق  عن  رئي�شية 

اجلهات  بني  التن�شيق  حت�شني  يتطلب  العمل  ل�شوق  واملعلومات 

الكثرية املعنية ب�شيا�شات �شوق العمل )ال�شكل 21-4(.

ميكن لنظام معلومات وطني عن �شوق العمل اأن يبني على جهود 

العمل  لقوة  ال�شنوي  امل�شح  ويعترب  قطر.  دولة  يف  حاليًا  قائمة 

نطاقا  الأو�شع  امل�شدر  وهو  للإح�شاء،  قطر  جهاز  يعده  الذي 

امل�شح  هذا  اأن  من  وبالرغم  العمل.  ب�شوق  اخلا�شة  للبيانات 

ي�شكل م�شدرًا غنياًّ للبيانات، لكنه ل ُيربز بع�س جوانب �شوق 

اأن�شطة اأخرى متثل م�شادر  العمل، مثل م�شاركة القطريني يف 

اإ�شافية للدخل.

نظام معلومات �سوق �لعمل

لتحقيق هذه النتيجة �شتقوم احلكومة مبا يلي:

و�شع نظام معلومات ل�شوق العمل �شهل ال�شتخدام من قبل 

املعلومات  النظام  �شيوفر  كما  العمل،  �شوق  �شيا�شة  �شانعي 

م�شاريع  النظام  ُيكمل  و�شوف  خمتلفة.  جهات  من  املطلوبة 

اأخرى مت�شلة باملو�شوع، ل �شيما اخلطة الرئي�شية املقرتحة 

للموارد الب�شرية. ويت�شمن منهجية للم�شاركة يف املعلومات، 

البيانات  �شجلت  اأمن  ل�شمان  توجيهية  مبادئ  ويقدم 

العوامل  يف  البحوث  اإجراء  وي�شهل  وخ�شو�شيتها،  الفردية 

التي توؤثر يف �شوق العمل. 

�لهدف �ملحدد

و�شع نظام بيانات �شامل ل�شوق العمل وتنفيذه كي ت�شتخدمه 

اجلهات املعنية.

•
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�لنتيجة �لقطاعية �لثامنة: 

وزيادة  �لعمل،  �سوق  يف  �لتوظيف  خدمات  حت�سني 

�خلدمات �لإر�سادية �ملهنية 

تعترب خدمات التوظيف املتطورة �شرورية جداًّ لتحقيق املرونة 

الوحيدة  اجلهة  هي  العمل  ووزارة  العمل.  �شوق  يف  والكفاءة 

ن  متكِّ وهي  التوظيف،  وجهات  للعمل  املتقدمني  بني  الو�شيطة 

اإدارة تطوير  الت�شجيل لدى  القطريني العاطلني عن العمل من 

القوى العاملة الوطنية يف الوزارة، وت�شاعدهم يف احل�شول على 

فر�س عمل.

عن  للباحثني  العمل  وفر�س  التدريب  عن  املعلومات  توفري  اأما 

وظائف، ل�شيما ال�شباب، واإ�شداء امل�شورة والتوجيه فهي لي�شت 

معلومات  القطري  لل�شباب  تتوفر  ول  حاليًا.  ب�شهولة  متوفرة 

الثانوية،  اإىل ما بعد  للتعليم  جيدة عن املردودات القت�شادية 

)اجلدول  املرحلة  هذه  بعد  تعليمه  يوا�شل  من  منهم  وقليل 

لل�شباب  توعية  حملة  تنظيم  يتطلب  اجلانب  هذا  اإن   .)3-4
القطري واأوليائهم عن فوائد التعليم العايل.

الثانوي  بعد  بالتعليم  امللتحقة  املنخف�شة  الأعداد  تكون  ورمبا 

وت�شري  اجلامعية.  الدرا�شية  اخليارات  حمدودية  عن  م�شوؤولة 

الدرا�شات الدولية كذلك باأن عدم التقدم اإىل م�شتويات تعليمية 

التي  القرارات،  اتخاذ  مهارات  ر  توفُّ عدم  اإىل  يعود  قد  عليا 

يفرت�س اأن ي�شهم التعلم املدر�شي على بتح�شينها.

فالفئات ذات الحتياجات اخلا�شة، ل�شيما الن�شاء، والعاطلون 

عن العمل، والأ�شخا�س الذين لديهم اإعاقات، ل يجدون دعمًا 

كافيًا يف جمال التوظيف من املوؤ�ش�شات احلالية ل�شوق العمل.

نظام �لو�ساطة لتاأمني �لعمل للقطريني

لتحقيق هذه النتيجة، �شتقوم احلكومة مبا يلي:

للقطريني  عمل  يوؤمن  الو�شاطة  خلدمات   
ٍ
نظام ت�شميم 

وتتوىل وزارة العمل تنفيذه ومتابعته اإ�شافة اإىل م�شوؤولياتها 

تقوم  اأن  و ميكن  العلقة.  ذات  ال�شيا�شات  لر�شم  الرئي�شية 

العديد من اجلهات ذات ال�شلة بتقدمي مثل هذه اخلدمات. 
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الو�شاطة  خدمات  يحدد  منوذجًا  احلكومة  تختار  و�شوف 

والأ�شلوب  العلقة،  ذات  اجلهات  قبل  من  تقدميها  املراد 

الذي تقدم به هذه اخلدمات.

بعد  للتعليم  العالية  املردودات  ب�شاأن  توعية  حملة  تنفيذ 

الثانوية، وتوفري امل�شورة ب�شاأن احلياة الوظيفية، وا�شتخدام 

و�شائل الإعلم اللكرتونية يف تنفيذ حملة التوعية.

 

�لهدف �ملحدد

اإن�شاء خدمات و�شاطة عمل للباحثني عن عمل.

حتديات �لتنفيذ

يف  ال�شتثمار  الطموحة  التنموية  الأهداف  حتقيق  يتطلب 

مع  يتفق  نحو  على  مهاراتهم،  وتطوير  قطر  دولة  �شكان  تعليم 

الإ�شلحات  اإدخال  اأي�شًا  ويتطلب  العمل.  �شوق  احتياجات 

اللزمة على �شوق العمل لتوفري قاعدة من املهارات والقدرات 

ذات امل�شتوى العاملي. ولكون ق�شٍم كبرٍي من القطريني ال�شباب 

ل تتوفر لديهم القدرة اأو الطموح ملتابعة التعليم العايل و�شغل 

توفري  يتطلب  الأمر  فاإن  والقيادية،  والإدارية  املهنية  الوظائف 

الطلب  تلبية  لغر�س  واملهني  التقني  للتدريب  ملئمة  اأ�شاليب 

الكبري على العاملني الفنيني واملهنيني.       

العمل  بقوة  اخلا�شة  اجلوانب  على  ُت�شرف  العمل  وزارة  اإن 

اجلهات  من  كثريًا  اأن  غري  �شواء.  حد  على  والوافدة  القطرية 

املعنية الأخرى يف القطاعني العام واخلا�س تتاأثر بنوع ال�شيا�شة 

يف  ال�شلة  ذات  املوؤ�ش�شات  م�شاركة  اأن  كما  العمل.  �شوق  يف 

جناح  يف  كبرية  اأهمية  لها  املدين  واملجتمع  اخلا�س  القطاع 

تنفيذ ا�شرتاتيجية القطاع، وحتقيق اأهداف روؤية قطر الوطنية 

علم  على  املعنية  اجلهات  كافة  اإبقاء  الواجب  ومن   .2030
خلل  من  العمل،  �شوق  ا�شرتاتيجية  تنفيذ  يف  املحرز  بالتقدم 

ر�شائل اإخبارية اإلكرتونية، وموقع اإلكرتوين خم�ش�س. وينبغي 

وحلقات  عمل  ور�س  العلقة  ذات  اجلهات  م�شاركة  ت�شمل  اأن 

نقا�س وموؤمترات.

ولتويل القيادة الفاعلة لتنفيذ ا�شرتاتيجية هذا القطاع، �شوف 

خرباء  تعيني  واإىل  التقنية  قدرتها  لبناء  العمل  وزارة  حتتاج 

حتقيق  اأي�شا  للوزارة  وميكن  العمل.  �شوق  يف  متخ�ش�شني 

املعرفة،  يف  امل�شاركة  خلل  من  قدرتها  بناء  على  حت�شينات 

الوطنية  الأ�شعدة  على  اخلرباء  مع  الت�شال  �شبكات  واإقامة 

القدرات  بناء  فاإن  ذلك،  اإىل  وبالإ�شافة  والدولية.  والإقليمية 

يتطلب تدريب موظفي الوزارة على اإدارة امل�شاريع وتنفيذها.

تعزيز �لرو�بط عرب �لقطاعات

اإن النجاح يف تنفيذ ال�شرتاتيجية القطاعية �شروري جدا لي�س 

العمل،  �شوق  كفاءة  وزيادة  الب�شري،  املال  راأ�س  لتنمية  فقط 

واإمنا اأي�شًا لتحقيق اأهداف اأخرى لروؤية قطر الوطنية 2030 

)ال�شكل 22-4(. 

واإن ال�شتثمار يف التعليم والتدريب العايل اجلودة، مبا يف ذلك 

ال�شائدة  واملواقف  الأفكار  وتغيري  احلياة،  مدى  التعلُّم  فر�س 

م�شارها  حتقيق  على  قطر  دولة  ي�شاعد  �شوف  العمل،  حول 

التنموي الذي اختارته.

ولبد من التاأكيد على اأن التعليم وامل�شاركة يف قوة العمل مرتابطان 

ترابطًا كبريًا، حيث ترتبط م�شتويات التعليم العايل بارتفاع ن�شب 

القطرية،  العمل  �شوق  اأهداف  ولتحقيق  العمل.  قوة  امل�شاركة يف 

العمل  التعليم والتدريب وثيق ال�شلة ب�شوق  اأن يكون نظام  يجب 

بالعوائد  واملعرفة  الطلع  زيادة  �شاأن  ومن  لحتياجاتها.  وملبيًا 

البقاء  على  القطريني  ي�شجع  اأن  والتدريب  التعليم  يحققها  التي 

وحت�شيلهم  اأدائهم  حت�شني  اإىل  ويوؤدي  اأطول،  فرتة  املدر�شة  يف 

عن  للباحثني  العمل  وفر�س  التدريب  عن  واملعلومات  التعليمي. 

الوظائف، ل�شيما ال�شباب، وتقدمي امل�شورة والتوجيه ب�شاأن احلياة 

•
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التعليم  زيادة يف  لتحقيق  اأكرث  ب�شهولة  تتوفر  اأن  الوظيفية يجب 

والتدريب ولتوعية ال�شباب القطري ب�شورة اأف�شل عن املردودات 

القت�شادية للتعليم اإىل ما بعد الثانوي.

والتوظيف يتطلب  والتدريب  التعليم  اإن الرتابط بني �شيا�شات 

مرتابطة.  اأي�شًا  القطاعية  والقرارات  ال�شيا�شات  تكون  اأن 

تقدمي  لغر�س  امللئمة  املوؤ�َش�شية  الرتتيبات  اإيجاد  وينبغي 

العمل  �شوق  ب�شيا�شات  اخلا�شة  الأمور  يف  والتوجيه  الإر�شاد 

والتعليم والتدريب.
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واخلدمات  الجتماعية  ال�شيا�شة  بني  كثرية  بلدان  تربط 

القوانني،  وتطبيق  ال�شحية،  والرعاية  كالتعليم،  الجتماعية، 

لكن  ذاته،  ال�شيء  قطر  دولة  وتفعل  املحتاجني.  وم�شاعدة 

احلكومة تتو�شع يف تعريف ال�شيا�شة الجتماعية اإىل ما يتجاوز 

قطر  روؤية  يف  جاء  وكما  الأ�شا�شية.  واخلدمات  املنافع  توفري 

الوطنية 2030، ت�شجع احلكومة الت�شامح الجتماعي والإح�شان 

من  والأهم  الأخرى.  الثقافات  على  والنفتاح  البّنـاء  واحلوار 

تلتم�س �شمان العدل وامل�شاواة لكل الرجال والن�شاء  اأنها  ذلك 

والأطفال يف اجليل احلايل والأجيال القادمة. واإن دولة قطر، 

بتو�شيعها نطاق املعامل التقليدية لل�شيا�شة الجتماعية، ت�شتطيع 

حت�شني دور احلكومة يف العناية باملجتمع ومتا�شكه. 

باأنها  قطر  لدولة  الجتماعية  ال�شيا�شة  تعريف  ميكن  لذلك، 

اأن�شطة احلكومة واملنظمات املدنية، التي تعمل معًا على حتقيق 

ا�شتدامته  والب�شرية يف جمتمع رفاه ميكن  التنمية الجتماعية 

اقت�شاديًا وبيئيًاً. يوؤكد هذا التعريف على الروابط امل�شرتكة بني 

ركائز روؤية قطر الوطنية، بينما ي�شمن اأن تكون جميع عنا�شر 

م�شرتكة،  عامة  اأهداف  نحو  وموجهة  مت�شقة  الوطنية  الروؤية 

وبالنظر  فرعية.  ركيزة  كل  وداخل  املجتمع  ركائز  جميع  غري 

اإىل �شرعة التحول الجتماعي والقت�شادي يف دولة قطر، فاإن 

تعزيز امل�شوؤوليات امل�شرتكة جتاه الأهداف العامة امل�شرتكة من 

جداًّ  �شرورياًّ  اأمرًا  املتكاملة  الجتماعية  التنمية  منهج  خلل 

للمحافظة على ال�شتقرار والتما�شك. 

ت�شمل ركيزة التنمية الجتماعية �شل�شلة عري�شة من اجلهات 

املعنية متتد من مرحلة الطفولة حتى ال�شيخوخة، ومن مرحلة 

اخلا�شة  الأ�شرة  حياة  ومن  التقاعد،  حتى  الدرا�شة  بدء 

جتاه  احلكومة  م�شوؤولية  تغطي  وهي  الدولية.  العلقات  اإىل 

وجمتمعاتهم  اأ�شرهم  جتاه  املواطنني  وم�شوؤولية  مواطنيها 

املحلية. لذلك يجب اأن ت�شاعد ال�شيا�شة الجتماعية املتطورة 

الأفراد على التعامل مع متطلبات ع�شرهم. فالع�شر احلديث 

تغري  ي�شاحبها  عديدة  وفر�شًا  منو  فرتة  ميثل  قطر  دولة  يف 

اتخاذ  اإىل  احلكومة  حتتاج  و�شوف  له.  �شابقة  ل  اجتماعي 

تدابري فعالة لتعزيز الت�شامح واملحافظة على قيم الرحمة، يف 

الوقت الذي يزداد فيه ال�شكان عددًا وتنوُّعًا، ويكرب جيل جديد 

انفتاحًا، وت�شتثمر امل�شالح اخلا�شة والدولية  اأكرث  يف جمتمع 

يف م�شتقبل دولة قطر. 

يف  املتكاملة  الجتماعية  التنمية  �شيا�شة  تاأخذ  اأن  ويجب 

ببنائها  واإن دولة قطر،  احل�شبان دائمًا رفاه قطر ومواطنيها. 

جمتمعًا �شاملًا واآمنًا وم�شتقرًا، على يد حكومة وموؤ�ش�شات اأ�شرية 

2030، املتمثلة بالعناية  الروؤية الوطنية  فعالة، �شتحقق نتائج 

دويل  وبتعاون  �شليم،  اجتماعي  وبهيكل  الجتماعية،  والرعاية 

وثيق. و�شتعك�س ا�شرتاتيجية التنمية الوطنية هذه النتائج العامة 

با�شرتاتيجيه تنمية اجتماعية متكاملة بني العنا�شر التالية:

اإقامة اأ�شر قوية متما�شكة ترعى اأفرادها وحتافظ على القيم 

الأخلقية والدينية واملُُثل الإن�شانية. 

يفي  القطريني  جلميع  فعال  اجتماعية  حماية  نظام  اإن�شاء 

لهم  ويوفر  املجتمع  يف  م�شاهمتهم  ر  ويقدِّ املدنية  بحقوقهم 

دخًل كافيًا ليعي�شوا حياة �شحية كرمية. 

وامل�شاواة  العدل  مبادئ  حتكمه  وم�شتقر  اآمن  جمتمع  بناء 

و�شيادة القانون. 

منهجية متكاملة للتنمية

�لجتماعية �ل�سليمة

5

على  التمييز  وعدم  القانون،  اأمام  امل�شاواة  قطر  لدولة  الدائم  الد�شتور  يكفل 

اأ�شا�س  هي  الأ�شرة  اأن  على  ويوؤكد  الدين.  اأو  اللغة  اأو  العرق  اأو  اجلن�س  اأ�شا�س 

توفري  على  وين�س  الوطن.  وحب  والأخلق  الدين  وقوامها  القطري  املجتمع 

الو�شائل الكفيلة بحماية الأ�شرة وتدعيم كيانها وتقوية اأوا�شرها، وحماية الأمومة 

والطفولة وال�شيخوخة. ويوؤكد احلاجة اإىل نظام تنمية اجتماعية فعال مبني على 

اأ�شا�س امل�شاركة الوا�شعة للمواطنني واحلكومة. 

•

•

•
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5
لتح�شني  ال�شكان  بني  الن�شط  العي�س  ممار�شات  زيادة 

لتعزيز  الريا�شة  اأنواع  يف  امل�شاركة  وا�شتخدام  ال�شحة، 

ال�شداقة وحت�شني العلقات بني �شائر بلدان العامل. 

العربية من خلل  للثقافة  ريادي  دولة قطر يف مركز  و�شع 

هوية وطنية متميزة، وجمتمع متما�شك ب�شكل قوي، وقطاع 

ثقايف دينامي ومبدع. 

الجتماعية  التنمية  املتكامل ل�شرتاتيجية  املنهج  �شي�شمل هذا 

العامة  الأهداف  حتقيق  من  نها  وميكِّ املجتمع،  عنا�شر  جميع 

يحافظ  و�شوف  ال�شلة،  ذات  والب�شرية  والبيئية  القت�شادية 

على جودة اخلدمة الجتماعية التي يتوقعها الأفراد وموؤ�ش�شات 

ل�شنة  مطلوبة  عامة  لأهداف  م�شتدامة  حلوًل  ويقدم  الأعمال، 

2016 وما بعدها. 

القطاعات  جميع  تكامل  الجتماعية  التنمية  �شيا�شة  تتطلب 

و�شامًل.  من�شقًا  تكامًل  ال�شلة  ذات  اخلم�شة  الجتماعية 

الربامج،  اأنواع  خمتلف  جمع  هو  ذلك  وراء  من  والق�شد 

الجتماعية  اخلدمات  تقدمي  وطرق  امل�شتهدفة،  واملجموعات 

املنهج  �شاأن  ومن  موحدة.  اجتماعية  تنمية  �شيا�شة  اإطار  يف 

اأن  الو�شيطة  الأهداف  من  وا�شعة  جمموعة  لتحقيق  املتكامل 

يعظم النتائج ويقدم تن�شيقًا اأف�شل بني خمتلف اجلهات املعنية 

العاملة على حتقيق هدف عام م�شرتك.  

وبالنظر اإىل طبيعة م�شاريع التنمية الجتماعية املراد تنفيذها 

الوثيق  التعاون  فاإن  الوطنية،  التنمية  ا�شرتاتيجية  اإطار  يف 

واإن  اأمرًا �شروريًا.  بني جميع قطاعات احلكومة واملجتمع يعد 

احلكومية  والأجهزة  الوزارات  من  العديد  اإ�شراك  من  التمكن 

ومنظمات املجتمع املدين هو عامل جناح رئي�شي. 

تتيح  �شامل  ملجتمع  متكينية  بيئًة  باإيجادها  احلكومة،  اإن 

وال�شعفاء(،  النا�س، )كاملهم�شني  لكل  توظيف عادلة  فر�س 

بالديون  املثقلة  الأ�شر  وبتزويدها  العمل.  قوة  ترثي  اإمنا 

باأدوات لتح�شني اإدارة اأموالها، فاإنها تعزز القت�شاد اأي�شًا. 

الريا�شة  اأنواع  يف  امل�شاركة  على  ت�شجع  برامج  وبو�شعها 

اأكرث  �شكان  وجود  على  ت�شاعد  فاإنها  الريا�شي  والن�شاط 

العناية  تكاليف  تخف�س  النهاية  ويف  �شحًة،  واأح�شن  قوًة 

تبني  فاإنها  البتكاري  للتعليم  بيئة  وبتعزيزها  ال�شحية. 

�شوف  الأن�شطة  اإن جميع هذه  تعليمياًّ عايل اجلودة.  نظامًا 

و�شتمكن  اأف�شل،  اجتماعية  تنمية  �شيا�شة  و�شع  يف  ت�شاهم 

وحتقيق  املتوخاة،  الب�شرية  التنمية  نتائج  حتقيق  من  اأي�شًا 

العامة القت�شادية والبيئية.  الأهداف 

للتنمية  الوطنية  قطر  لروؤية  الأ�شا�شية  العنا�شر  تتمحور 

الجتماعية حول هيكل اجتماعي �شليم يوفر الرعاية واحلماية 

هذه  حتقيق  ميكن  ول  املجتمع.  اأفراد  جلميع  الجتماعية 

اأ�شري  القطاعات،  �شامل عرب  اإطار  بو�شع  اإل  العامة  الأهداف 

له �شابقًا، لكي ميكن جميع قطاعات املجتمع من اأن تعمل معًا 

اإن�شان. وب�شمان رفاه كل فرد يف دولة قطر،  لتح�شني رفاه كل 

القطرية،  للمراأة  املتاحة  العمل  اأكان ذلك بزيادة فر�س  �شواٌء 

اأن  ت�شتطيع احلكومة  اأقوى،  مهنية  �شلمة  معايري  بوا�شطة  اأم 

تو�شع الدور التقليدي لل�شيا�شة الجتماعية لكي ت�شمل الإن�شاف 

والعدل كنتائج قابلة للتحديد عرب خمتلف القطاعات. 

واإن احلكومة بو�شعها خطة عمل �شاملة للتطوير الجتماعي 

لتحقيق  ُيدفع  اأن  يجب  الذي  الثمن  جيدًا  تدرك  الآين 

الأقرب  العامة  الأهداف  اإىل جانب  الأمد  الطويلة  املقا�شد 

الواردة   املحددة  الأهداف  من  الكثري  تنفذ  و�شوف  اأمدًا. 

يف  يتمثل  مزدوج  مبق�شد  الوطنية  التنمية  ا�شرتاتيجية  يف 

الت�شدي للتحديات احلالية التي تواجها دولة قطر، ويف و�شع 

الأ�شا�س املتني للتميز امل�شتدام. واإن املوارد التي تخ�ش�س، 

األ  يجب  الآن  ُتعقد  التي  واللتزامات  ُتنفذ،  التي  والربامج 

املبادرات  تهدف  واإمنا  القادمة.  الأجيال  رفاه  من  تخف�س 

احلالية اإىل اإقامة جمتمع يزداد فيه هذا الرفاه، من خلل 

بناء العدالة الجتماعية، وزيادة راأ�س املال الجتماعي دون 

امل�شا�س برتاثه التاريخي.

من�شفًا  ا�شتخدامًا  املوارد  ا�شتخدام  دعم  يف  املتمثلة  فاملهمة 

التنمية  اأهداف  تدعم  متعددة  اأجيال  مدى  على  وعادًل 

تدعم  كما  يتجاوزها،  وما  الوطنية  للروؤية  العامة  الجتماعية 

الأهداف العامة الأقرب اأمدًا للفرتة 2016-2011. 

ت�شكل  فاإنها  معًا،  توؤخذ  عندما  املحددة،  الأهداف  هذه  اإن 

للتنمية  الوطنية  قطر  روؤية  اأهداف  لتحقيق  متكاملة  خريطة 

على  مبني  باأفراده،  يعتني  اآمن  مبجتمع  املتمثلة  الجتماعية 

هيكل اجتماعي �شليم من املوؤ�ش�شات الفعالة والأ�شر املتكاملة. 

األفيناها  حدة  على  كلًّ  العامة  الأهداف  هذه  اأخذنا  واإذا 

التحديات،  لت�شخي�س  مرتابطة،  لكنها  م�شتقلة،  اأطرا  تقدم 

الرفاه  لتعزيز  احللول  واقرتاح  الأ�شا�شية،  اخلطوط  واإر�شاء 

وا�شحة  قطاعية  حمددة  اأهداف  وتقدمي  القطريني،  جلميع 

ل�شرتاتيجية التنمية الوطنية. 

•

•
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بالدعم  حتظى  متما�شكة  قوية  “اأ�شرة  على  قطر  �شتحافظ 

والرعاية واحلماية الجتماعية. و�شوف يكون للمراأة دور فعال يف 

كافة جوانب احلياة، ل �شيما جانب امل�شاركة يف �شنع القرارات 

القت�شادية وال�شيا�شية.” – ر�ؤية قطر الوطنية 2030. 

تعترب الأ�شرة نواة املجتمع القطري. وهي القاعدة التي تقوم عليها 

جميع جوانب الهيكل الجتماعي يف دولة قطر. ويحمي الد�شتور 

الأمومة  ويرعى  �شلتها،  ويقوي  بنيتها،  ويدعم  الأ�شرة،  الدائم 

املحافظة  اإىل  الوطنية  الروؤية  وتهدف  وال�شيخوخة.  والطفولة 

الأ�شا�شي  العن�شر  باعتبارها  املتما�شكة  القوية  الأ�شرة  على 

واإن  الطويل.  الأمد  على  للبلد  الجتماعية  التنمية  ل�شرتاتيجية 

وهو  �شليم،  اجتماعي  هيكل  لإقامة  اأ�شا�شي  عن�شر  الأ�شرة  رفاه 

تتمثل  الجتماعية.  واحلماية  للرعاية  فعال  نظام  لبناء  �شروري 

بالروابط  واملتما�شكة  ال�شحية  للأ�شرة  اجلوهرية  اخل�شائ�س 

الزوجية ال�شليمة، والفهم الدقيق للم�شوؤولية ال�شخ�شية، والتقدير 

العايل للقيم التقليدية، وال�شلت الوثيقة بني الوالدين واأطفالهما، 

وال�شعور بالحرتام املتبادل بني الرجال والن�شاء والأطفال.

اإن هوية قطر العربية الإ�شلمية القوية تعمُّ جميع جوانب حياة 

الأ�شرة و�شتظل اأ�شا�شًا لبنية الأ�شرة من خلل الأ�شرة املمتدة، 

وعلقات القرابة التقليدية، وال�شلطة القبلية التي تاأطر �شلوك 

خارجية  �شغوط  بها  اأتت  التي  التغريات  لكن  والبنات.  الأبناء 

وان  الأ�شرة.  حركية  على  ب�شرعة  انعك�شت  داخلية  وتطورات 

بع�س هذه التغريات غري مرغوب فيها، وتوؤدي اإىل ارتفاع ن�شب 

الطلق وزيادة العنف املنزيل. ولكن الكثري من التغريات اأدى 

فيه  يبقى  الذي  الوقت  الثقافية، يف  ب�شمته  يو�شع  اإىل جمتمع 

�شادقًا يف ولئه لهويته العربية. 

الوقت  ففي  القطرية.  الأ�شرة  تطور  يف  مركزي  دور  وللمراأة 

الذي حتافظ فيه على ارتباطها بالتقاليد، اأخذت املراأة تتكيف 

اآثار التحديث. فمن خلل تعلقها باللغة، واأمناط ال�شلوك،  مع 

ومنظومة القيم، واملعتقدات الدينية، توؤدي املراأة دورًا ل غنى 

كذلك  وهي  والثقافية.  التقليدية  الأ�شرية  القيم  حلفظ  عنه 

ت�شتفيد من الفر�س اجلديدة املتاحة جلميع القطريـني نتيجة ملا 

�شهده البلد من منو اقت�شادي �شريع وحتول اجتماعي. وبينما 

تنفذ قطر �شيا�شة م�شتدامة ومتكاملة للتنمية الجتماعية على 

هذه  تكون  اأن  ال�شروري  فمن  القادمة،  ال�شت  ال�شنوات  مدى 

ال�شيا�شة موجهة اإىل املجتمع باأ�شره، يف الوقت الذي تكون فيه 

جذورها را�شخة يف نواة املجتمع القطري والأ�شرة القطرية.

ا�شرتاتيجية  يف  املراأة  ومتكني  الأ�شري  التما�شك  قطاع  اإن 

وهو  الجتماعية  التنمية  ركائز  ركيزة من  الوطنية هو  التنمية 

يدعم وجود اأ�شرة ذات هيكل قوي ترعى اأفرادها وحتافظ على 

احلكومة  و�شتويل  الإن�شانية.  واملُُثل  والدينية  الأخلقية  القيم 

يف الوقت نف�شه اهتمامًا متزايدًا لرفع قدرات املراأة ومتكينها 

من امل�شاركة م�شاركًة اأكمل يف املجالني ال�شيا�شي والقت�شادي. 

القطرية  الأ�شرة  جتاه  الوطنية   قطر  بروؤية  اللتزام  وهذا 

واملراأة، �شوف ينفذ يف ا�شرتاتيجية التنمية الوطنية من خلل 

ثماين نتائج رئي�شية  واثني ع�شر )12( م�شروعًا.حيث �شتقوم 

احلكومة مبا يلي: 

تعزيز التما�شك الأ�شري.

تعزيز م�شوؤولية الوالدين وتر�شيد ا�شتخدام عاملت املنازل 

لرعاية الأطفال.

للأ�شر   والدعم  احلماية  وتوفري  املنزيل  العنف  تخفي�س 

املتاأثرة به.

زيادة دعم العائلت ذات الظروف اخلا�شة.

للأ�شر  والجتماعي  القت�شادي  التمكني  م�شتوى  حت�شني 

القطرية. 

تبني منهج كلي و�شامل جتاه رفاهة الأطفال. 

حتقيق توازن اأف�شل بني العمل وامل�شوؤوليات الأ�شرية. 

متكني اأكرب للمراأة. 

اإن جميع امل�شاريع املت�شلة بالأ�شرة واملوجهة لها التي تت�شمنها 

ا�شرتاتيجية التنمية الوطنية مرتابطة تراُبطًا وثيقًا، وتت�شق مع 

ا�شرتاتيجية الأ�شرة الوطنية للفرتة 2008-2013 التي اأعدها 

�شابقا املجل�س الأعلى ل�شوؤون الأ�شرة. وتهدف هذه ال�شرتاتيجية 

واحلماية  الرعاية  يف  الأمد  الطويلة  قطر  �شورة  تعزيز  اإىل 

الجتماعية، ويتج�شد فيها مو�شوع التنمية الجتماعية امل�شرتك 

املتمثل يف زيادة الرفاه، فكلما كان الهيكل الأ�شري اأقوى كانت 

النواة الجتماعية القطرية للأجيال القادمة اأقوى. 

�لنتيجة �لقطاعية �لأوىل: 

تعزيز �لتما�سك �لأ�سري

تطورًا  ذلك  نحو  اأو  املا�شي  العقد  خلل  قطر  دولة  �شهدت 

وتقدمًا اقت�شادياًّ �شريعًا. ومع ذلك، تظل معظم الأ�شر املعي�شية 

من   %80 من  فاأكرث   .)1-5 )ال�شكل  ن�شبياًّ  كبرية  القطرية 

اأكرث، و20% منها ت�شم  اأو  اأفراد  الأ�شر املعي�شية ت�شم خم�شة 

�شخ�شني  من  مكونة  اأ�شرة  جتد  اأن  ويندر  اأكرث.  اأو  اأفراد   10
واحد.  فرد  من  مكونة  اأ�شرة  اأن جند  اأكرث  ويندر  فقط،  اثنني 

�لتما�سك �لأ�سري: نو�ة �ملجتمع �لقطري

•
•

•

•
•

•
•
•
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تغريًا  ت�شهد  القطرية  للأ�شرة  التقليدية  ال�شمات  بع�س  ولكن 

م�شتمرًا. وهنالك اجتاهان اأكرث بروزًا وهما: زيادة ن�شبة الن�شاء 

القطريات غري املتزوجات، وارتفاع معدلت الطلق وبالأخ�س 

يف ال�شنوات الأوىل من الزواج. ويتمثل الجتاه الثالث يف تاأخر 

يف  القطرية  املراأة  تتزوج  املتو�شط  ويف  مرة.  لأول  الزواج  �شن 

�شن 24 بينما يتزوج القطري يف �شن 27.

ميثل الزواج الأ�شا�س املوؤدي اإىل تكوين الأ�شر القطرية.  تعترب 

املجتمع  يف  حمظورة  الزواج  قبل  اجلن�شني  بني  العلقات 

الوالدين  قبل  الزواج من  ترتيب معظم حالت  ويتم  القطري، 

اأغلب  ويتزوج  والتقاليد.  والثقافة  الإ�شلمية  لل�شريعة  وفقًا 

والتا�شعة  والع�شرين  اخلام�شة  بني  الن�شاء  من  و%60  الرجال 

من  1% فقط من الرجال و%6  والع�شرين من العمر؛ ويتزوج 

جمعتها  التي  املعلومات  وت�شري  الع�شرين.  �شن  قبل  الن�شاء 

موؤ�ش�شات خمتلفة داعمة للأ�شرة اأن ثمة ثلثة اأ�شباب رئي�شية 

ر الزواج، وهي: ارتفاع تكاليف حفلت الزفاف، والت�شدد  لتاأخُّ

الفر�س  وتوفر  الزواج،  يف  ال�شريكني  لدى  الختيار  �شروط  يف 

اإىل  وبالنظر  م�شروعة.  غري  جن�شية  علقات  لإقامة  للذكور 

طفل  اأول  ولدة  تاأتي  مرة،  اأول  املراأة  لزواج  ال�شائدة  الأعمار 

للزوجني متاأخرة اأي�شًا عما كان عليه الأمر يف املا�شي، وينجنب 

عددًا اأقل من الأطفال )ال�شكل 2-5(. 

متزوج  �شخ�س   1000 لكل  الطلق  حالت  عدد  ارتفع  وقد 

2009 )ال�شكل  19.2 يف �شنة  1995 اإىل  17.4 يف �شنة  من 

 %61 2009، ح�شلت  5-3(، ل �شيما بني ال�شباب. ففي عام 
من  الأوىل  اخلم�س  ال�شنوات  انق�شاء  قبل  الطلق  حالت  من 

اأن  من  وبالرغم  الدخول.  قبل  منها   %29 وحدث  الزواج، 

املعلومات املتوفرة عن اأثر الطلق على الأ�شرة القطرية وعلى 

رفاه الأطفال حمدودة، فاإن الأدلة التجريبية تبني باحتمال عاٍل 

اأن يكون دخل الأ�شرة املعي�شية التي حدث فيها الطلق  ن�شبيًا 

اأقل من دخل الأ�شرة املعي�شية التي مل يحدث فيها طلق. 

5
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جداًّ  هام  والكبرية  القوية  الأ�شرة  بقاء  ا�شتمرار  �شمان  اإن 

ولأن  القطري،  املجتمع  نواة  هي  الأ�شرة  لأن  الوطنية،  للروؤية 

احلكومة  واإن  اأفرادها.  برعاية  ودينياًّ  اأخلقياًّ  التزامًا  عليها 

�شتعزز متا�شك الأ�شرة بو�شع برنامج لتقدمي امل�شورة للحفاظ 

على الزواج، ومتتني الأوا�شر الأ�شرية يف املجتمع القطري. كما 

هم  من  لت�شمل  الجتماعي  الأمان  �شبكة  �شتو�شع  احلكومة  اأن 

اجلهود  وهذه  واملطلقات.  املطلقني  من  م�شاعدة  اإىل  بحاجة 

تتما�شى مع �شيا�شة قطر ال�شكانية ل�شنة 2009 اأي�شًا. 

برنامج لتعزيز �أو��سر �لزو�ج و�لأ�سرة 

�شوف ُيطلب من الراغبني باحل�شول على منحة �شندوق الزواج 

يح�شروا  باأن  القطريات  والزوجات  القطريني  الأزواج  من 

قبل  والتثقيف  امل�شورة  لإ�شداء  الربامج  من  �شل�شلة  ويكملوا 

و�شوف  الأ�شرة.  تكوين  واأهمية  الزواج  التزامات  ب�شاأن  الزواج 

تدعم هذه الدورات ال�شابقة للزواج اجلهود الرامية اإىل زيادة 

املتزوجني.  تواجه  اأن  ُيحتمل  التي  بامل�شاكل  الزوجني  توعية 

الأزواج  جميع  من  يتطلب  م�شابه  برنامج  يوجد  ماليزيا  ويف 

والزوجات امل�شلمني اأن يجتازوا جمموعة من دورات التثقيف يف 

مو�شوع الزواج قبل اأن مينحوا �شهادة اإمتام هذه الدورات، التي 

ت�شتخدم كت�شريح للإذن لهم بالزواج. 

ل  بالت�شريع،  اأي�شًا  حمكوم  القطرية  الأ�شر  ر  تطوَّ اأن  وحيث 

ف�شوف   ،2006 �شنة  يف  ال�شادر   ،22 رقم  القانون  �شيما 

التغريات  تعك�س  لكي  ح،  وتنقَّ بالأ�شرة  املت�شلة  القوانني  تراجع 

التي  الدولية  واللتزامات  دولة قطر،  الجتماعية احلا�شلة يف 

للق�شاء  املتحدة  الأمم  اتفاقية  دولة قطر مبوجب  بها  التزمت 

على التمييز �شد املراأة. وقد اتخذت اإجراءات من هذا القبيل 

اإىل  الأ�شرة. ي�شاف  اأخرى يف املنطقة لتح�شني متا�شك  بلدان 

ذلك اأن وحدة اإعلمية متخ�ش�شة �شوف تن�شاأ يف اإطار املوؤ�ش�شة 

القطرية للإعلم لدعم حملة توعية عن اأهمية الأ�شرة، و�شوف 

يف  والأ�شرية  الزوجية  بالأوا�شر  يتعلق  جديد  مو�شوع  ُيدرج 

منهاج الدرا�شة الأكادميية. 

�لأهد�ف �ملحددة 

اأربعة  اإجناز  ي�شمل  الأ�شرة،  متا�شك  لتعزيز  برنامج  تنفيذ 

م�شاريع على الأقل.

الفئة  يف  املتزوجات  غري  القطريات  الن�شاء  عدد  تخفي�س 

العمرية 30-34 بن�شبة 15 باملئة. 

برنامج لإ�سد�ء �مل�سورة يف مو�سوع �لزو�ج ودعم �ملطلقني 

و�ملطلقات

�شائر  لت�شمل  العائلية  ال�شت�شارات  ع خدمات مركز  تو�شَّ �شوف 

اأنحاء دولة قطر، لتقدمي تدخل ا�شرتاتيجي يف حماولة لتقليل 

خدمات  اإن�شاء  احلكومة  �شتدعم  بينما  الطلق،  حالت  ن�شب 

لزيادة  جهود  اأي�شًا  تبذل  و�شوف  اخلا�س.  القطاع  يف  م�شورة 

عدد املتخ�ش�شني يف علم النف�س والإر�شاد النف�شي. فمن �شاأن 

•

•
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زيادة اإمكانيات الو�شول اإىل اأخ�شائيني متدربني تدريبًا عاليًا 

اأن ت�شاعد الزوجني على املبادرة اإىل معاجلة الق�شايا ال�شعبة 

التكافوؤ  عدم  الق�شايا  هذه  وت�شمل  الفرتاق.  يقررا  اأن  قبل 

والعلقات  ال�شلوكية،  والنحرافات  الزوجني،  بني  الجتماعي 

والأ�شرية،  الزوجية  امل�شوؤوليات  واإهمال  الزواج،  نطاق  خارج 

ر، واإ�شاءة املعاملة، والعنف املنزيل، وال�شغوط املالية. والتنمُّ

�شوف تتخذ احلكومة خطوات لتعزيز �شبكة الأمان الجتماعية 

ملن يواجهون الطلق، ل �شيما الن�شاء. ومن حق املراأة املطلقة 

يف الوقت احلا�شر اأن تتقا�شى م�شاعدة �شهرية )2250 رياًل 

قطرياًّ( من وزارة ال�شوؤون الجتماعية، لكن احلكومة �شتن�شئ، 

اإ�شافية،  اأمان  ك�شبكة  نفقة،  �شندوق  الطلق،  اآثار  لتخفي�س 

للمراأة التي ل تاأخذ دعمًا مالياًّ من زوجها ال�شابق.

�لهدف �ملحدد

خف�س عدد حالت الطلق قبل الدخول بن�شبة 20%، وبعد 

الدخول بن�شبة %40.

�لنتيجة �لقطاعية �لثانية: 

تعزيز م�سوؤولية �لو�لدين وتر�سيد ��ستخد�م عامالت 

�ملنازل لرعاية �لأطفال

تعزيز �أدو�ر �لو�لدين 

بالإ�شافة اإىل تغري اأمناط تكوين الأ�شر وتفككها، هناك ما يدعو 

الأ�شر  يف  املنازل  لعاملت  املو�شع  الدور  وجود  من  القلق  اإىل 

هوؤلء  الأطفال. فمعظم  برعاية  يتعلق  فيما  �شيما  ل  القطرية، 

العاملت لديهن تعليم حمدود وي�شعب عليهن التفاهم باللغة 

العربية. واإن العتماد املتزايد عليهن يوؤدي اإىل اإ�شعاف الأوا�شر 

الأ�شرية، ويوؤثر يف قيم الأ�شرة التقليدية ورفاه الأطفال. 

وهي:  اآثاره،  من  للقلق  رئي�شية  دواٍع  ثلثة  يثري  الواقع  وهذا 

ب�شلمة  والإ�شرار  والطفل،  الوالدين  بني  ال�شلة  اإ�شعاف 

والثقافة  القطري  الرتاث  على  ال�شلبية  واآثاره  ومنائه،  الطفل 

خلل  من  الزوجني  اأدوار  احلكومة  تعّزز  و�شوف  القطرية. 

العلقات  وتعزيز  املواقف  تغيري  به  يق�شد  اجتماعي  برنامج 

بني الوالدين والطفل، بالتثقيف املبكر يف مو�شوع الطفولة حول 

التي  الت�شريعات  وتقوية  الأ�شرية،  بامل�شوؤوليات  النهو�س  اأهمية 

حتكم تعيني عاملت املنازل واإدارتهن. 

برنامج لتعزيز �لعالقات بني �لو�لدين و�لطفل 

تهدد  اأن  يحتمل  التي  بالأخطار  الوعي  الربنامج  هذا  �شريفع 

املنازل.  عاملت  على  العتماد  تزايد  جراء  الأ�شرة  متا�شك 

الآثار  على  الربنامج  لهذا  الرئي�شية  الر�شائل  تركز  و�شوف 

اإىل  واحلاجة  املنازل  عاملت  على  العتماد  لزيادة  ال�شارة 

يوؤخذ  اأن  على  الأ�شرة  اأفراد  بني  فيما  امل�شوؤوليات  تقا�شم 

من  م�شتويات  اأربعة  قطرية  نواة  اأ�شرة  لكل  اأن  احل�شبان  يف 

ال�شلت تربطها بالأ�شرة املمتدة. ي�شاف اإىل ذلك اأّنّ املنهاج 

الدرا�شي �شُتدرج فيه دورات يف التدريب املنزيل.  و�شوف تو�شع 

هذه الدورات لت�شمل اأكرث من جمرد اأ�شغال كالطبخ واخلياطة؛ 

واإمنا �شتعلم الأطفال اأي�شًا كيف ي�شاركون يف حتمل امل�شوؤوليات 

الأ�شرية، وكيف يعتنون باأ�شرهم وبيوتهم على الوجه ال�شحيح. 

�لهدف �ملحدد 

مبقدار  اأ�شرة  لكل  املنازل  عاملت  عدد  متو�شط  خف�س 

الن�شف.

نظام لتنظيم عمل عامالت �ملنازل 

و�شروط،   معايري  فيها  اللوائح،  من  جمموعة  احلكومة  �شت�شع 

لتح�شني اإدارة ا�شتقدام عاملت املنازل وت�شغيلهن. و�شوف يدعم 

العاملت.  لهوؤلء  القانونية  احلقوق  يغطي  جديٌد  بت�شريٌع  ذلك 

وجدير بالذكر اأن �شمول عاملت املنازل بقوانني العمل الوطنية 

م�شاألة يجري ا�شتطلعها الآن يف دولة الكويت، واململكة العربية 

اللوائح  تقوية  �شاأن  ومن  املتحدة.  العربية  والإمارات  ال�شعودية، 

ن العلقات بني الأ�شرة وعاملت املنازل،  اأن حت�شِّ والت�شريعات 

امل�شوؤوليات  حلدود  وا�شح  بتحديد  منها  يتعلق  ما  �شيما  ل 

مركز  تن�شئ  �شوف  احلكومة  اأن  ذلك  اإىل  ي�شاف  والواجبات. 

دعم لعاملت املنازل، مبا يف ذلك مكتب وخط م�شاعدة هاتفي 

تعريفي  برنامج  وو�شع  وال�شتغلل.  املعاملة  اإ�شاءة  للإبلغ عن 

بالثقافة القطرية لعاملت املنازل يوفر دعمًا اإ�شافيا لهن. 

�لهدف �ملحدد

و�شع قانون ينظم عملية ا�شتقدام العمالة املنزلية واإدارتها.

�لنتيجة �لقطاعية �لثالثة: 

و�لدعم  �حلماية  وتوفري  �ملنزيل  �لعنف  تخفي�ص 

لالأ�سر �ملتاأثرة به 

اأن  اأفراد الأ�شرة، وهي  ثمة م�شوؤولية رئي�شية على كل فرد من 

وقد  فرد.  لكل  واآمنة  وم�شاندة  راعية  بيئة  اإيجاد  يف  ي�شاهم 

�شهدت قطر منذ عام 2004، قفزة هامة يف عدد حوادث العنف 

املنزيل املبلَّغ عنها �شد الن�شاء والأطفال )ال�شكل 5-4(. ولهذا 

العنف عواقب وخيمة ل على ال�شحايا فقط، واإمنا على املجتمع 

ي�شمل  والذي  اجلن�س،  نوع  على  القائم  فالعنف  اأي�شًا.  ككل 

5

•

•

•



164

الإ�شاءة النف�شية، والعاطفية، واجلن�شية، له تكاليف اقت�شادية 

�س ب�شورة مبا�شرة هدف قطر املتمثل يف توفري  واجتماعية تقوِّ

ُيذكر  ومما  مواطنيها.  جلميع  واحلماية  الجتماعية  الرعاية 

ُجرٌم  باأنه  احلايل  الوقت  يف  م�شنف  غري  املنزيل  العنف  اأن 

ل  الت�شريعات  من  �شل�شلة  هناك  اأن  مع  اجلنائي،  القانون  يف 

تتغا�شى عن العنف �شد الن�شاء والأطفال. 

تواجه قطر نوعني رئي�شيني من التحديات ذات العلقة بتقليل 

حوادث العنف املنزيل، وهما: عدم وجود نظام منهجي جلمع 

يف  التحقيق  متابعة  وعدم  باملو�شوع،  ال�شلة  ذات  البيانات 

فالإبلغ  اإهمال.  اأو  اإ�شاءة  بوجود  فيها  ُي�شتبه  التي  احلالت 

ومتيل  ثقافياًّ،  مقبول  غري  الأ�شرة  يف  العنف  عن  الر�شمي 

�شرر  بالأ�شرة  يلحق  اأن  خ�شية  الإبلغ  عدم  اإىل  ال�شحايا 

معنوي يف جمتمع �شغري ن�شبياًّ. ي�شاف اإىل ذلك اأن قلة الوعي 

باحلقوق غالبًا ما متنع اأفراد الأ�شرة من الك�شف عن العنف اأو 

واأ�شرهن  ال�شحايا  اأي�شًا خ�شية على  وثمة  امل�شاعدة.   التما�س 

من العواقب الجتماعية والقانونية اإذا ما مت الإبلغ عنها. 

�شتخف�س احلكومة من م�شتوى العنف املنزيل بو�شع نظام حماية 

�شاملة يحفظ حرمة اخل�شو�شيات، وين�شئ مراكز للم�شاعدة، 

– جترمي العنف  وين�شق طرق جمع البيانات، والأهم من ذلك 

عن  املبكر  للك�شف  اآلية  �شتنفذ  ذلك،  اإىل  بالإ�شافة  املنزيل. 

اإ�شاءة معاملة الأطفال واإهمالهم يف املدار�س واملرافق ال�شحية. 

�لنظام �ل�سامل للحماية من �لعنف �ملنزيل 

احلا�شر  الوقت  يف  عملية  اإجراءات  وجود  عدم  اإىل  نظرًا 

ملعاجلة العنف املنزيل وق�شايا حماية الأطفال، �شت�شع اجلهات 

العنف  لتجرمي  ت�شريع  باعتماد  يبداأ  �شامل  برناجما  املعنية 

املنزيل وو�شع �شيا�شات للمتابعة )بالتن�شيق مع �شلطات تطبيق 

القانون( حلماية ال�شحايا. و�شوف ُت�شتعر�س الطرق املوجودة 

يفي  والر�شد  للإبلغ  نظام  وو�شع  الإجراءات،  لتوحيد  حالياًّ 

ال�شلطات  يبلغون  ملن  ر�شمية  قانونية  و�شتوفر حماية  بال�شرية. 

عن حالت العنف. 

�شبكة  لإقامة  جهود  �شتبذل  القانونية  املبادرات  اإىل  وبالإ�شافة 

الجتماعي،  الدعم  وخدمات  الجتماعية  اخلدمات  من  اأو�شع 

مبا يف ذلك اإقامة مراكز توؤدي خدمات متكاملة لتوفري امل�شاعدة 

باحلماية، وبرنامج توعية قائم على اأ�شا�س املجتمع املحلي، للفت 

النتباه ب�شورة اأكرث اإىل طرق الوقاية، وا�شتعرا�س دقيق للملجئ 

واملرافق احلالية ل�شمان كونها تفي باأف�شل املمار�شات واملعايري 

الأ�شرة،  لق�شايا  املتفهمة  ال�شرطة  واإقامة وحدات من  الدولية، 

ويو�شع خط هاتفي �شاخن للطوارئ لتح�شني ثقافة الإبلغ.

نظام للك�سف �ملبكر عن �إ�ساءة معاملة �لأطفال و�إهمالهم 

م�شروع  مبوجب  الأطفال  حلماية  ر�شمي  لربنامج  موجز  و�شع 

قانون الطفل، الذي �شيمكن دولة قطر من الإيفاء بالتزاماتها 

ع  ت�شجَّ و�شوف  الطفل.  حلقوق  املتحدة  الأمم  اتفاقية  مبوجب 
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التي  الأطفال،  معاملة  اإ�شاءة  بحالت  املعنية  القطرية  اللجنة 

اأن�شاأتها جماعة الأطباء، وهي الآن تعمل على بذل جهود اإ�شافية 

للحد من هذه احلالت.  وت�شمل هذه اجلهود خطط اإن�شاء مركز 

لت�شجيل البيانات عن اإ�شاءة معاملة الأطفال واإهمالهم، وبرامج 

للدفاع عنهم، وحملة توعية للجمهور، وحت�شني خطوط الت�شال 

بني امل�شت�شفيات وال�شلطات املخت�شة. 

رفاه  لتحقيق  الكلي  املنهج  مع  الأن�شطة  هذه  تتقاطع  �شوف 

قطاع  ا�شرتاتيجية  يف  اإ�شافياًّ  عن�شرًا  ي�شكل  الذي  الأطفال، 

و�شوف  الوطنية.  التنمية  ا�شرتاتيجية  �شمن  الأ�شرة  متا�شك 

يركز هذا املنهج على و�شع اآلية للكف املبكر عن اإ�شاءة معاملة 

الأخ�شائيني الجتماعيني يف  بزيادة عدد  واإهمالهم،  الأطفال 

املدار�س، وبرامج توعية ال�شباب، واخلطوط الهاتفية ال�شاخنة 

للمدار�س لتي�شري الإبلغ عن هذه احلالت وت�شجيعها. 

�لهدف �ملحدد

تطوير نظام �شامل للوقاية واحلماية من العنف املنزيل.

�لعائالت  دعم  زيادة  �لر�بعة:  �لقطاعية  �لنتيجة 

ذ�ت �لظروف �خلا�سة 

لدى دولة قطر نظام �شخي للحماية الجتماعية تقدمه العديد 

املجتمع  ومنظمات  احلكومة،  بينها  من  املعنية،  اجلهات  من 

بظروف  متر  الأ�شر  بع�س  اأن  غري  اخلا�س.  والقطاع  املدين، 

خا�شة تتطلب رعاية اجتماعية اإ�شافية. ومن بني هذه الظروف 

رعاية وحماية فرد من اأفراد الأ�شرة وهو يواجه حتديات تت�شل 

اأو  م�شناًّ  يكون  كاأن  اجتماعية،  اأحوال  اأو  ال�شحة  اأو  بال�شن 

قا�شرًا  اأو  خمدرات  مدمن  اأو  ال�شجن،  من  خارجا  اأو  معوقًا، 

احتياجات  لديها  التي  الأ�شر  تدعم  فاحلكومة  جرمًا.  ارتكب 

يف  للقطريني  املتاحة  امل�شاعدة  مرافق  �شل�شلة  بزيادة  خا�شة 

لبناء  املعلومات  جمع  تركيز  وحت�شني  املحلية،  جمتمعاتهم 

القائمة  الت�شريعات  وحتديث  وا�شتعرا�س  قوية،  اأدلة  قاعدة 

لتوفري حماية قانونية اأقوى. 

تقدمي م�ساعدة لإعانة �لأ�سر �لتي متر بظروف خا�سة 

خا�شة،  بظروف  متر  التي  للأ�شر  الإ�شافية  امل�شاكل  ملعاجلة 

يف  للقطريني  املتاحة  الدعم  مرافق  �شل�شلة  ُتزاد  �شوف 

البيانات،  جمع  تركيز  ن  ُيَح�شَّ و�شوف  املحلية،  جمتمعاتهم 

الت�شريعات ذات ال�شلة ويتم حتديثها عند القت�شاء.  وُتراَجع 

ر�شميني  غري  وم�شاعدة  دعم  تلّقي  من  الأ�شر  تتمكن  و�شوف 

و�شمها  تخ�شى  اأن  دون  املحلي  املجتمع  القائمة يف  املراكز  من 

التوعية  يعزز  اأن  الإيجابي  النموذج  �شاأن هذا  �شيء. ومن  باأي 

بال�شعوبات التي تواجهها بع�س الأ�شر، وكيف ميكن م�شاعدتها 

اأو كيف ميكن لها اأن تدعم وت�شاعد بع�شها بع�شًا.

و�شُتجرى مراجعة وتنقيح للقوانني املت�شلة بحالة اأطفال املراأة 

القطرية املتزوجة رجًل غري قطري ل�شمان تلّقي جميع اأطفالها 

اخلدمات الأ�شا�شية ال�شرورية ل�شمان رفاههم. و�شوف تطبق 

تطبيقًا  املعوقني  بالأ�شخا�س  املت�شلة  القائمة  الت�شريعات 

�شامًل، مبا يف ذلك �شمول هوؤلء الأ�شخا�س يف قوة العمل، وهذا 

ي�شكل جزءًا اأ�شا�شياًّ من ا�شرتاتيجية قطاع احلماية الجتماعية 

من ركيزة التنمية الجتماعية يف ا�شرتاتيجية التنمية الوطنية. 

املقايي�س  من  تعترب  ودعهما  املحتاجة  والأ�شر  الأفراد  فحماية 

اجلوهرية ملجتمع الرعاية احلقيقي.

�لهدف �ملحدد

التي  للأ�شر  الدعم  لتقدمي  الأقل  على  مرافق  ثلثة  اإن�شاء 

تواجه ظروفًا خا�شة. 

�لنتيجة �لقطاعية �خلام�سة: 

و�لجتماعي  �لقت�سادي  �لتمكني  م�ستوى  حت�سني 

لالأ�سرة �لقطرية

ل توجد يف قطر �شريبة دخل �شخ�شي ول �شريبة القيمة امل�شافة 

على املبيعات. وهناك عدد من الربامج احلكومية لتخ�شي�س 

الأموال دون اأن يتحمل الأ�شخا�س امل�شتفيدون منها اأية تكاليف 

اإىل  ال�شعيفة  الفئات  من  امل�شتفيدون  هوؤلء  ويرتاوح  مالية. 

الزواج.  �شندوق  من  م�شاعدة  ون  يتلقَّ الذين  اجلدد  العر�شان 

لكن ثلثة اأرباع الأ�شر القطرية مدينة، وبع�شها مرهق بديون 

250000 ريال قطري. وتنجم هذه الإح�شائية  ثقيلة تتجاوز 

املحتاجة،  للأ�شر  والجتماعي  القت�شادي  التمكني  عن �شعف 

النا�س  بني  ال�شائدة  بال�شتهلك  واملباهاة  الإ�شراف  وثقافة 

)ال�شكل 5-5(. 

 

وتوجد ثقافة مالية �شعيفة �شائدة بني الأ�شر بوجه عام، وي�شفر 

�شعوبات  فهم  دون  قرو�س  اأخذ  عن  احلالت  بع�س  يف  هذا 

ال�شحية  العناية  توفر  قطر  دولة  اأن  ومع  تاماًّ.  فهمًا  �شدادها 

عددًا  اأن  اإىل  ت�شري  املتوفرة  البيانات  فاإن  جمانًا،  والتعليم 

على  احل�شول  تكاليف  لدفع  دينًا  تتحمل  الأ�شر  من  متزايدًا 

هذه اخلدمات من القطاع اخلا�س. و�شتكون الأ�شر ال�شعيفة، 

ل �شيما التي تنتمي منها اإىل فئة ذوي الدخل املنخف�س، اأكرث 

ح اأن تكون اأكرث تاأثُّرًا  تعر�شًا لهذه الأحوال. والأ�شرة التي يرجَّ

هي الأ�شرة التي تعولها امراأة، ل �شيما املراأة املطلقة اأو الأرملة، 

العمل،  عن  عاطًل  اأو  متقاعدًا  عائلها  يكون  التي  والأ�شرة 
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والأ�شرة التي يكون عائلها موظفًا لكن م�شتوى تعليمه منخف�س. 

ل  اأمدًا،  والأطول  اأثرًا  الأ�شد  املايل  الأمن  تهديدات  لتقليل 

�شيما لدى الأ�شر ال�شعيفة، �شتدعم احلكومة التدابري اللزمة 

بوا�شطة  القطرية،  للأ�شر  املالية  الإدارة  ممار�شات  لتح�شني 

املايل.  التخطيط  ومهارات  والوعي  التعليم  لزيادة  برنامج 

املمار�شات  وت�شجيع  ين،  الدَّ جتاه  املواقف  تغيري  يكون  و�شوف 

الأحوال  لتح�شني  جداًّ  �شرورياًّ  وال�شتثمار  للإنفاق  ال�شليمة 

املالية للجيل احلايل والأجيال القادمة. 

�لقدرة و�لوعي ودعم مالية �لأ�سرة 

طاقته،  فوق  العي�س  يف  املرء  رغبة  لكبح  املوؤيد  ال�شامل  املنهج 

يبداأ بربامج التوعية واإ�شداء امل�شورة، ك�شرط م�شبق من �شروط 

الزواج وي�شمل خدمة ا�شت�شارية مالية ي�شهل الو�شول اإليها، وهي 

ت�شدي م�شورة قانونية ب�شاأن اأ�شعار القرو�س ودفعات �شدادها. 

دة ملكافحة املديونية �شتحتاج اإىل عمل ت�شريعي،  واإن احلملة اجليِّ

بناء  بها،  امل�شموح  للقرو�س  ق�شوى  ي�شمله حدودًا  فيما  ي�شمل 

من  م�شتوى  هذا  و�شيقدم  املعني.  ال�شخ�س  دخل  م�شتوى  على 

احلماية للأفراد ويح�شن فيما بعد الو�شع املايل للأ�شر بوا�شطة 

حت�شني الإدارة املالية، وتقليل الإفراط يف الإنفاق على الأ�شياء 

غري ال�شرورية التي متول الآن بقرو�س. وملا كانت البيانات توؤيد 

رغبة القطريني يف التما�س العناية ال�شحية والتعليم من القطاع 

اأن  يحتمل  الذي  املايل  للإنفاق  م�شدران  وهما   – اخلا�س 

يكون كبريًا – و�شوف ت�شن احلكومة نظام تاأمني �شحي �شامل 

للأ�شر، وتقدم علوة تعليم اأو ق�شائم لتمويل التعليم اخلا�س. 

ويقدم هذان التدبريان تن�شيقًا عرب القطاعات مع ا�شرتاتيجية 

التنمية الوطنية وا�شرتاتيجيات التنمية الب�شرية اأي�شًا.

�لأهد�ف �ملحددة 

تقليل عدد الأ�شر القطرية املثقلة بديون كبرية )000 250 

ريال قطري اأو اأكرث(.

تخفي�س عدد الأ�شر القطرية املدينة اإىل الن�شف.

�لنتيجة �لقطاعية �ل�ساد�سة: 

تبني منهج كلي و�سامل �إز�ء رفاهة �لأطفال

يتوقف الهيكل الجتماعي املتني على تدابري �شحية واجتماعية 

ال�شحة  بروز  لكن  الوطنية.  التنمية  ل�شرتاتيجية  م�شتدامة 

والتعليم يف روؤية قطر الوطنية 2030 يتطلب الأخذ باعتبارات 

متاأنية عرب القطاعات ل�شتثمارات قطر يف اأطفال اليوم، مبا يف 

ذلك العنا�شر الهامة جداًّ للتنمية الجتماعية للأطفال.

بالأ�شرة،  تتعلق  التي  امل�شاكل  بع�س  حتديد  بالفعل  مت  اأنه  مع 

اإن  اأي�شًا.  الأطفال  رفاه  جتاه  كلياًّ  نهجًا  �شتعتمد  احلكومة  فاإن 

املوؤ�شرات الدولية لرفاه لأطفال ت�شري اإىل اأن دولة قطر يف موقف 

•

•
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مقبول ن�شبيا، فاإن الأطفال القطريني ل يزالون بحاجة اإىل رعاية 

اأف�شل  يف املجالت ال�شحية والتعليمية واأمناط ال�شلوك اخلطرة 

التي جتعل رفاهة الأطفال م�شدر قلق )ال�شكل 6-5(. 

اتخذت دولة قطر بالفعل خطوات كبرية لتعزيز التزامها برفاه 

قانون  م�شروع  يفي  و�شوف  و�شحتهم.  و�شلمتهم  الأطفال 

الطفل بالتزام دولة قطر ال�شامل باأهم ت�شريع مقبول دولياًّ فيما 

يتعلق بحقوق الطفل. لكن ا�شرتاتيجية التنمية الوطنية �شتتيح 

حيث  الأطفال،  رفاه  لتعزيز  اأكرب  جهد  لبذل  فر�شة  للحكومة 

م�شاكل  ظهور  احتمال  اإىل  موؤخرًا  ظهرت  التي  البيانات  ت�شري 

�شحية هامة يف اجليل القادم، كالبدانة ونق�شان الفيتامينات. 

)التي  الأقارب،  زواج  من  الأخرى  ال�شحية  املخاطر  وتاأتي 

ِخلقية(،  بعيوب  يولدون  الذين  الأطفال  ن�شب  ارتفاع  اإىل  اأدت 

بني  التدخني  فن�شب  املخدرات.  على  والإدمان  والتدخني، 

للبنات   %13 بلغت  مثًل،   ،15-13 العمرية  الفئة  يف  الأطفال 

�25% للأولد. 

�ملنهج �لكلي لرفاه �لأطفال 

اإّن حت�شني نوعية حياة الأطفال يتطلب �شل�شلة من الأن�شطة تعمل 

�شحية  نوعية  لتوفري  احلكومية  القطاعات  كل  عرب  بان�شجام 

القادمة.  والأجيال  احلايل  القطري  اجليل  يف  للحياة  عالية 

و�شمان  ال�شلوكيات،  تغيري  اأي�شًا  العمل  هذا  ي�شتدعي  و�شوف 

ال�شباب  نفو�س  يف  والف�شيلة  الإن�شانية  الكرامة  قيم  غر�س 

الن�شاط  على  املواطنني  احلكومة  ت�شجع  و�شوف  القطريني. 

وتتيح فر�شًا لتطوير املهارات ال�شرورية للعمل على ظهور قادة 

على  لل�شباب  “برملان”  يعمل  و�شوف  امل�شتقبل.  يف  للقطريني 

تعزيز مفاهيم الدميقراطية و�شعور الأطفال بامل�شوؤولية املدنية 

تدريبية  برامج  تو�شع  و�شوف  والقيادة.  والعدل  وال�شخ�شية، 

لتعزيز العلقات بني الأجيال. 

واخلا�شة  القانونية  القرارات  جميع  يف  الدولة،  تعتمد  و�شوف 

يف  ل�شيما  الطفل”،  م�شالح  “اأف�شل  معايري  بال�شيا�شات 

للأحداث  حمكمة  ُتن�شاأ  و�شوف  وحمايتهم.  الأطفال  ح�شانة 

بينما  الأ�شرة،  حمكمة  وعن  الكبار  حماكم  نظام  عن  م�شتقلة 

ال�شابعة  ال�شنة  من  للأطفال  اجلنائية  امل�شوؤولية  �شن  �شرُيفع 

الطفل،  قانون  يقدم م�شروع  و�شوف  الثانية ع�شرة.  ال�شنة  اإىل 

الأن�شطة  جميع  وتقا�س  فيه  ُتنفذ  �شامًل  اإطارًا  اإ�شداره  عند 

املت�شلة بالأطفال. و�شتنفذ هذه الأن�شطة يف القطاعات املتعددة 

ل�شرتاتيجية التنمية الوطنية. 

5



168

�لأهد�ف �ملحددة 

ع�شرة  الثامنة  �شن  دون  املخدرات  مدمني  عدد  تخفي�س 

اإىل %1. 

تخفي�س عدد املدخنني دون �شن الثامنة ع�شرة اإىل %10. 

تخفي�س عدد حالت �شياقة ال�شيارات الطائ�شة لدى من هم 

دون �شن الثامنة ع�شرة اإىل الن�شف.

�لنتيجة �لقطاعية �ل�سابعة: 

حتقيق تو�زن �أف�سل بني �لعمل و�مل�سوؤوليات �لأ�سرية 

ينبغي اأن تكون احلكومة، لدى توفريها اأ�شاليب لعناية اجتماعية 

اأقوى بالأطفال والأ�شر، ولتمتينها اأوا�شر الزواج، مدركة لإقامة 

توازن دقيق بني املحافظة على الأ�شرة القطرية وتعزيزها، وبني 

متّكنِي املراأة من امل�شاركة يف جميع جمالت املجتمع، ل �شيما يف 

اتخاذ القرارات القت�شادية وال�شيا�شية. وتدعو الروؤية الوطنية 

اإىل زيادة قدرات املراأة واإعطائها اأدوارًا جمتمعية اأبرز. و�شوف 

التي  املكا�شب  اإىل حت�شني  الوطنية  التنمية  ا�شرتاتيجية  ت�شعى 

حققتها املراأة يف ال�شنوات الأخرية.

لقد ازداد عدد الن�شاء القطريات امللتحقات بقوة العمل )ال�شكل 

5-7(، وهذا اجتاه مت�شق مع ارتفاع التح�شيل التعليمي للن�شاء. 
اأي�شًا م�شاركة املراأة يف  التعلم تزداد  وبا�شتمرار ارتفاع فر�س 

املراأة يف   ن�شبة م�شاركة  ترتفع  اأن  وتتوقع احلكومة  العمل.  قوة 

42%. ولكي تكون احلكومة  2016 اإىل  قوة العمل بحلول عام 

اأكرث ا�شتعدادًا لهذا التحوُّل احل�شاري، اتخذت تدابري عديدة، 

عمل  اأحوال  لتح�شني  احلكومية،  الب�شرية  املوارد  قانون  منها 

اأمومة  اإجازة  املراأة  لإعطاء  اأحكام  و�شع  ذلك  يف  مبا  املراأة، 

مدتها 60 يومًا وتخ�شي�س وقت )�شاعتني يف اليوم ملدة �شنة( 

اإجازة ممتدة للعناية  لإر�شاع طفلها ر�شاعة طبيعية، ومنحها 

بالطفل املعوق دون �شن ال�شاد�شة. 

غري اأن مدى قدرة املراأة على امل�شاركة يف �شوق العمل والبقاء 

على  مل�شاعدتها  املتاح  بالدعم  جوهرياًّ  ارتباطًا  مرتبطة  فيه 

ن  و�شوف حت�شِّ واملهنية.  الأ�شرية  م�شوؤولياتها  بني  توازن  اإقامة 

نطاق  بتو�شيع  الن�شاء،  �شيما  ل  العاملة،  الأ�شر  دعم  احلكومة 

للمراأة  املواتية  العمل  وممار�شات  بالطفل  العناية  مرافق 

وبالت�شجيع على اإقامة بيئات تراعي نوع اجلن�س.

م�سوؤوليات  بني  تو�زن  �إقامة  على  �ملر�أة  مل�ساعدة  تد�بري 

�لعمل و�حلياة 

ر مرافق ذات نوعية جيدة لرعاية الأطفال بتكاليف مقدور  اإن توفُّ

عليها، وي�شُهل الو�شول اإليها، هو اأهم عامل لتح�شني التوازن بني 

امل�شوؤوليات ال�شخ�شية واملهنية. واأف�شل حتى من ذلك ـ ميكن اأن 

دًا م�شاهمة اإيجابية يف حتقيق نتائج  ي�شاهم اتخاذ نهج خمطط جيِّ

النهارية  احل�شانة  ودور  الأطفال  حدائق  واإن  للأطفال.  تنموية 

•

•
•
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5
موجودة وعاملة، لكنها �شوف تتح�شن بينما �شريتفع عدد ريا�س 

والعام  اخلا�س  القطاعني  يف  النهارية  احل�شانة  ودور  الأطفال 

م�شتقلة(.  و12  اخلا�س  القطاع  يف   137 الآن  عددها  )البالغ 

ومن �شاأن حتويل امل�شوؤولية عن دور احل�شانة النهارية من املجل�س 

ن من و�شع  اأن ميكِّ ال�شوؤون الجتماعية  اإىل وزارة  للتعليم  الأعلى 

وتنفيذ خطة اأكرث �شموًل لتح�شني العناية بالأطفال يف مكان العمل. 

و�شوف ي�شدر ت�شريع جديد ي�شع حدودًا دنيا ملعايري دور احل�شانة 

وريا�س الأطفال ل�شمان تاأهيل موظفيها تاأهيًل �شحيحًا.

�شوف تعتمد احلكومة اأي�شًا على اأف�شل املمار�شات امل�شتمدة من 

بلدان اأخرى لعتماد تدابري عمل اأكرث ملءمة للأ�شرة، كمرونة 

والإجازة  كله(  ل  الوقت  )بع�س  اجلزئي  والدوام  العمل،  وقت 

بني  التوازن  يتح�شن  �شوف  ذلك،  اإىل  وبالإ�شافة  اخلا�شة. 

لتما�شك  اأخرى  نتائج  املراأة حينما تتحقق  العمل واحلياة لدى 

زيادة  برامج  مثل  الوطنية،  التنمية  ا�شرتاتيجية  يف  الأ�شرة 

تنظيم  وحت�شني  الأ�شرة،  اأفراد  بني  امل�شوؤولية  بتقا�شم  الوعي 

فيها  يوجد  التي  الأ�شر  دعم  نظم  وحت�شني  املنازل،  عاملت 

اأفراد يحتاجون اإىل عناية خا�شة. 

�لهدف �ملحدد للفرتة

مبا  العاملت  الن�شاء  دعم  �شاأنها  من  اإجراءات  اعتماد 

احلكومية،  الب�شرية  املوارد  اإدارة  قانون  مراجعة  ذلك  يف 

و�شيا�شة اإجازة الأمومة.

�لنتيجة �لقطاعية �لثامنة: 

زيادة متكني �ملر�أة

وموؤهلتها  التعليمية  املراأة  بقدرات  جماعي  اعرتاف  هنالك 

�شلبية  اأن هناك مواقف  وقيادية، غري  �شيا�شية  ل�شغل منا�شب 

من جمالت عمل املراأة وقدراتها ب�شكل عام خلقتها الروا�شب 

املراأة  م�شاركة  زيادة  على  القوانني  �شاعدت  فبينما  الثقافية. 

اأن النظرة التقليدية  اإل   )8-5 القطرية يف قوة العمل )ال�شكل 

ب�شاأن امليادين التي ميكن للمراأة العاملة اأن تطرقها )التعليم، 

اأو الإدارة، اأو الأعمال الكتابية( ما زالت م�شيطرة على الرغم 

اأتاحتها التنمية القت�شادية يف قطر. وت�شري  من الفر�س التي 

فقط   %3 ن�شبة  كانت   2009 عام  يف  اأنه  اإىل  الإح�شاءات 

منا�شب  ي�شغلن  اقت�شاديا  النا�شطات  القطريات  الن�شاء  من 

قيادية. وظل هذا الرقم يف ال�شنوات الع�شر الأخرية يرتاوح بني 

ن�شبة %2 �%4. 

م�شتوى  يف  الرجال  على  متفوقات  الغالب  يف  الن�شاء  اأن  ومع 

عمل  ب�شاأن  متباينة  مواقف  هناك  اأن  اإل  التعليمي،  التح�شيل 

املراأة وترقيتها الوظيفية. •
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قطر  روؤية  هدف  لتحقيق  جتاوزها  يجب  التي  العقبات  ومن 

املراأة  دور  تنميط  ق�شية  املراأة،  عمل  مو�شوع  يف  الوطنية 

وم�شوؤولياتها يف املجتمع. لقد �شهد العقد الأخري ارتفاع م�شاركة 

على  ن�شائي  متثيل  الآن  ويوجد  الت�شويت،  عملية  يف  الن�شاء 

م�شتوى املجل�س البلدي. بالإ�شافة اإىل اأن عدد منا�شب اتخاذ 

ما  التقدم  هذا  كل  ومع  ازداد.  قد  الن�شاء  حتتلها  التي  القرار 

زالت املراأة تواجه العديد من احلواجز التي حتول بينها وبني 

ال�شيا�شية  العملية  باأهمية  الوعي  كغياب  ال�شيا�شية،  احلياة 

ا�شتطلع  ففي  ال�شلبية.  والجتماعية  الثقافية  املواقف  وكذلك 

والن�شاء  الرجال  من   %28 اأن  تبني   2007 عام  اأجري  للراأي 

ال�شيا�شية.  العملية  يف  املراأة  م�شاركة  يعار�شون  القطريني 

املراأة، بل �شك، حتتل موقعا مركزيا يف الطابع املتطور للأ�شرة 

القطرية، لكن هناك الكثري مما ت�شتطيع املراأة تقدميه للمجتمع 

عدا دورها يف البيت.

برنامج “�ملر�أة يف �لقيادة”

�شتقوم احلكومة باإن�شاء مركز متخ�ش�س “للمراأة يف القيادة” 

يف  الن�شاء  اأعداد  وزيادة  الن�شائية  القدرات  بناء  بهدف 

منا�شب اتخاذ القرارات ال�شيا�شية والتنظيمية وتلك املتعلقة 

باإدارة الأعمال. ويف الوقت نف�شه �شيتم تقدمي برنامج تثقيفي 

للإعلء من دور املراأة يف كافة قطاعات ا�شرتاتيجية التنمية 

من  �شبيهة،  مبادرات  تنفذ  الدول  من  عدد  وهناك  الوطنية. 

  2015- للتنمية  العا�شرة  خطتها  حتوي  التي  ماليزيا،  بينها 

وبرامج  الجتماعي،  النوع  درا�شات  من  جمموعة   2011
التدريب على املهارات وبرامج توعية. تهدف هذه الإجراءات 

اأ�شا�شا اإىل اإزالة احلواجز الثقافية التي تعرت�س طريق تقدم 

املهني  التطور  ت�شجع  ملئمة  متكينية  بيئة  واإيجاد  املراأة 

وال�شخ�شي للمراأة. 

�لهدف �ملحدد

زيادة عدد الن�شاء يف املنا�شب القيادية بن�شبة %30. 

برنامج لتغيري نظرة �لنا�ص لدور �ملر�أة

خلل  من  املراأة  لدور  القطرية  الثقافة  تقبل  حت�شني  ميكن 

منظمات املجتمع املدين املتخ�ش�شة يف التوعية ب�شاأن الق�شايا 

الن�شائية من جهة ومن خلل حملة تثقيفية وا�شتخدام و�شائل 

به،  ُيحتذى  اإيجابي  كنموذج  املراأة  لتقدمي  التعليمية  الإعلم 

وكاإن�شانة مهنية ناجحة من جهة اأخرى.

بالإ�شافة اإىل ذلك، ميكن اعتماد جمموعة ت�شريعات تتعلق 

الن�شاء  من  اأكرب  عددا  ت�شجع  اأن  �شاأنها  من  التي  بالتوعية 

مراجعة  فاإن  وكذلك،  املجتمع،  يف  اأكرب  دور  اأداء  على 

التوزيع وفقًا لنوع اجلن�س يف وظائف القطاع  �شاملة لعدالة 

الجتماعية  احلواجز  رفع  يف  الأوىل  اخلطوة  �شتكون  العام 

والثقافية احلالية.

�لأهد�ف �ملحددة

ق�شايا  تعزز  التي  املدين  املجتمع  منظمات  من  عدد  اإن�شاء 

املراأة.

��سرت�تيجيات عرب �لقطاعات

اإن بنية الأ�شرة القطرية، ذات الهوية العربية الإ�شلمية، قوة 

فاإن  لهذا  والجتماعي.  القت�شادي  التقدم  عملية  يف  اأ�شا�شية 

الأ�شرة  متا�شك  ا�شتمرارية  توؤيد   2030 الوطنية  قطر  ر�ؤية 

القطرية وتطويرها، باإعطاء دور اأكرب للمراأة القطرية يف برامج 

التنمية الوطنية. فال�شتثمار يف تقدم املراأة ومتكينها قد اأثبت 

على م�شتوى العامل اأنه يوؤدي اإىل نتائج تنموية اإيجابية ويدعم 

النمو القت�شادي.

رئي�شيا  موقعا  �شيحتل  املراأة  الأ�شرة ومتكني  قطاع متا�شك  اإن 

بتقوية  التنمية الجتماعية، وذلك  لركيزة  العامة  الأهداف  يف 

يف  وبامل�شاهمة  ال�شليمة،  القطرية  الجتماعية  البنية  دعائم 

بالنظر  لكن  الجتماعيتني.  واحلماية  للرعاية  الدولة  برامج 

اإىل نفوذ امل�شائل املتعلقة بالأ�شرة واملراأة على �شيا�شات التنمية 

من  جمموعة  حتديد  ميكن  والب�شرية،  والبيئية  القت�شادية 

التما�شك  اأن  تبني  اأن  �شاأنها  من  القطاعات،  عرب  الروابط 

 2030 الوطنية  لـروؤية قطر  املراأة هدف عام  الأ�شري ومتكني 

)ال�شكل 5-9( وعامل متكني لها اأي�شًا.

•

•
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�لنهو�ص باملجال �لجتماعي  �إىل  “تتطلع دولة قطر 
وتطويره من خالل بناء �لإن�سان �لقطري �لقادر على 

�لتعامل بجد�رة ومرونة مع متطلبات ع�سره.”- روؤية 

قطر الوطنية 2030

املوؤ�ش�شات  تت�شمن  جمتمع  لأي  الجتماعي  املال  راأ�س  اإن 

النا�س  بني  التفاعلت  التي حتكم  والقيم  واملواقف  والعلقات 

الأ�شر  وت�شكل  والجتماعية.  القت�شادية  التنمية  يف  وت�شاهم 

القطرية يف تلك ال�شبكة من العلقات رابطا مهما واأ�شا�شيا يكمله 

لتكييف  القابلة  واجلوانب  العامة،  واملوؤ�ش�شات  الوا�شع  املجتمع 

فخلل  والقيم.  واملواقف  كالعلقات  الجتماعي،  املال  راأ�س 

فرتات التحديث والتطور ال�شريع ميكن اأن حتدث تغيريات على 

راأ�س املال الجتماعي، ويحتمل اأن توؤثر يف املجموعات ال�شعيفة 

مما يوقعها يف فئة اأ�شحاب الدخل املنخف�س. فحماية الأفراد 

بناء  يف  للم�شاهمة  قدراتهم  على  توؤثر  قد  التي  املخاطر  من 

اأ�شا�شيا  جزءا  ت�شكلن  املحتاجني  الأفراد  وم�شاعدة  املجتمع، 

من التزام دولة قطر بالرعاية الجتماعية والتطوير املهني.

التنمية،  نحو  كليا  منهجًا  تعتمد   2030 الوطنية  قطر  �ر�ؤية 

م�شت�شرفة باأن التنمية امل�شتدامة جت�شد �شبكة حماية اجتماعية 

وفعالة لكل القطريني. فبو�شع اإطار على املدى املتو�شط، �شوف 

تلتزم ا�شرتاتيجية التنمية الوطنية ببناء نظام حماية اجتماعية 

ن م�شاهماتهم يف  يحفظ احلقوق املدنية لكافة املواطنني، ويثمِّ

�شحية  حياة  لهم  يوفر  كاف  دخل  وجود  لهم  ويكفل  املجتمع، 

وكرمية. و�شوف حتقق دولة قطر هذا اللتزام ل�شعبها من خلل 

ثلث نتائج وا�شعة وع�شرة م�شاريع للحماية الجتماعية، حيث 

�شتقوم احلكومة مبا يلي:

ل�شمان  وحت�شينه  احلايل  الجتماعية  احلماية  نظام  تقوية 

تلبيته لحتياجات املجموعات املهم�شة وال�شعيفة. 

بناء بيئة متكينية لإدماج املجموعات املهم�شة وال�شعيفة يف 

املجتمع ويف قوة العمل.

تو�شيع قاعدة امل�شاركة من خلل بناء ال�شراكات الذكية التي 

الجتماعية،  احلماية  نظام  وتدعم  اخلا�س  القطاع  ت�شمل 

وت�شتفيد من املزايا الن�شبية لكل قطاع.

لدى  الجتماعي  املال  راأ�س  برتاجع  �شعور  هنالك  عام  وبوجه 

املجتمع القطري. ففي الوقت الذي يزدهر فيه القت�شاد القطري 

تواجه  التي  التحديات  تزداد  العاملية،  قطر  دولة  مكانة  وترتفع 

القيم التقليدية املرافقة لهذا الرخاء. لهذا هناك حاجة ما�شة 

للتفاق على نظام ِقَيم عامة ومتينة للتاأكد من اأن �شبكات راأ�س 

املال الجتماعي ت�شجع على بناء الثقة والتما�شك الجتماعي.

�لنتيجة �لقطاعية �لأوىل: 

�إر�ساء نظام حماية �جتماعية متكامل

توؤكد ا�شرتاتيجية التنمية الوطنية باأن النظام الفعال للحماية 

الجتماعية يتطلب منهجا متكامًل ي�شمل العديد من اجلهات 

جهة  اأو  وزارة  اأية  عاتق  على  امل�شوؤولية  تقع  ل  بحيث  املعنية  

بذل  ال�شروري  ومن   .)1-5 )اجلدول  منفرد  ب�شكل  حكومية 

جهود متوا�شلة ل�شمان ات�شاق الت�شريعات واملبادرات مع �شياق 

التحول الجتماعي القت�شادي ال�شريع لدولة قطر. 

الجتماعية  ال�شوؤون  وزارة  تقوده  الذي  احلايل  النظام  يقدم 

نظام  بينها  من  عديدة  و�شائل  عرب  للمواطنني  �شخياًّ  دعمًا 

اأية  حتمل  دون  وال�شعيفة  املهم�شة  للفئات  نقدية  تخ�شي�شات 

تكاليف، وبرامج اقت�شادية متكينية، وخدمات مواءمة الوظائف 

ال�شاغرة مع الباحثني عن عمل، وغري ذلك من و�شائل الدعم 

اخلريية  املنظمات  من  العديد  تقوم  كما   .)10-5 )ال�شكل 

بالإ�شافة  اخلدمات،  بع�س  بتقدمي  املدين  املجتمع  ومنظمات 

اإىل �شندوق الزكاة والهيئة العامة للأوقاف )اجلدول 2-5(. 

ولكنه  �شامًل،  نظامًا  بكونه  يو�شف  احلايل  احلماية  نظام  اإن 

احلا�شل  التطوير  مع  لين�شجم  م�شتمر  حت�شني  اإىل  بحاجة 

الأمان  �شبكة  اأن  من  تتاأكد  اأن  احلكومة  فعلى  قطر.  دولة  يف 

اأن  كما  م�شاعدة،  اإىل  بحاجة  فرد  كل  اإىل  ت�شل  الجتماعية 

�شرعة  مع  الفوائد  ان�شجام  �شمان  يف  �شباقة  تكون  اأن  عليها 

التغري يف  اقت�شاد قطر. )ال�شكل 11-5(. 

ورغم اجلهود التي بذلت موؤخرا لدعم نظام احلماية الجتماعية، 

من  فاإن  عنهم،  املفرج  ال�شجناء  تاأهيل  لإعادة  برنامج  كاإن�شاء 

الواجب يق�شي بذل املزيد من العمل. فعلى �شبيل املثال هناك 

ذوي  للأ�شخا�س  الوظيفي  التاأهيل  برامج  من  للمزيد  حاجة 

تاأهيل  اإعادة  لتاأ�شي�س معاهد  اأن هناك �شرورة  الإعاقات، كما 

للفئات ال�شعيفة كي يتم دجمها يف قوة العمل.

اإىل ذلك، ل يوجد حاليا نظام لقيا�س فاعلية نظام  بالإ�شافة 

حول  ومف�شلة  دقيقة  معلومات  يقدم  الجتماعية  احلماية 

اأحد احللول  فاإن   لهذا  وال�شعيفة.  املهم�شة  الفئات  احتياجات 

الوطني،  الفقر  خط  قيا�س  باعتماد  يكون  اأن   ميكن  املقرتحة 

�ل�سمانات �لوقائية للحماية �لجتماعية

•

•

•
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منها  تنطلق  التي  القاعدة  حتديد  يف  بدوره  ي�شاعد  والذي 

احلماية الجتماعية املالية للقطريني )اجلدول 3-5(.

وميكن اأن ميثل هذا القيا�س املبني على الأدلة الأ�شا�س للمزيد من 

النتائج التجريبية التي ت�شاعد على حتديد ال�شيا�شة الجتماعية، 

كم�شتوى  املحتاجة،  للأ�شر  الأ�شا�شية  اخل�شائ�س  وحتديد 

التح�شيل التعليمي اأو حجم الأ�شرة املعي�شية )اجلدول 4-5(.

املجتمع  برعاية  التزامها  خلل  من  قطر  دولة  �شت�شع 

وذلك  الجتماعية،  للحماية  تكامل  اأف�شل  نظاما  ومتا�شكه 
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بتح�شني الهيكل احلايل، والتعامل مع كافة مظاهر الندماج 

الجتماعي، وو�شع حجر الأ�شا�س للأهداف العامة الأخرى 

الوطنية  ال�شرتاتيجية  وم�شاريع  الجتماعية،  للحماية 

تنفيذها. املزمع 

جلنة لتن�سيق تنفيذ �مل�سروع

احلماية  لنظام  اجلوانب  املتعددة  اخل�شائ�س  دعم  اأجل  من 

الجتماعية، �شيتم اإن�شاء جلنة ت�شم العديد من اجلهات املعنية 

امل�شمولة  الجتماعية  احلماية  م�شاريع  تنفيذ  عملية  لتن�شيق 

توجيه  مهماتها  من  و�شيكون  الوطنية.  التنمية  با�شرتاتيجية 

ب�شيا�شة  املتعلقة  الهامة  القرارات  واتخاذ  العامة،  ال�شيا�شة 

احلماية الوطنية، ور�شد النتائج وتقييمها. و�شوف تتبع اللجنة 

منهجا عرب القطاعات يف م�شاألة توجيه ال�شيا�شة للتاأكد من اأن 

امل�شاريع،  اأم  الربامج  �شواء يف  متوقعة،  نتائج جانبية غري  اأية 

ميكن حتديدها والتعامل معها بالطريقة املنا�شبة. و�شوف تبداأ 

الإ�شراف على تنفيذ م�شاريع  اللجنة عملها بهدف حمدد وهو 

من  الأوىل  الثلث  بال�شنوات  امل�شمولة  الجتماعية  احلماية 

ا�شرتاتيجية التنمية الوطنية.  

�لهدف �ملحدد

اإن�شاء جلنة تنفيذية فاعلة ت�شم العديد من اجلهات املعنية  

للإ�شراف على تنفيذ ت�شعة م�شاريع للحماية الجتماعية.

�حلماية�لجتماعية  لقو�نني  و��ستعر��ص  مر�جعة 

�ملوجودة حاليا

لإقامة نظام حماية اجتماعية فعال وم�شتدام و�شمان حت�شينه 

القوانني  ملراجعة  منهجية  اآلية  بو�شع  الدولة  �شتقوم  امل�شتمر، 

فتنقيح  وحتديثها.  الجتماعية  احلماية  تنظم  التي  القطرية 

قانون ال�شمان الجتماعي رقم 38 لعام 1995، �شي�شاعد على 

ات�شاق الفوائد مع التغريات الواقعة يف اقت�شاد البلد. و�شيتبني 

 2006 عام  قطري  ريال   2250 بقيمة  تقاعديا  معا�شا  باأن 

2010 بعد مراعاة  1786 ريال قطري عام  ي�شاوي ما قيمته 

عوامل  احل�شبان  يف  الآلية  هذه  تاأخذ  و�شوف  الت�شخم.  ن�شب 

اأخرى كدعم اجلهات العليا واملوارد املحلية. 

�لهدف �ملحدد

اعتماد اآلية ملراجعة ت�شريعات احلماية الجتماعية وحتديثها.

�لنتيجة �لقطاعية �لثانية: 

�ملهم�سة  �ملجموعات  لإدماج  متكينية  بيئة  بناء 

و�ل�سعيفة يف �ملجتمع ويف قوة �لعمل.

خطة للتاأكد من �لدمج �لجتماعي للمحتاجني 

الذين  لدعم  الإجراءات  من  عدد  بتحديد  احلكومة  �شتقوم 

يعي�شون ب�شكل م�شتقل ودمج الأ�شخا�س املعوقني يف املجتمع عن 

طريق �شبكة من موؤ�ش�شات التدريب املهني ومراكز امل�شاعدات 

تعمل  و�شوف  امل�شتقل.  العي�س  منط   على  ت�شجع  التي  الأخرى 

على  والتعرف  املوجودة  املرافق  م�شتوى  رفع  على  اخلطة  هذه 

امل�شتقل  العي�س  فكرة  تعزز  علجية  تدريبية  برامج  جمموعة 

للفئات املهم�شة وال�شعيفة. كما اأن هذه اخلطة �شتح�شن اإمكانية 

للأ�شخا�س  والت�شالت  املعلومات  تكنولوجيا  اإىل  الو�شول 

الذي  امل�شاندة(  للتكنولوجيا  قطر  )مركز  خلل  من  املعوقني، 

هذه  مثل  واإن  احل�شر.  ل  املثال  �شبيل  على   ،2010 عام  اأن�شاأ 

للأ�شخا�س  املتحدة  الأمم  اتفاقية  الإجراءات تدعم ما جاء يف 

5
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•
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املعوقني، والتي توؤكد على فكرة العي�س امل�شتقل ودمج املعوقني يف 

املجتمع،  مع التاأكد من �شهولة و�شولهم اإىل اخلدمات الجتماعية 

امل�شاعدة. اإ�شافة اإىل ذلك، �شيتم تنفيذ برامج توعية من �شاأنها 

زيادة م�شوؤولية املجتمع جتاه التنمية ال�شمولية. 

�لهدف �ملحدد

زيادة عدد مراكز التدريب املهني والتاأهيل الوظيفي ومراكز 

اإعادة التاأهيل الجتماعي، من ثلثة اإىل خم�شة على الأقل.

قاعدة �حلماية �لجتماعية �لقائمة على �لأدلة

�شوف ُيطَلق م�شروع  مدته �شنتان لتعزيز قدرات وزارة ال�شوؤون 

اأف�شل  مراقبة  لإجراء  املعنية،  الأخرى  واجلهات  الجتماعية 

للجتاهات والأمناط بني املعوقني والفئات املهم�شة وال�شعيفة. 

ميثل اجلزء الأ�شا�شي يف هذا امل�شروع حتديد عتبة  اأولية للفقر 

على امل�شتوى الوطني. فاعتماد خط الفقر على امل�شتوى الوطني 

�شوف ي�شاهم يف حتديد اأ�شا�س احلماية الوطنية للقطريني، كما 

و�شعت  التي  وامل�شاريع  الربامج  نتائج  ملراقبة  اأر�شية  �شيعطي 

مل�شاعدة املحتاجني وتقييمها. فلي�س لدى احلكومة الآن قاعدة 

الجتماعية  احلماية  لإجراءات  باحلقائق،  مدعومة  بيانات 

املعمول بها. 

�لهدف �ملحدد

على  مبنية  مقايي�س  توفر  التي  الأدوات  من  جمموعة  و�شع 

الأدلة حول اإح�شاءات الدخل، مثل خط الفقر الن�شبي على 

امل�شتوى الوطني. 

�لنتيجة �لقطاعية �لثالثة: 

جعل  قوة �لعمل و�ملجتمع �أكرث �سموًل

تنت�شر يف املجتمع القطري درجات خمتلفة من الإعاقة، بن�شب 

خمتلفة بني عمري العا�شرة واخلم�شني، مبا يف ذلك الأطفال. 

اأفرادها  بني  ت�شم  القطرية  العائلت  من   %4 نحو  وهناك 

يكون  ما  وغالبا  اخلا�شة.  الحتياجات  ذوي  من  �شخ�شًا 

واأقل  التعليم،  واأقل حظا يف  للتمييز،  الفئة عر�شة  اأفراد هذه 

ان�شمت   2008 عام  ففي  العمل.  �شوق  اإىل  النفاذ  يف  فر�شًا 

ذوي  الأ�شخا�س  حلقوق  الدولية  “التفاقية  اإىل  ر�شميا  قطر 

مبراقبة  املعنية  اللجنة  يف  م�شاركا  ع�شوا  الإعاقة” واأ�شبحت 

كبرية  جهودا  بذلت  قطر  دولة  اأن  ومع  التفاقية.  تلك  تنفيذ 

من  املزيد  باأن  تدرك  لكنها  وحمايتها،  املعوقني  حقوق  لتعميم 

اإتاحة فر�س عمل  اجلهود ما يزال مطلوبا وخا�شة يف جمايل 

يف الدرجات الوظيفية العالية، وتنفيذ القوانني احلالية املتعلقة 

بحقوق هذه الفئة. وبالإ�شافة اإىل فئة املعوقني، هناك �شرائح 

اأخرى من املجتمع تواجه ظروفا خا�شة تتطلب دعما من نظام 

املعاجلون  فيهم  مبن  الدولة  توؤمنه  الذي  الجتماعية  احلماية 

من الإدمان، ال�شجناء ال�شابقون، الن�شاء اللواتي تع�شن ظروفا 

�شعبة كاملطلقات والأرامل اللواتي يفتقدن الدعم. فو�شع هاتني 

اإىل  ينقلهن  عالية من اخلطر  درجة   الن�شاء على  الفئتني من 

فئة الفقر الن�شبي. وهناك �شواهد ماأخوذة من ق�ش�س حقيقية 

قد  التقاعدية  املعا�شات  على  تعتمد  التي  الفئات  اأن  اإىل  ت�شري 

التقاعد  نظام  من  يتقا�شونه  ما  لأن  الفقراء  فئة  من  ت�شبح 

ال�شن ل  اأن بع�س كبار  ل�شد احتياجاتهم. علوة على  ل يكفي 

يتقا�شون راتبًا تقاعديًا. 

يف  الفئة  هذه  دمج  باأهمية  الإح�شا�س  زيادة  تبقى  عام  ب�شكل 

به هذه  ت�شاهم  ملا قد  القائم   التحدي  العمل  قوة  املجتمع ويف 

يتم  اأن  املهم  فمن  لهذا  املجتمع.  اإنتاجية  اإ�شافة يف  الفئة من 

توعية  وحملة  للتطبيق،  قابلة  اجتماعي  �شمان  برامج  تطوير 

�شاملة لتلك الربامج ل�شمان فاعليتها وجناحها. اإن هذا التوجه 

لتوعية  حاجة  هناك  اأن  اإذ  قطر،  دولة  على  ينطبق  ما  اأكرث 

الأجيال ال�شابة اإىل اأهمية العمل وامل�شاهمات الفردية يف حتقيق 

الطموحات الوطنية. فهناك ما يوؤكد اأن العديد من القطريني 

فر�س  بع�س  يرف�شون  الن�شاء،  �شيما  ول  العمل،  عن  العاطلني 

العمل اعتقادا منهم باأن ذلك قد يتعار�س مع ظروفهم العائلية 

اأو طموحاتهم ال�شخ�شية.

احلماية  نظام  فاإن   2030 الوطنية  قطر  روؤية  يف  جاء  وكما 

الجتماعية يجب اأن يوفر احلقوق املدنية لكافة املواطنني ويثمن 

م�شاهماتهم يف تعزيز التنمية القت�شادية والجتماعية للبلد. 

واملجتمع  العمل  �شوق  جعل  على  جهتها  من  احلكومة  و�شتعمل 

اأكرث �شمولية، و�شتتاأكد من اأن هناك تدابري كافية للتعامل مع 

املخاوف لدى تلك الفئات الأكرث عوزا وذلك من خلل تو�شيع 

فر�س العمل، وحت�شني الربامج القت�شادية التمكينية، والتو�شل 

اإىل خطة �شاملة لتح�شني نظام التقاعد.

قاعدة بيانات للفئات �ملهم�سة و�ل�سعيفة

اإن بناء �شراكات اأقوى بني وزارتي ال�شوؤون الجتماعية والعمل 

اإىل املعلومات حول  �شت�شاعد الفئات امل�شتهدفة على الو�شول 

الوظائف ال�شاغرة يف �شوق العمل. لهذا فبناء نظام معلومات 

التنمية  اإحدى مكونات ا�شرتاتيجية  �شوق العمل، والذي ميثل 

اإيجاد  يف  �شي�شاهم  العمل  با�شرتاتيجية  املتعلقة  الوطنية 

بربط  وذلك  املبادرة  هذه  تخدم  القطاعات  متعددة  قاعدة 

جتارب  اإىل  وا�شتنادا  امل�شتهدفة.  الفئات  مع  العمل  اأ�شحاب 

الناجح  الجتماعي  لل�شمان  برنامج  اأي  فاإن  اأخرى،  دول 
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على  املواطنني  قدرة  مبداأ حت�شني  اأ�شا�س  على  يقوم  اأن  عليه 

ا�شتثمار فر�س العمل املتاحة.

�لهدف �ملحدد

الفئات  لت�شمل  املتاحة  العمل  فر�س  بيانات  قاعدة  تو�شيع 

املهم�شة وال�شعيفة.

حملة للتوعية حول �أهمية �لعمل

العاطلني عن  فئة  فئات:  التوعية على ثلث  تركز حملة  �شوف 

العمل، وفئة املهم�شني واملعوقني، واملجتمع القطري ككل. تن�س 

الرعاية  الفئات  هذه  منح  �شرورة  على  الإ�شلمية  املبادئ 

للم�شاهمة  املجتمع  اأفراد  كافة  تدعو  كما  اللئقني.  والحرتام 

ال�شروري  فمن  لذا  منتج.  جمتمع  تكوين  يف  ون�شاط  بجدية 

القطرية.  الهوية  من  اجلانب  بهذا  القطري  املجتمع  يلتزم  اأن 

و�شتقوم احلكومة من جهتها برفع م�شتوى الوعي لدى املواطنني 

باأهمية دمج الفئات املهم�شة وال�شعيفة يف قوة العمل، يف الوقت 

قوة  من   لتكون جزءا  امل�شتهدفة  الفئات  كافة  فيه  تدعو  الذي 

العمل. كما �شيتم اإ�شهار بع�س الربامج املتاحة، مثل “برنامج 

وزرارة  خدمات  من  امل�شتفيدين  بني  وخا�شة  املنتجة”  الأ�شر 

ال�شوؤون الجتماعية.

�لهدف �ملحدد

حول  املواطنني  بني  الإيجابية  الجتماعية  الذهنية  حت�شني 

اأهمية العمل يف الوظائف باختلف اأنواعها.

برنامج �لتمكني �لقت�سادي �ملكثف

اإن معظم امل�شاركني يف )برنامج الأ�شر املنتجة( حاليا لي�شوا 

الجتماعية.  ال�شوؤون  وزارة  م�شاعدات  من  امل�شتفيدين  من 

ي�شاعد  )والذي  الربنامج  تو�شيع  على  احلكومة  و�شتقوم 

التدريب  طريق  عن  وذلك  القطريني  والأفراد  العائلت 

والدعم وت�شهيل الو�شول اإىل �شوق العمل( لي�شمل عددا اأكرب 

وزارة  من  احلاليني  امل�شتفيدين  �شيما  ول  امل�شاركني،  من 

�شبيل  فعلى  بالن�شاء.  اهتمام خا�س  مع  الجتماعية،  ال�شوؤون 

ل  القطريات  الن�شاء  اأن  اإىل  احلديثة  املعلومات  ت�شري  املثال 

�شغرية  اأعمال  اأو  جتارية،  م�شاريع  اإدارة  من  مينع  ما  يجدن 

ال�شعر  ت�شفيف  �شالونات  مثل  اأخريات  لن�شاء  تقدم خدمات 

الزينة،  وحملت  الن�شائية،  العطور  وحملت  لل�شيدات، 

وحملت اخلياطة، والكماليات الن�شائية. 

الذي  الجتماعية،  التنمية  �شندوق  يقوم  ذلك،  اإىل  بالإ�شافة 

املبادرات  هذا  ملثل  الدعم  بتقدمي  الوزراء،  جمل�س  اقرتحه 

لتمكني مزيد من القطريني من العتماد على اأنف�شهم وحتويلهم 

اإىل منتجني من خلل امل�شاريع ال�شغرية، والرتويج للدخول يف 

وامل�شاعدة يف دمج  املدين،  املجتمع  فعالة مع منظمات  �شراكة 

الفئات املهم�شة  يف قوة العمل.

�لهدف �ملحدد

زيادة عدد امل�شاركني يف برنامج الأ�شر املنتجة بن�شبة %50.

من بني امل�شتفيدين من اإعانات وزارة ال�شوؤون الجتماعية.

توفري بيئة عمل ت�ساعد على متكني �ملعوقني

املعوقني  توظيف  دعم  اإىل  تدعو  جديدة  قوانني  و�شع  �شيتم 

القانون رقم  5 من  فاملادة  القوانني.   تلك  والت�شدد يف تطبيق 

من  الأقل  على   %2 ت�شغيل  اإلزامية  على  تن�س   2004 لعام   2
اآليات  يف  غيابًا  هناك  لكْن  العمل.   اأمكنة  جميع  يف  املعوقني 

اإذا  ما  ملعرفة  به  اللتزام  ومدى  القانون  ذلك  تطبيق  مراقبة 

على  قت  �شدَّ قد  قطر  دولة  اأن  ومبا  الهدف.  ذلك  حتقيق  مت 

احلكومة  فعلى  املعوقني  الأ�شخا�س  حلقوق  الدولية  التفاقية 

مت  اأن  وبعد  التفاقية.  يف  الواردة  التو�شيات  بتنفيذ  تلتزم  اأن 

ا�شرتاتيجية  ت�شتطيع  التوظيف،  يف  احل�ش�س  نظام  اعتماد 

التنمية الوطنية اأن تكون الأر�شية لللتزام بالتنفيذ. ومن بني 

الإجراءات الإ�شلحية التي ميكن اعتمادها نظام فر�س غرامة 

تلتزم بنظام احل�ش�س يف  اأو موؤ�ش�شة ل  مالية على كل �شركة 

على  الغرامات  فر�س  نظام  �شّرعت  التي  فالدول  التوظيف.  

املخالفني قد لقت جناحا اأكرب يف دمج املعوقني يف قوة العمل.

�لهدف �ملحدد

تطبيق ح�شة توظيف الأ�شخا�س ذوي الإعاقة بن�شبة 2% من 

عدد العاملني يف جميع اأمكنة العمل.

خطة �ساملة لتعزيز نظام �لتقاعد

اإن الأهداف الأ�شا�شية من اأي نظام للتقاعد هي تاأمني احلماية 

�شنوات  من  ب�شلمة  انتقالهم  و�شمان  ال�شن  لكبار  الفقر  من 

للتقاعد يف دولة  الر�شمي  التقاعد. والنظام  اإىل مرحلة  العمل 

قطر، والذي ي�شمل موظفي القطاع العام وال�شركات التي متلكها 

ولذا  املعي�شة،  تكاليف  زيادة  مع  يتما�شى  ول  مرن  غري  الدولة 

يبقى املعا�س التقاعدي ثابتا دون مراعاة ن�شبة الت�شخم. كما اأن 

نظام التقاعد القطري ل ي�شمل من يعملون حل�شابهم اخلا�س 

تعمل  والآن  القطاع اخلا�س.  اأو موظفي  املهن احلرة  من ذوي 

املراحل  يف  الجتماعية”،  والتاأمينات  للتقاعد  العامة  “الهيئة 
الأوىل، على التخطيط لتو�شيع نظام التقاعد لي�شمل القطريني 

العاملني يف القطاع اخلا�س، و�شتقوم احلكومة باإجراء مراجعة 
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املطروحة  اخليارات  ومن  اإقراره.  قبل  النظام  لهذا  �شاملة 

تعزيز الإدارة الر�شيدة لنظام التقاعد احلايل، ونظام تقاعدي 

اأو نظام تقاعدي دون م�شاهمة مالية لبع�س الفئات  اختياري، 

الجتماعية، اخلا�شعة للختبار.

�لأهد�ف �ملحددة

تو�شيع القطاعات امل�شمولة يف نظام التقاعد.

اإىل  املنخف�س  الدخل  ذات  املعي�شية  الأ�شر  عدد  تخفي�س 

الن�شف.

�لنتيجة �لقطاعية �لر�بعة: تو�سيع قاعدة �مل�ساركة 

من خالل بناء �ل�سر�كات �لذكية �لتي ت�سمل �لقطاع 

�خلا�ص  لدعم �حلماية �لجتماعية 

تو�سيع �مل�سوؤولية �لجتماعية لت�سمل جمتمع �لأعمال

اإن م�شوؤولية القطاع اخلا�س جتاه احلماية الجتماعية يف ات�شاع 

مطرد لأن جمتمع الأعمال بداأ يدرك باأن م�شوؤولية ال�شركة متتد 

على  توؤثر  الأعمال  رجال  فقرارات  العمل.  مكان  من  اأبعد  اإىل 

حياة النا�س ورفاههم �شلبا اأو اإيجابا. وتكت�شب ق�شية امل�شوؤولية 

الجتماعية لل�شركات زخما على امل�شتوى العاملي. كما تقوم دول 

املنطقة مثل م�شر وال�شعودية باتخاذ خطوات على طريق تقنني 

خمت�شة  وموؤ�ش�شات  ت�شريعات  خلل  من  ال�شركات  م�شوؤولية 

حتكم اأن�شطة ال�شركات وجمتمع الأعمال.

وبالن�شبة لل�شركات العاملة يف قطر، وخا�شة يف قطاع الطاقة، 

فقد بداأت بو�شع برامج وم�شاريع تتعلق بامل�شوؤولية الجتماعية، 

مع  ا�شرتاتيجيتها  مبواءمة  بالفعل  ال�شركات  بع�س  بداأت  كما 

بتو�شيع  احلكومة  و�شتقوم   .”2030 الوطينة  قطر  “ر�ؤية 
بزيادة  وذلك  الأعمال  جمتمع  لت�شمل  الجتماعية  امل�شوؤولية 

م�شاركة القطاع اخلا�س يف نظام احلماية الجتماعية، وكذلك 

اأن  �شاأنه  من  والذي  ال�شركات  م�شوؤولية  لتحديد  اإطار  باإيجاد 

يقنن الظروف التي متكن القطاع اخلا�س من تو�شيع م�شاهمته 

يف رفاه املجتمع القطري. 

�إطار لتطوير �سر�كات �أقوى مع �لقطاع �خلا�ص

من  ظروف  لتهيئة  ر�شميا  طابعا  الإطار  هذا  ي�شفي  �شوف 

رفاه  تو�شيع م�شاهمته يف  القطاع اخلا�س من  اأن متكن  �شاأنها 

اأدوات وتدخلت، مبا يف  املجتمع القطري من خلل جمموعة 

ذلك رفع م�شتوى الوعي )اإيجاد ات�شاق بني اأ�شحاب امل�شالح( 

وجهود لل�شراكة )جمع القطاعني العام واخلا�س معا(، وتطبيق 

غري  بطرق  الإجراءات  )تعزيز  املرنة  القوانني  من  جمموعة 

لتوجيه  خطوات  �شت  من  منوذج  تطبيق  وميكن  تنظيمية(. 

عملية ال�شراكة )ال�شكل 12-5(.

�لهدف �ملحدد

تطبيق اإطار مل�شوؤولية ال�شركات يتنا�شب مع البيئة القت�شادية 

وال�شيا�شية والجتماعية، ويت�شمن نظام متابعة ور�شد. 

•
•

•



ـل
ص

لف
ا

179

��سرت�تيجيات عرب �لقطاعات

املعنية   وكافة اجلهات  بني احلكومة  اجتماعي  اإجراء حوار  اإن 

الأخرى،  احلكومية  والأجهزة  املختلفة،  الوزارات  �شاملًة 

�شروري  اأمر  اخلا�س،  والقطاع  املدين،  املجتمع  ومنظمات 

لتطوير ا�شرتاتيجية وطنية للحماية الجتماعية، واعتماد منهج 

الجتماعية  للحماية  فعال  نظام  فوجود  وم�شتدام.  متوازن 

لوجود �شوق  يعترب �شرطا م�شبقا  القطري  ال�شعب  ي�شمن رفاه 

عمالة فعالة يف البلد.  فغالبا ما حتدث ت�شوهات اقت�شادية قد 

الفئات  بع�س  تتمتع  اإذا مل  واقت�شادها  البلد  با�شتقرار  ت�شر 

يظهر  �شوف  املفهوم  هذا  اإن  احلماية.  من  بنوع  العمال  من 

بجلء يف ا�شرتاتيجية قطاع الأمن وال�شلمة العامة. 

التنمية  ا�شرتاتيجية  من  الجتماعية  احلماية  قطاع  �شيوؤدي 

الوطنية  دورا رئي�شيا يف حتقيق الأهداف العامة لقطاع التنمية 

لقطر،  ال�شليمة  الجتماعية  البنى  بدعم  وذلك  الجتماعية، 

وتعزيز نظام  احلماية والرعاية الجتماعية. ونظرا لإمكانية 

على  املهني  والدعم  الجتماعية  الرعاية  مبادرات  تاأثري 

التعرف  مت  الب�شرية،  والبيئية  القت�شادية  التنمية  �شيا�شات 

على جمموعة روابط عرب القطاعات تظهر بو�شوح كيف تكون 

احلماية الجتماعية هدفا عاما من جهة وعامل متكني لروؤية 

قطر الوطنية 2030 من جهة اأخرى )ال�شكل 13-5(.
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بال�سالمة  ينعم  جمتمع  بناء  �إىل  قطر  “�ست�سعى 
– فعالة”  موؤ�س�سات  على  يرتكز  و�ل�ستقر�ر  و�لأمن 

روؤية قطر �لوطنية 2030

اإن عملية توفري �شبيل للتنمية الجتماعية من اأجل رفاه جميع 

التي  الغايات  خلل  من  حتديدها  الآن  حتى  مت  القطريني 

كتما�شك  مبا�شر  ب�شكل  املواطنني  حياة  حت�شني  ت�شتهدف 

الأ�شرة، والدعم الوظيفي، ورفاه املجتمع ومتكني املراأة. ولكن 

بنف�س القدر الذي يتعني فيه على دولة قطر اأن تبني الأوا�شر 

الأ�شرية املتينة وتوؤمن ال�شلمة ال�شخ�شية، فمن واجبها اأي�شا 

اأن جتعل املجتمع يرتكز على موؤ�ش�شات حكومية فعالة وت�شوده 

وال�شلمة  الأمن  لأفراده  يوفر  جمتمع  فاأي  العامة.  ال�شلمة 

جتاه  م�شوؤوليته  وتبني  والكرامة  الحرتام  عن  تنم  بطريقة 

العدالة  مبادئ  اأ�شا�س  يعمل على  رعاية مواطنيه، هو جمتمع 

وامل�شاواة و�شيادة القانون.

والتي  امل�شتدامة،  التنمية  بتحقيق  ملتزمة  قطر  دولة  اإن 

والب�شرية  القت�شادية  التنمية  بني  والتوافق  الن�شجام  تراعي 

والجتماعية وحماية البيئة. ويف بيئة ح�شرية كبيئة دولة قطر، 

ينبغي اأي�شا اأن ت�شاحب اأية �شيا�شة للتنمية امل�شتدامة �شيا�شاٌت 

التخطيط  عملية  يدعم  ومبا  العامة  وال�شلمة  الأمن  تعزز 

والتنمية، مما يجعل دولة قطر مكانًا جذابًا للعي�س. 

اأدنى  من  قطر  دولة  يف  املرتكبة  اجلرائم  معدلت  ُتعترب 

املعدلت يف العامل، وذلك على الرغم من الزيادة الكبرية يف 

عدد ال�شكان الوافدين. ففي العام 2010، حلت دولة قطر يف 

املرتبة الأوىل يف املنطقة العربية واملرتبة اخلام�شة ع�شرة من 

بني 149 دولة على دليل ال�شلم العاملي الذي ي�شدره “معهد 

 24 العاملي  ال�شلم  دليل  ي�شم  حيث  وال�شلم”.  القت�شاد 

العامة  وال�شلمة  بالأمن  تتعلق  موؤ�شرًا من بني عدة موؤ�شرات 

وعوامل ذات �شلة بالعلقات اخلارجية للدول. اإن قطاع الأمن 

وال�شلمة العامة يف ركيزة التنمية الجتماعية يف ا�شرتاتيجية  

احلياة  نوعية  حت�شني  يف  رئي�شياًّ  دورًا  يوؤدي  الوطنية  التنمية 

الأمن  �شمان  يف  ل�شيما  املواطنني،  جلميع  الرفاه  وتعزيز 

تلك  وتبتعد  املحلية.  جمتمعاتهم  يف  ال�شعب  لأبناء  وال�شلمة 

ي�شم  مفهوم  اإىل  لتنتقل  للأمن  التقليدي  املفهوم  عن  الروؤية 

اأمن الإن�شان، ويو�شع نطاق احلماية لي�شمل طائفة وا�شعة من 

الطبيعية  الكوارث  خماطر  تقلي�س  ذلك  يف  مبا  املهددات، 

وغري الطبيعية. 

روؤيتها  وفق  الإن�شان  اأمن  جتاه  بالتزاماتها  قطر  دولة  و�شتفي 

ذات  م�شاريع  وخم�شة  �شاملة  نتائج  خم�س  خلل  من  الوطنية 

اأولوية تتعلق بال�شلمة العامة والأمن العام، تقوم فيها احلكومة 

مبا يلي:

حت�شني اإدارة نظام املعلومات والبيانات اجلنائية.

عنها  تنجم  التي  الطرق  على  املرور  حوادث  عدد  تخفي�س 

وفيات واإ�شابات خطرية.

تقوية املقاربة الوطنية لل�شحة وال�شلمة املهنية.

حت�شني �شلمة البناء والرقابة املنتظمة على قوانني البناء.

اإر�شاء نهج من�شق رفيع امل�شتوى لإدارة الكوارث الوطنية.

تعك�س نتائج الأمن وال�شلمة العامة  م�شائل ذات اأولوية يكون 

املنا�شب،  الوقت  يف  ب�شاأنها  اإجراء  اتخاذ  جداًّ  ال�شروري  من 

وحتقيق التكامل بني الأجهزة املتعددة ذات العلقة. وتخدم هذه 

النتائج غر�شًا م�شرتكًا يتمثل يف حت�شني رفاه جميع املواطنني، 

و�شوف ت�شاعد دولة قطر يف بناء هيكل اجتماعي �شليم تدعمه 

موؤ�ش�شات فّعالة تعمل يف ظل العدالة وامل�شاواة و�شيادة القانون. 

�لنتيجة �لقطاعية �لأوىل: 

حت�سني ُنظم �لتعامل مع �جلرمية

كثريًا،  منخف�شة  قطر  دولة  يف  امل�شجلة  اجلرمية  معدلت  اإن 

فمعدلت ال�شطو و�شرقة املركبات يف دولة قطر هي الأدنى بني 

دول جمل�س التعاون اخلليجي.

من غري امل�شتغرب، يف ظل الزيادة الكبريًا، يف اأعداد الوافدين، 

اأن ت�شهد دولة قطر زيادة يف انتهاكات قوانني الهجرة والإقامة. 

واإذا و�شعنا انتهاكات قوانني الهجرة والإقامة جانبًا وجدنا اأن 

ما  والكحول،  املخدرات  وجرائم  اجل�شدي،  العتداء  جرائم 

وبعد  املرتكبة.  اجلرائم  جمموع  من  ح�شة  اأكرب  ت�شكل  تزال 

اجلرائم  جمموع  يظهر  والإقامة،  الهجرة  خمالفات  ا�شتبعاد 

املرتكبة منطًا متماثًل خلل الأعوام 2007 - 2009  كما يبني 

)اجلدول 5–5(.

وجود  اىل  الح�شائيات  ت�شري  العاملية،  باملعدلت  مقارنة 

معدلت متدنية جدًا بالن�شبة جلميع اأنواع اجلرائم اخلطرية يف 

دولة قطر )اجلدول 5-6(. وتعك�س معدلت اجلرمية املنخف�شة 

ال�شتقرار  حالة  خا�س  بوجه  املرتفعة  العام  الأمن  وم�شتويات 

الجتماعي وال�شيا�شي يف دولة قطر  بالتزامن مع وجود خدمات 

الأمن الفّعالة.

5
توفري �حلماية �لعامة ملجتمع ينعم بال�ستقر�ر
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لكن انخفا�س املعدلت الوطنية لبع�س فئات اجلرائم قد يرجع 

لإبلغ  الن�شاء،  �شيما  ل  القطريني،  ا�شتعداد  عدم  اإىل  جزئيًا 

اإىل  واإ�شافة  لها.  يتعر�شون  معينة  حوادث  عن  الأمن  رجال 

ذلك قد يف�شل املواطنون اأحيانًا، يف جمتمع تهيمن فيه الأ�شرة 

على البنية الجتماعية، كما هو حال قطر ودول اخلليج العربية 

الأخرى، اأن يعاجلوا هذه احلوادث واحلالت يف اإطار العائلة.

هناك حاجة لأن يتما�شى ت�شجيل اجلرائم مع املعايري الدولية 

وهذا  )التقاطعية(.  التف�شيلية  الت�شنيفات  حتدد  التي 

ي�شتدعي مثًل ت�شنيف اجلرمية يف فئات وا�شحة وفقًا للم�شتبه 

لفعالية  اأكرث  تعزيز  اأجل  ومن  اجلرمية.  ونوع  وال�شحايا  بهم 

نظام املعلومات اجلنائية، يجب ت�شارك بيانات اجلرمية ب�شكل 

وللو�شول  املعنية.  احلكومية  والأجهزة  الوزارات  بني  منتظم 

العامة،  وال�شلمة  الأمن  اأكرب مردود ممكن جلهود قطاع  اإىل 

اجلنائية  املعلومات  اإدارة  نظام  حت�شني  على  احلكومة  �شتعمل 

من خلل تطوير قاعدة بيانات مركزية تزيل الفجوات وتعزز 

توجيه  املعلومات  لتبادل  جلنة  و�شتتوىل  ال�شرطة.  اإجراءات 

عملية بناء قاعدة البيانات املركزية.

نظام فعال ومتكامل لإد�رة �ملعلومات �جلنائية

البيانات  يف  الفجوات  �شد  على  املتكامل  النظام  هذا  �شيعمل 

وحت�شني  النا�شئة،  الجتاهات  حتديد  من  وميّكن  واملعلومات، 

امللفات  اإعداد  يف  امل�شتغرق  الوقت  ويقل�س  ال�ُشرطية،  اجلهود 

املحاكم  و�شيمكن مديري  الق�شايا.  البت يف  وُيعّجل  للمحاكم، 

والعلماء املخت�شني بدرا�شة اجلرمية وغريهم من العاملني يف 

وال�شرتاتيجيات،  العمليات  تعديل  من  القوانني  تطبيق  جمال 

اأوانها.  ويف  جدّاً،  وم�شتحدثة  دقيقة  معلومات  على  بناء 

و�شيت�شمن نظام الإدارة اجلديد، على وجه التحديد، ما يلي:

اإن�شاء فريق لتبادل املعلومات. 

توحيد تعاريف اجلرمية وت�شنيفاتها. 

تطوير قاعدة بيانات مركزية لإح�شاءات اجلرائم.

و�شع برامج تدريبية لأجهزة املعلومات اجلنائية وموظفيها.

•
•
•
•
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الباب  �شيا�شة  انتهاج  النظام  لنجاح  ال�شروري  من  و�شيكون 

اإليه  الو�شول  ي�شُهُل  نظام  واأي  امل�شتخدمني؛  اأمام  املفتوح 

ناحية  من  الوطنية  املوؤ�ش�شات  بني  التعاون  زيادة  من  �شيمكن 

وبني هذه املوؤ�ش�شات واملوؤ�ش�شات الدولية من ناحية اأخرى، مما 

املعلومات اجلنائية  للعاملني يف نظام  اأف�شل  نتائج  اإىل  يف�شي 

واإىل جمتمع اأكرث اأمانًا. و�شتن�شئ احلكومة جهة تن�شيق مركزية 

احلفاظ  وكفالة  النظام  لإدارة  اجلنائية  واملعلومات  للمباحث 

ذلك  وغري  ال�شرية  على  واملحافظة  اخل�شو�شيات،  على  التام 

املواد  مع  للتعامل  مت�شقة  قواعد  وتطبيق  ال�شمانات،  من 

تتعلق  خطية  وتوجيهات  قوانني  �شنُّ  النظاَم  و�شي�شبق  ال�شرية. 

بتجميع وتخزين وحتليل ون�شر البيانات واملعلومات اجلنائية من 

قبل اأجهزة تطبيق القانون املعنية اأو لأغرا�س التطبيق. 

نحو  الأوىل  اخلطوة  اجلنائية  املعلومات  اإدارة  نظام  و�شيكون 

منهج �شمويل يت�شمن موقعًا واحدًا جامعا ل�شتخدام ال�شرطة 

والنيابة العامة، وحمامي الدفاع، واملحاكم، واإدارة املوؤ�ش�شات 

انفرادية  نـُظم  حاليا  لديها  اجلهات  هذه  وجميع  العقابية، 

ال�شامل  النظام  و�شيكون هذا  املعلومات.  لإدارة  متكاملة  وغري 

امل�شتقبلي بدوره ممهدا لربنامج عدالة اإلكرتوين يطور لحقا.

�لهدف �ملحدد 

على  يرتكز  اجلنائية  املعلومات  لإدارة  �شامل  نظام  و�شع 

املعايري الدولية.

�لنتيجة �لقطاعية �لثانية: 

حت�سني �سالمة �ملرور على �لطرق

عليا  اأولوية  قطر  دولة  يف  الطرق  على  املرور  �شلمة  عطيت 
ُ
اأ

من  والتوعية،  ال�شلمة  عن  وا�شعة  حملت  بتنظيم  ل�شنوات 

خلل تطبيق القانون ب�شرامة اأكرث، مما �شاعد خلل ال�شنوات 

الثلث املا�شية يف تخفي�س عدد الوفيات اإىل احلد الأدنى يف 

عقدين من الزمن. لكن حوادث الطرق التي �شملت على الأقل 

ال�شنوات  يف  زادت  واإ�شابات  اأ�شرار  اإىل  واأدت  واحدة  مركبة 

اخلم�س املا�شية )ال�شكل 5-14( حيث اأدى النمو ال�شكاين اإىل 

لعام  الوفيات  يعترب معدل  بينما  الطرق.  على  الزدحام  زيادة 

2008 والبالغ 15.9 وفاة لكل 100000 ن�شمة نتيجة جيدة، 
اإل اأنه ما زال اأعلى ب�شكل ملحوظ من املعدل املماثل يف البلدان 

ذات الدخل املرتفع )اجلدول 7-5(.

ذاتها، ومل  الطرق هي  الرئي�شية حلوادث  الأ�شباب  تزال  ما 

تتغري على مر الزمن وتتمثل يف قيادة ال�شيارة بتهور، وجتاوز 

اخلطوط التي تف�شل بني امل�شارات، وعدم ترك م�شافة كافية 

بني ال�شيارة والأخرى، وتغيري امل�شارات ب�شورة خاطئة )يف 

م�شوؤولة  الأ�شباب  وهذه  ال�شريعة(.  الطرق  وعلى  الدوارات 

الوفيات  ون�شبة  احلوادث.  من   %90 ن�شبة  عن  يزيد  عما 

واحلوادث يف �شفوف امل�شاة مبعث قلق �شديد يف دولة قطر، 

املرور  حوادث  من  الناجمة  الوفيات  من   %32 ن�شبة  اأن  اإذ 

حت�شل بني امل�شاة، باملقارنة مع املتو�شط العاملي البالغ %17. 
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وهذه احلوادث بني امل�شاة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بعدد نقاط 

خلف�س  تلبيتها  يجب  اأكرث  احتياجات  وهناك  الآمن؛  العبور 

اإمكانية وقوع احلوادث املرورية اجل�شيمة على الطرق للم�شاة 

وال�شائقني على حد �شواء. )اجلدول 8-5(

ت�شتخدم  التي  الثقيلة  املركبات  عدد  اأي�شا  ارتفع  وقد  هذا 

عدم  نتيجة  ال�شلمة  م�شاكل  من  املزيد  يف  مت�شببًا  الطرق، 

م�شارات  توفر  )عدم  القوانني  جتاهل  اأو  الكافية  الرقابة 

خم�ش�شة لل�شاحنات واملركبات ذات احلمولة الزائدة، وجتاوز 

يف  القانوين  غري  والوقوف  احلجم،  على  املفرو�شة  القيود 

الأحياء ال�شكنية وما �شابه ذلك(. واإىل اأن يتم افتتاح م�شارب 

اإ�شافية للحافلت العامة اأو اإيجاد خيارات اأخرى من خيارات 

اإذا مل  الزيادة  املرور يف  العام، �شي�شتمر ازدحام حركة  النقل 

تتم زيادة الطاقة ال�شتيعابية ل�شبكة الطرق، اأو اإذا مل ت�ُشحب 

هذه املركبات من الطرق. و�شوف تعمل احلكومة على حت�شني 

ال�شلمة  لنظام  منهج  باعتماد  الطرق  على  املرور  �شلمة 

امل�شاة،  اأمان  درجة  ويزيد  باملخاطر  املت�شم  ال�شلوك  يخف�س 

ويح�شن الطرق ويعزز تطبيق القانون.

و�سع منهج لنظام �آمن ل�سالمة �ملرور على �لطرق

يف اإطار ا�شرتاتيجية التنمية الوطنية، �شوف يتم تخفي�س حوادث 

ا�شرتاتيجية  و�شع  خلل  من  ال�شلمة  درجة  وحت�شني  املرور 

الأجهزة  بني  التعاون  تر�شخ  العامة  وال�شلمة  للأمن  �شاملة 

احلكومية، وترفع درجة الوعي، وحت�شن تدابري ال�شلمة وت�شع 

قوانني اأ�شّد لتحقيق عدة اأهداف اأ�شا�شية �شرورية، وهي:

احلد من ال�شلوك القائم على القيادة اخلطرة.

اإ�شفاء اللياقة واللطف على ال�شلوك املرتبط بقيادة املركبات. 

رفع درجة ال�شلمة للم�شاة.

ن�شبة  تزيد  الذين  وال�شبان  للأطفال  اأف�شل  حماية  توفري 

اإىل ال�شكان وفقًا  الإ�شابات بينهم كثريًا عن ن�شبة عددهم 

لإح�شاءات اإ�شابات حوادث الطرق.

�شلمة  جمال  يف  احلكومية  الأجهزة  بني  التعاون  تي�شري 

البلديات،  واإدارة  العمراين،  التخطيط  بني  وخا�شة  املرور، 

واملجل�س  والبناء،  العامة  الأ�شغال  وهيئة  املرور،  واإدارة 

الأعلى للتعليم.

ال�شرطة  موارد  ا�شتخدام  ن  �شيح�شِّ الآمن  النظام  منهج  اإن 

•
•
•
•

•
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5
لتخفي�س  ال�شرورة(  اقت�شت  كلما  اأخرى  قدرة  )وي�شيف 

ل�شوابط  اأف�شل  تطبيق  خلل  من  املركبات  �شائقي  خماطر 

الهاتف  ا�شتخدام  ومنع  الآمان،  وحزام  ال�شرعة،  حتديد 

على  احلكومة  تعمل  و�شوف  ال�شيارة.  قيادة  اأثناء  اجلوال 

اإىل  احلاجة  باأم�س  هي  التي  الطرق  وا�شتهداف  حتديد 

تو�شع  واأن  جيدا،  م�شاءة  الطرق  تكون  اأن  و�شمان  حت�شني، 

عليها اإ�شارات �شوئية كافية. و�شتتم درا�شة و�شع نظام عناوين 

املعلومات  نظام  ا�شتخدام  طريق  عن  باخلرائط  قطر  يف 

اجلغرافية، للتقليل اإىل احلد الأدنى من فقدان الرتكيز اأثناء 

اإىل  البحث عن املواقع. و�شي�شتخدم النظام لت�شنيف الطرق 

فئات، كطرق رئي�شية وثانوية وداخلية وحتديد مواطن امل�شاكل 

لتح�شني التخطيط يف امل�شتقبل.

حتليل  على  اأي�شا  العامة  وال�شلمة  الأمن  ا�شرتاتيجية  �شتعمل 

عند  )قف(  عبارة  حتمل  التي  الإ�شارات  من  عدد  اأو�شاع 

واأكتاف  الطرق،  وعلمات  ال�شوئية،  والإ�شارات  التقاطع، 

والقوانني  امل�شاة،  وممرات  طوارئ(،  )مواقف  الطرق 

والأحكام  للمركبات،  ال�شلمة  مبتطلبات  اخلا�شة  التنظيمية 

تراخي�س  منح  واأنظمة  الدرجات،  وراكبي  بامل�شاة  تتعلق  التي 

ومعايري  املركبات،  �شائقي  تدريب  واإجراءات  املركبات،  قيادة 

العقوبة املرتتبة على املخالفات املرورية.

�لهدف �ملحدد 

تخفي�س عدد احلوادث ال�شنوية على الطرق من 300 حادث 

معدل  وتخفي�س  ن�شمة   100  000 لكل  حادث   250 اإىل 

الوفيات من 14 وفاة لكل 000 100 ن�شمة اإىل 10 وفيات.

�لنتيجة �لقطاعية �لثالثة: 

تعزيز �ل�سحة و�ل�سالمة �ملهنية

مثلما ينبغي توفري احلماية للمقيمني يف دولة قطر باتخاذ تدابري 

تكفل �شلمتهم اأثناء قيادة ال�شيارات، اأو امتطاء الدراجات اأو 

اأن ي�شعر العاملون يف فيها بالأمان  ال�شري على الأقدام، ينبغي 

التنمية  وا�شرتاتيجية  العمل.  اأماكن  يف  وجودهم  اأثناء  والأمن 

الوطنية تتيح فر�شة للحكومة لتعزيز ال�شحة وال�شلمة املهنية 

للعاملني، بحماية العاملني من الأمرا�س املحتملة اأو الإ�شابات 

اأو الوفاة الناجمة عن العمل، وحت�شني درجة الت�شّدي للمخاطر 

ال�شحة  بتدابري  التقيُّد  فعدم  اخلطرة.  بالوظائف  املرتبطة 

وال�شلمة قد يوؤثر �شلبًا على التنمية القت�شادية والجتماعية، 

املوظف  اإنتاجية  وتراجع  املالية،  للموارد  املبا�شر  كالفقدان 

وال�شرر الذي يلحق ب�شمعة الدولة. و�شوف تعمل احلكومة على 

التخفيف من حدة تلك الآثار.

ت�شري تقارير وزارة العمل اإىل اأنه مت الإبلغ عن 22 حالة وفاة و 

173 اإ�شابة بجراح ناجتة عن العمل يف عامي 2008 � 2009.  
وع�شوائية  منتظمة  بزيارات  لل�شحة  الأعلى  املجل�س  ويقوم 

العمل يف قطر  500 موقع عمل �شنويا، ولكن قانون  لأكرث من 

عمال  وي�شتثني  حمددة  �شناعية  لل�شلمة  معايري  يفر�س  ل 

املنازل، والعمال املوؤقتني من نطاق تطبيقه. وعلوة على ذلك، 

ت�شيطر ال�شناعات الثقيلة على ت�شكيلة ال�شناعة القطرية، من 

قبيل �شناعة النفط والغاز و�شناعة البرتوكيماويات وال�شناعة 

املعدنية والبناء. وهذه القطاعات تنطوي عادة على بيئة عمل 

اإطارًا  وتتطلب  اأخرى،  قطاعات  من  جمازفة  اأو  خطورة  اأكرث 

التنمية  ا�شرتاتيجية  تبني  و�شوف  لل�شلمة.  و�شامًل  �شارمًا 

الوطنية على اجلهود الأخرية لتح�شني ال�شلمة يف اأماكن العمل 

بتعزيز املعايري، كجزء من نظام جديد للإدارة.

نظام وطني لإد�رة �ل�سحة و�ل�سالمة �ملهنية

املتعلقة  واملمار�شات  القواعد  وتوطيد  الن�شجام  حتقيق  لأجل 

املبداأ  حيث  من  القطري  الوزراء  جمل�س  وافق  العمل،  باأماكن 

التي  املهنية(  وال�شلمة  لل�شحة  الوطنية  ت�شكيل )اللجنة  على 

والغاز.   النفط  قطاع  وعن  املعنية  الوزارات  عن  ممثلني  ت�شم 

من  جمموعة  لإ�شدار  الأوىل  اخلطوة  اللجنة  هذه  وتعترب 

الت�شريعات والقواعد واملعايري حول ال�شحة وال�شلمة املهنية.

جميع  و�شت�شمل  و�شارمة،  حمددة  القواعد  هذه  تكون  و�شوف 

القطاعات والعاملني يف دولة قطر. و�شوف ين�شئ نظام احلوكمة 

قاعدة بيانات مركزية تفاعلية حلوادث واأمرا�س العمل، ويلزم 

التي  والإ�شابات  احلوادث  جميع  عن  بالإبلغ  العمل  اأماكن 

حت�شل فيها. كما �شتعمد احلكومة اإىل تقوية القوانني ل�شمان 

القطاعات  يف  املديرين  وحتميل  القانونية  اللوائح  تطبيق 

قطاعاتهم،  يف  تقع  التي  احلوادث  عن  امل�شوؤولية  الرئي�شية 

ومعاقبتهم على اأي اإهمال اأو تق�شري من جانبهم.

�لهدف �ملحدد

ال�شحة  حول  واملعايري  الت�شريعات  من  جمموعة  و�شع 

وال�شلمة املهنية جلميع القطاعات.

�لنتيجة �لقطاعية �لر�بعة: 

حت�سني معايري �سالمة �لبناء

عنا�شر  حت�شني  على  نف�شه  الوقت  يف  احلكومة  تعمل  �شوف 

اأبطاأت  وقد  ازدهاره.  يوا�شل  الذي  البناء  قطاع  يف  ال�شلمة 

لكن  قطر،  دولة  يف  البناء  حركة  قليًل  العاملية  املالية  الأزمة 

120 م�شروع بناء كبري  اأكرث من  املالية تظهر وجود  التوقعات 

•

•
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من املخطط له اأن يكتمل عام 2016. اإّن هذه امل�شاريع تتطلب 

ال�شتعانة باأخ�شائيني ومهنيني اأكرث خربة، وتتطلب اأي�شا دورا 

البناء، والت�شدد  لل�شلطات احلكومية على عمليات  اأكرب  رقابيا 

يف اإ�شدار تراخي�س البناء ل�شد الفجوة املعرفية يف هذا املجال 

للقلق  املثرية  الأ�شا�شية  الأمور  ومن  البناء.  �شلمة  وحت�شني 

حوادث احلريق التي تفاقمت عام 2007–2008 و�شط ذروة 

ازدهار البناء، ول تزال م�شدرًا رئي�شيَاً من م�شادر احلوادث 

يف قطاع البناء )ال�شكل 15-5(.

�ل�سرت�تيجية �لوطنية ل�سالمة �لبناء

الأ�شباب  لتحديد  �شاملة  مبراجعة  ال�شرتاتيجية  هذه  تبداأ 

البناء  مواقع  يف  املميتة  احلوادث  وراء  الكامنة  امل�شرتكة 

اأي من هذه الأجهزة  خلل ال�شنوات اخلم�س املا�شية، وحتدد 

م�شوؤولية  اخت�شا�شه، على حتمل  بحكم  الأقدر،  هو  احلكومية 

التقليل من هذه احلوادث م�شتقبًل. و�شوف يتم تاأ�شي�س جلنة 

وطنية للوقاية من احلرائق تقود عدة مبادرات ت�شتهدف التقليل 

لتحديد  اأ�شد  معايري  و�شع  مقدمتها  يف  احلرائق،  انت�شار  من 

تركيب  ولتنظيم  الكهربائية  والأجهزة  الأدوات  موا�شفات 

و�شيانة الأنظمة الكهربائية و�شهادات اعتماد الفنيني. و�شوف 

لكيفية  اللزمة  التعليمات  الإر�شادية  الإجراءات  دليل  ين�س 

التعامل مع خطوط التوتر العايل واملنخف�س وتركيب الكابلت 

حتت الأر�س، وعمليات الإخلء والإنقاذ.

�شوف  احلرائق،  من  للوقاية  امل�شددة  اللوائح  اإىل  بالإ�شافة 

القدرات  بناء  البناء  ل�شلمة  الوطنية  ال�شرتاتيجية  تت�شمن 

الذي  العمل  لوزارة  التابع  التفتي�س  جلهاز  الدائمة  واملكونات 

املهنية.   وال�شلمة  ال�شحة  مفت�شي  عدد  بزيادة  تقويته  �شتتم 

الق�شائي،  ال�شبط  ب�شلطة  املفت�شون  هوؤلء  يتمتع  و�شوف 

املتعددة  املخالفات  حال  يف  الت�شغيل  رخ�س  ب�شحب  والتو�شية 

لقواعد ال�شلمة. واإ�شافة اإىل مفت�شي ال�شلمة، يجب اأن يطبق 

دورية  تفتي�س  عمليات  تنفيذ  عرب  القانون  املدربون  املوظفون 

وع�شوائية.  و�شوف ينظر يف تطبيق عقوبات اأ�شد على املت�شببني 

يف احلوادث املميتة ت�شمل ال�شجن لفرتات اأطول.

�لهدف �ملحدد

احلرائق  عدد  وتخفي�س  البناء  ل�شلمة  �شامل  نهج  اعتماد 

اإىل الن�شف.

�لنتيجة �لقطاعية �خلام�سة: 

تن�سيق �ل�ستعد�د �لوطني حلالت �لطو�رئ

يف معظم احلالت تت�شمن نتائج ا�شرتاتيجية التنمية الوطنية 

فرد  لكل  املبا�شرة  اليومية  باحلياة  املتعلقة  النواحي  حت�شني 

والتدريب يف جمال احلياة  الأ�شري،  الدعم  يف دولة قطر مثل 

الوظيفية، واحلماية التي توفرها ال�شرطة. بينما يعترب �شمان 

حماية الإن�شان على اأف�شل وجه على املدى الطويل من الكوارث 

العامة عن�شرا حا�شما من عنا�شر اإقامة جمتمع اآمن وم�شتقر 

للأجيال احلالية واملقبلة. 
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الطبيعية  للكوارث  تعر�شا  اأقل  تكون  قد  قطر  دولة  اأن  ومع 

طبية  لأخطار  معر�شة  تزال  ما  فاإنها  والأعا�شري،  كالزلزل 

و�شحية، ف�شًل عن اأحوالها املناخية ال�شديدة الوطاأة. وعلوة 

وقطاعها  الطبيعية  ومواردها  قطر  دولة  موقع  فاإن  ذلك  على 

الدائمة  واللجنة  للخطر.  عر�شة  البلد  يجعل  ال�شناعي 

تعمل  قطرية  جهة   17 عن  ممثلني  من  تتاألف  التي  للطوارئ، 

اأن  غري  الطارئة.  للتهديدات  الت�شدي  على   1998 عام  منذ 

اعتماد نهج اأكرث تن�شيقا اإزاء الكوارث �شيحد من الأثر الب�شري 

اإىل  يوؤدي  اأن  ميكن  الذي  والبيئي  والقت�شادي  والجتماعي 

ا�شطرابات جمتمعية ممتدة. وبغية �شمان التنمية الجتماعية 

وال�شتقرار على املدى الطويل على النحو املتوخى يف روؤية قطر 

ال�شتعداد  تدابري  تن�شيق  احلكومة  �شتتوىل   ،2030 الوطنية 

ا�شطراب  اإىل  توؤدي  حالة  اأية  يف  الطوارئ  ملواجهة  الوطني 

الأن�شطة الجتماعية والقت�شادية.

�سيا�سة من�سقة لإد�رة �لكو�رث

للجهود  اإطارًا  الكوارث  لإدارة  الوطنية  ال�شيا�شة  �شت�شع 

امل�شتدامة من اأجل و�شع خطة موحدة جلميع مراحل اأية كارثة 

وطنية: الوقاية، وال�شتعداد، وال�شتجابة، والتعايف من الكارثة. 

كمية  عنا�شر  ي�شمل  متكامًل  كليا  نهجا  الإطار  هذا  و�شيدعم 

�شيا�شات احلد  اإدراج  وي�شمن  وال�شتحداث،  البحث  قبيل  من 

والقت�شادي  الجتماعي  التخطيط  يف  الكوارث  خماطر  من 

والربامج الجتماعية والقت�شادية. اإن م�شاركة املجتمع املدين 

لإذكاء  املحلية  املجتمعات  اإ�شراك  ت�شتلزم  ال�شيا�شة،  و�شع  يف 

الوعي باأهمية اإدارة الكوارث واحلد من املخاطر.

�لهدف �ملحدد 

و�شع �شيا�شة وطنية لإدارة الكوارث.

��سرت�تيجيات عرب �لقطاعات

وال�شلمة  الأمن  تعزيز  اإىل  املا�شة  احلاجة  احلكومة  تدرك 

�شريع  بتغري  التي متر  بيئة دولة قطر احل�شرية  العامة داخل 

والتحولت  القوية  والجتماعية  القت�شادية  تنميتها  ب�شبب 

الجتماعية والقت�شادية. و�شتوؤدي هذه وغريها من العوامل، 

الرقمية  التكنولوجيا  ا�شتخدام  وزيادة  العوملة  ذلك  يف  مبا 

ال�شنوات  اإىل جعل الأمن وال�شلمة العامة حتديًا م�شتمرًا يف 

يف  وجه  اأف�شل  على  بالأمن  املواطنون  ي�شعر  وكي  املقبلة. 

البيت ومكان العمل على حد  التي ت�شمل  جمتمعاتهم املحلية، 

عرب  الخت�شا�س  ذوي  اجلهود  هذه  ت�شمل  اأن  يجب  �شواء، 

جميع القطاعات الجتماعية.

و�شيمثل قطاع الأمن وال�شلمة العامة عن�شرًا رئي�شيًا يف بلوغ 

الجتماعي  الهيكل  بتعزيز  الجتماعية  التنمية  ركيزة  اأهداف 

القطري ال�شليم وامل�شاهمة يف الرعاية واحلماية الجتماعيتني 

للبلد. ولكن نظرا للتاأثري الذي قد حتدثه م�شائل كمنع اجلرمية 

�شيا�شات  على  اأي�شا  املهنية  وال�شلمة  القوانني  وانتهاك 

التنمية القت�شادية والبيئية والب�شرية، فاإن عدة �شوابط عرب 

الأمن  ميثل  كيف  تثبت  لأنها  عليها  التعرف  ميكن  القطاعات 

وال�شلمة العامة هدفًا من اأهداف روؤية قطر الوطنية وعامًل 

متكينيًا لإجنازها على حد �شواء )ال�شكل 16-5(.
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5
�ستعمل قطر على“غر�ص وتطوير روح �لت�سامح و�حلو�ر 

�ل�سعيدين  على  �لآخرين،  على  و�لنفتاح  �لبناء 

�لوطني و�لدويل ”.

 – روؤية قطر �لوطنية 2030

 

تطمح دولة قطر اإىل اإقامة جمتمع اآمن وم�شتقر، وتلتزم بقوة 

هذه  حتقيق  وينطلق  ملواطنيها.  ومزدهر  حيوي  م�شتقبل  ببناء 

الروؤية من تعزيز و�شع الأ�شرة و�شمان اأمن املواطنني يف بيوتهم 

ووظائفهم وجمتمعاتهم املحلية. اأما اخلطوة التالية فتتمثل يف 

�شمان التميز على املدى الطويل، والذي يتجاوز تاأمني احتياجات 

البدنية  ال�شحة  تعزيز  اإىل  املالية  الأ�شا�شية ومواردها  الأ�شرة 

والنف�شية والفكرية للمجتمع بجميع اأفراده من خلل الريا�شة 

والثقافة. وللن�شاط البدين دور حموري يف اإثراء حياة الأفراد، 

اإذ اأن امل�شاركة يف الألعاب الريا�شية م�شدر لل�شحة واملتعة لكل 

ومراقبني  ومدربني  ومتطوعني  لعبني  من  فيها  ي�شاركون  من 

وم�شوؤولني واإداريني. وغالبا ما ي�شكل الن�شاط الريا�شي عن�شر 

ربط اأو لـُحمة يقوي الن�شيج الجتماعي والثقايف للمجتمع، �شواء 

على م�شتوى املجتمع املحلي اأو على ال�شاحة الدولية.

جمال  يف  م�شبوق  غري  عاملي  بتقدير  قطر  دولة  حظيت  وقد 

يف  م�شتمرة  وهي  الأخرية،  ال�شنوات  يف  الريا�شية  الألعاب 

والنوادي  القطرية  الأوملبية  اللجنة  خلل  من  اجلهود  بذل 

ال�شرتاتيجيني  احللفاء  من  وغريها  الريا�شية  والحتادات 

الريا�شيني،  قدرات  وتنمية  والرتفيه،  الريا�شة  مرافق  لتوفري 

الريا�شة  بفوائد  الوعي  واإذكاء  الدولية،  املباريات  وا�شت�شافة 

الريا�شية  الألعاب  على  الرتكيز  و�شتوا�شل  البدين.  والن�شاط 

عدد  ازدياد  يفرزها  التي  التحديات  ملواجهة  الو�شائل  كاإحدى 

بزيادة  تلتزم  كما  هام.  ثقايف  تغري  عنه من  ينتج  وما  ال�شكان 

امل�شاركة يف الألعاب الريا�شية، وممار�شات منط احلياة الن�شط 

�شداقات  واإقامة  العامة،  ال�شحة  لتح�شني  �شكانها  بني  فيما 

عاملية وحت�شني العلقات مع �شائر بلدان العامل.

ا�شت�شافة  وموا�شلة  متميزة  ريا�شية  مرافق  جمموعة  وباإن�شاء 

�شتكون  والدولية،  الإقليمية  الريا�شية  والبطولت  املباريات 

قطر  روؤية  يف  املن�شود  الهدف  لبلوغ  جيد  و�شع  يف  قطر  دولة 

والنفتاح  البناء  واحلوار  التعاون  روح  لتنمية   2030 الوطنية 

الفريق،  بروح  املتمثلة  امل�شرتكة  الريا�شة  مبادئ  خلل  من 

والإن�شاف، والطموح اإىل التميز. وقد جنحت دولة دولة قطر 

يف ا�شت�شافة وتنظيم بطولة كاأ�س اآ�شيا لكرة القدم يف يناير/

كانون الثاين 2011، وهي البطولة التي تطمح دول كثرية اإىل 

اأما فوز دولة قطر ب�شرف ا�شت�شافة بطولة كاأ�س  ا�شت�شافتها. 

اإجناز  دعم  على  يقت�شر  فلن   2022 عام  القدم  لكرة  العام 

الربامج وامل�شاريع التنموية يف القطاعات الأخرى، بل �شيدعم 

والريا�شة  عام،  ب�شكل  فيها  الجتماعية  التنمية  تعزيز  اأي�شا 

ب�شكل خا�س. وت�شجع ا�شت�شافة دولة قطر للأحداث الريا�شية 

يف  م�شاركتهم  زيادة  على  القطريني  املهمة  والدولية  الإقليمية 

علوة  عام،  بوجه  بالريا�شة  واهتمامهم  الريا�شية  الألعاب 

على حت�شينها ل�شورتها الإقليمية والدولية كدولة تعزز وت�شجع 

التبادل الثقايف والريا�شي بني ال�شعوب.

الجتماعية   التنمية  ركيزة  مكونات  اأحد  الريا�شة  قطاع  ميثل 

من ا�شرتاتيجية التنمية الوطنية،  ويوؤدي دورًا رئي�شيًا يف حت�شني 

نوعية احلياة وتعزيزها ورفاه جميع املواطنني بتوفري الأ�شا�س 

الريا�شية.  القدرات  وتنمية  الن�شطة  احلياة  لنمط  اللزم 

و�شتم�شي دولة قطر ٌقُدما يف �شيا�شتها الريا�شية لتحقيق ثلث 

ذات  ريا�شية  م�شاريع  خم�شة  تنفيذ  خلل  من  معينة،  نتائج 

اأولوية و�شتقوم احلكومة مبا يلي:

وزيادة  والن�شطة،  ال�شحية  احلياة  باأهمية  اجلمهور  تثقيف 

يف  للم�شاركة  الأعمار  جميع  من  الأ�شخا�س  اأمام  الفر�س 

الأن�شطة البدنية.

توفري مرافق ريا�شية وترفيهية منا�شبة ومتاحة للجميع.

زيادة املواهب الريا�شية وتعزيز برامج تنمية املواهب ورعاية 

الريا�شيني لتح�شني فر�س النجاح يف الألعاب الريا�شية.  

اأمرا  الريا�شية  الألعاب  لتنمية  ال�شليم  الإداري  الإطار  يعترب 

�شروريًا لبناء دولة حديثة ومتقدمة.  كما يعترب التعاون والتن�شيق 

عرب القطاعات اأ�شا�شيًا اأي�شا لزيادة الفوائد من وجود جمتمع 

لئٍق بدنيا وذي م�شتوى ريا�شي متميز. و�شيوؤدي اعتماد منهج 

من�شق وم�شرتك بني اجلهات املعنية العامة واخلا�شة اإىل تعزيز 

املزيد  وحتقيق  الريا�شية  املهارات  لتنمية  امل�شرتكة  امل�شوؤولية 

من النجاح، وزيادة احلاجة اإىل اإتباع منهج قائم على املعرفة 

لبناء القدرات لدى كل من امل�شوؤولني واملدربني الريا�شيني.

�لنتيجة �لقطاعية �لأوىل: 

زيادة �مل�ساركة �ملجتمعية يف �لريا�سة و�لن�ساط �لبدين 

ت�سجيع �حلياة �ل�سحية و�لن�سطة عن طريق �لريا�سة

تعترب ممار�شة الألعاب الريا�شية اأداة قوية لبناء جمتمع �شحي 

�لريا�سة كاإلهام ملجتمع ن�سيط و�سحي

•
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ومتما�شك.  فالن�شاط البدين يوفر للأ�شخا�س العديد من الفوائد 

ا�شتثمارها  التي ميكن  املادية والجتماعية والذهنية وال�شحية، 

يف نواحي احلياة الأخرى. كما اأن ممار�شة الأن�شطة الريا�شية يف 

�شن مبكرة تبني �شخ�شية الأطفال، وتوؤدي اإىل زيادة ان�شباطهم.  

وتتميز قطر مبجتمع �شاب، مرفه ماليًا يتوفر له مت�شع من الوقت 

الأن�شطة  هذه  يف  م�شاركته  اإمنا  الريا�شية.  الأن�شطة  ملمار�شة 

منخف�شة حاليًا. وتعد الأمرا�س املزمنة �شببًا رئي�شيًا من اأ�شباب 

الوفاة، حيث �شكلت 49% من حالت الوفاة امل�شنفة عام 2008 

)ال�شكل 5-17(. وتعترب اأمناط احلياة التي ينعدم فيها الن�شاط 

الآثار  لزيادة  الرئي�شية  الأ�شباب  من  احلركة  فيها  وتقل  البدين 

ال�شلبية للمر�س املزمن.  فقلة احلركة ت�شكل خطرًا �شحياًّ �شديدًا 

على نحو متزايد للأفراد وللأ�شر على حد �شواء.

2007 مبهمة مراجعة �شاملة  قام املجل�س الأعلى للتعليم عام 

يف  ال�شلة  ذات  والأن�شطة  الوطني،  البدنية  الرتبية  ملنهج 

املدار�س امل�شتقلة واملراكز الجتماعية املحلية. وتو�شلت عملية 

اإىل تقييم لنوعية التعليم والتعلم، تبعه حتليل �شامل  املراجعة 

للحتياجات، ثم تنفيذ اإطار عمل جديد للرتبية البدنية. وقد 

اإلزامية يف جميع  الوقت احلا�شر  البدنية يف  الرتبية  اأ�شبحت 

الثانية  الدرا�شية  ال�شنة  حتى  الأطفال  ريا�س  من  املدار�س 

عدت اأي�شا خطة ا�شرتاتيجية لتح�شني نوعية الرتبية 
ُ
ع�شرة. واأ

يواجهها  التي   التحديات  مع  وللتعامل  املدار�س،  يف  البدنية 

يف  والآباء  واملعلمون،  املدار�س،  ومديرو  ال�شيا�شات،  وا�شعو 

الرتويج للألعاب الريا�شية بني �شباب دولة قطر.

وتقوم املراأة بدور حا�شم يف ت�شجيع اأمناط احلياة ال�شحية من 

اللجنة  و�شرعت  ورفاههم.  اأطفالها  �شحة  على  تاأثريها  خلل 

املراأة  لياقة  اإزاء  القلق  �شاورها  اأن  بعد  القطرية،  الأوملبية 

اإجراء  اأطفالها، يف  تاأثري ذلك على  وكيفية  و�شحتها  القطرية 

الألعاب  يف  املراأة  م�شاركة  حول   2009 عام  متعمقة  درا�شة 

 %15 اأن  اإىل  الدرا�شة  وتو�شلت  البدنية.  والأن�شطة  الريا�شية 

فقط من القطريات من 15 �شنة وما فوق ي�شاركن يف الألعاب 

الريا�شية بانتظام )ال�شكل 18-5(

التزاٌم  ثمَة  يكون  اأن  يجب  عمومًا،  ال�شكان  �شحة  لتح�شني 

متبادل بني الدولة ومواطنيها لتعديل اأمناط احلياة على النحو 

املنا�شب. ويجب اأن يكون ثمَة التزاٌم اأي�شًا من جميع قطاعات 

واحلياة  لل�شحة  الرتويج  اأجل  من  تناُغم  يف  بالعمل  احلكومة 

والن�شاط  الريا�شية  الألعاب  باإدراج  اجلمهور  بني  الن�شطة 

ٍع لل�شحة الوقائية. لذا �شتنفذ جمموعة  البدين يف برنامج مو�شَّ

الن�شطة  احلياة  لأمناط  العديدة  الفوائد  لرتويج  الأن�شطة  من 

للأفراد والأ�شر واملجتمعات املحلية، وزيادة امل�شاركة يف الألعاب 

الريا�شية من قبل جميع الفئات العمرية و�شرائح املجتمع مبا يف 

ذلك ذوي الحتياجات اخلا�شة. و�شيعزز منهاج الرتبية البدنية 

يف املدار�س لتح�شني خربات تعلُّم التلميذ و�شمان جودة معلمي 

الرتبية البدنية.

�لألعاب  �مل�ساركة يف  لت�سجيع  �ل�سباب  �ملزيد من بر�مج 

�لريا�سية
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الرتويج  املدر�شة يف  به جمتمع  يقوم  الذي  املتميز  للدور  نظرًا 

للُفر�س املتنوعة للن�شاط البدين اخلا�س بال�شباب، �شيتم تنفيذ 

البدنية،  الرتبية  لتح�شني  املدار�س  يف  للريا�شة  وطني  منهاج 

من  ال�شليم  التوجيه  تلقي  و�شمان  التلميذ،  تعلم  وخربات 

ل الأن�شطة التي يت�شمنها  بني تدريبا جيدا. و�شتكمِّ معلمني مدرَّ

هذا املنهاج اجلهود اجلارية التي يبذلها املجل�س الأعلى للتعليم 

لتح�شني جودة الرتبية البدنية يف املدار�س.

الأن�شطة  دمج  اأجل  من  للمناهج  توجيهية  مبادئ  و�شتو�شع 

ال�شحية  والنتائج  الدرا�شي(  املنهاج  )خارج  التكميلية 

لزيادة  مقرتحات  و�شع  املبادىء  هذه  و�شتت�شمن  املن�شودة. 

اأن  وميكن  املدار�س.  يف  البدنية  الرتبية  برامج  اإدارة  فاعلية 

اإيجابية،  مدر�شية  ثقافة  لتنمية  فرقًا  امل�شروع  اأن�شطة  تت�شمن 

الريا�شية  للألعاب  كمن�شقني  الطلبة  عن  ممثلني  تعيني  اأو 

للرتكيز  توجيهية  مبادئ  �شتو�شع  لذلك  بالإ�شافة  والرتفيهية. 

اأن�شطة الطلب الذين لديهم ما يعوقهم عن بذل اجلهد  على 

البدين اأو عن التعلم. وفيما يتعلق مبعلمي الرتبية البدنية �شتتاح 

ذ  و�شينفَّ املهارات  لتح�شني  املهنية  القدرات  تنمية  فر�س  لهم 

اإعدادًا  املعلمني  جميع  اإعداد  ل�شمان  املعلمني  لتاأهيل  برنامج 

ال�شعف يف  ونقاط  القوة  اأوجه  ا�شتعرا�س جميع  وبغية  �شليمًا. 

املناهج املدر�شية، و�شمان توافقها مع املعايري الوطنية، �شت�شع 

مرافق  م�شح  �شيتم  كما  والتقييم.  للر�شد  نظامًا  احلكومة 

الألعاب الريا�شية ومعداتها يف املدار�س لتوفري البنية الأ�شا�شية 

الكافية ل�شدِّ احتياجات الرتبية البدنية يف جميع املدار�س.

�لأهد�ف �ملحددة

اإعداد مواد داعمة للمناهج مبا يف ذلك مبادئ توجيهية يف 

الرتبية البدنية للطلب الذين لديهم اإعاقة.

�شمان تاأهيل جميع معلمي الرتبية البدنية.

تدخالت من �أجل حتقيق حياة �سحية ون�سطة

وزيادة  وتعزيزها،  الريا�شية  للألعاب  العديدة  الفوائد  لرتويج 

لتحقيق  م�شروع  �شينفذ  العمرية  الفئات  جميع  عرب  امل�شاركة 

هما:  رئي�شيني  مكوَنني  اإىل  ا�شتنادا  ن�شط  �شحية  حياة  منط 

الريا�شية وحملة  الألعاب  امل�شاركة يف  ا�شتق�شائية عن  درا�شة 

توعية )حملة قطر الن�شطة(. و�شتجمع الدرا�شة ال�شتق�شائية 

الأفراد  بها  ي�شطلع  التي  البدنية  الأن�شطة  تواتر  معلومات عن 

اأدلة  قاعدة  البيانات  هذه  و�شتوفر  ونوعها.  وطبيعتها  ومدتها 

املجتمع  م�شاركة  لزيادة  فعالة  �شيا�شات  ع  لو�شَ اأ�شا�شًا  ُتتخذ 

ني احلكومة  املحلي يف الألعاب الريا�شية، والن�شاط البدين، ومتكِّ

من و�شع اأهداف حمددة للم�شاركة يف الألعاب الريا�شية.

باأهمية  تثقيف اجلمهور  الن�شطة على  دولة قطر  �شرتكز خطة 

يف  اجلدية  وامل�شاركة  والن�شطة  ال�شحية  احلياة  حتقيق 

ن�شاطاتها. ونظرًا لكون معدلت امل�شاركة يف الن�شطات الريا�شية 

منخف�شة لدى خمتلف قطاعات ال�شكان، �شتقوم احلملة خلل 
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مرحلتها الأوىل بالرتويج لأمناط احلياة الن�شطة للجميع. و�شتلي 

الأولوية،  ذات  املجموعات  اإىل  موجهة  حملت  املرحلة  هذه 

اأو  كبريًا،  انخفا�شًا  الريا�شي  ن�شاطها  معدل  ينخف�س  التي 

املت�شلة  الأمرا�س  عن  الناجمة  املخاطر  من  ملزيد  املعر�شة 

الحتياجات  ذوي  واإىل  الريا�شية،  الأن�شطة  ممار�شة  بعدم 

اخلا�شة والن�شاء وكبار ال�شن، والأ�شخا�س الذين لديهم م�شاكل 

�شحية مثل البدانة ومر�س ال�شكري. وينبغي الت�شميم ال�شليم 

وال�شرت�شاد  وتقييمها  وتنفيذها  الن�شطة(  قطر  خلطة )حملة 

علوة  معها،  والتكامل  امل�شاركة  عن  ال�شتق�شائية  بالدرا�شة 

على ترتيب اأولويات تخ�شي�س املوارد.

�لأهد�ف �ملحددة 

يف  الريا�شي  ال�شلوك  عن  اأ�شا�شية  معلومات  على  احل�شول 

املجتمع القطري. 

البدنية  والأن�شطة  الريا�شية  الألعاب  يف  امل�شاركة  زيادة 

للقطريني رجاًل ون�شاًء واأطفاًل.

�لنتيجة �لقطاعية �لثانية: 

�لعامة  �لريا�سية  �ملر�فق  تخطيط  وتكامل  حت�سني 

و�خلا�سة 

توفري مر�فق ريا�سية للبلد َي�سُهل �لو�سول �إليها

والبدنية  الريا�شية  الأن�شطة  يف  بفعالية  النا�س  ي�شارك  لكي 

يجب اأن ت�شمن دولة قطر تي�شري الو�شول اإىل املرافق الريا�شية 

للتدريب واملمار�شة.  وكلما  بيئًة منا�شبة  التي توفر  والرتفيهية 

توفري  ال�شروري  فمن  الريا�شية  الألعاب  يف  امل�شاركة  ازدادت 

املزيد من املرافق ليتمكن كل �شخ�س من امل�شاركة ب�شهولة يف 

الأن�شطة البدنية. 

وقد مت ُو�شع برنامج وطني لبناء البنية التحتية منذ عام 2004 

الألعاب  ملمار�شة  املنا�شبة  الريا�شية  املرافق  من  املزيد  لتوفري 

الأ�شا�شية  البنية  وتتاألف  والرتفيهية.  التناف�شية  الريا�شية 

للريا�شة التي متتلكها اللجنة الأوملبية القطرية وموؤ�ش�شة اأ�شباير 

من خمتلف املرافق يف دولة قطر )اجلدول 5-9(. هذه املرافق، 

لإ�شراف  واخلا�شعة  املدار�س  يف  املوجودة  املرافق  با�شتثناء 

اجلمهور  عامة  ل�شتخدام  مفتوحة  للتعليم،  الأعلى  املجل�س 

اأحيانًا  وت�شتخدم  اإليها.  الو�شول  اإمكانية  درجات  اختلف  مع 

املو�شيقية  احلفلت  قبيل  من  الأغرا�س  متعددة  ملنا�شبات 

وعر�س امل�شرحيات.

تواجه البلدان التي ترغب يف تطوير بنية اأ�شا�شية فعالة للألعاب 

الريا�شية �شغوًط اإيجاد اأر�س كافية بالقرب من املناطق ال�شكنية 

والريا�شيني  املتفرجني  جانب  من  ب�شهولة  اإليها  الو�شول  ميكن 

منو  ب�شبب  قطر  دولة  يف  امل�شكلة  هذه  وتتفاقم  �شواء.  حد  على 

�شكانها ال�شريع وزيادة وترية التطور احل�شري. ويف حني توجد 

املاأهولة،  املناطق  يف  بالبلد  الرئي�شية  الريا�شة  اأماكن  معظم 

اإليها وا�شتخدامها،  فاإن القيود املفرو�شة على اإمكانية الو�شول 

وعدم توافر املعلومات الكاملة عن ذلك، حتدُّ من ا�شتخدام عامة 

القدرات  تنمية  اإمكانية  ومن  املرافق،  هذه  خلدمات  اجلمهور 

الريا�شية لديهم. علوة على ذلك فاإن �شغوط التحول احل�شري 

تزيد من املناف�شة على الأرا�شي وترفع من اأ�شعارها.

و�شت�شتمر دولة قطر يف جهودها لإن�شاء مرافق ريا�شية كافية 

ميكن الو�شول اإليها من خلل و�شع خطة رئي�شية وطنية ملرافق 

البيانات  جمع  على  اخلطة  تلك  و�شتعتمد  والرتفيه.  الريا�شة 
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والرتفيهية  الريا�شية  املرافق  �شبكة  لتطوير  وحتليلها  اللزمة 

بحيث ت�شمل جميع الأماكن املفتوحة ذات  اجلودة العالية. 

�عتماد خطة متما�سكة لتطوير �ملر�فق �لريا�سية

الريا�شية  للمرافق  �شاملة  وطنية  رئي�شية  خطة  �شتنفذ 

الأرا�شي  لتخ�شي�س  متكاملة  �شيا�شات  تت�شمن  والرتفيهية 

و�شتجري  والرتفيهية.  الريا�شية  للألعاب  دعمًا  وا�شتخدامها 

م�شتويات  لتحليل  حالياًّ  املوجودة  للمرافق  تقييمًا  احلكومة 

الطلب احلايل واملتوقع م�شتقبل. و�شت�شتمل اخلطة اأي�شًا على 

جة واأماكن  خرائط مكانية تبني مواقع امللعب الريا�شية املدرَّ

لأن�شطة  املخ�ش�شة  املناطق  على  علوة  الريا�شية،  املباريات 

باملرافق  املت�شلة  للبيانات  منهجي  جمع  طريق  وعن  الرتفيه. 

اإلكرتونية  بيانات  قاعدة  احلكومة  �شتعد  وحتليلها  املوجودة 

اإدارة  بغر�س  والرتفيهية  الريا�شية  املرافق  جلميع  �شاملة 

الأعمال اخلا�شة بها،  وحتقيق الهدف النهائي على نحو اأف�شل 

واملتمثل ب�شبكة من الأماكن واملرافق العامة ذات اجلودة العالية 

وتكون  اجلمهور  احتياجات  وتلبي  اإليها،  الو�شول  ي�شُهل  التي 

البت  وقبل  ذلك  اإىل  وبالإ�شافة  وبيئياًّ.  اقت�شادياًّ  م�شتدامة 

يف بناء مرافق جديدة، فاإن احلكومة �شتتطلع اإىل امل�شاركة يف 

باملدار�س  الريا�شية  املرافق  وفتح  املوجودة،  اخلا�شة  املرافق 

بتغطية  يتعلق  ما  تو�شيح  مع  حمددة  اأوقات  يف  اجلمهور  اأمام 

التاأمني والر�شوم.

�لهدف �ملحدد

والرتفيهية،  الريا�شية  للمرافق  وطنية  رئي�شية  خطة  اإعداد 

الريا�شية  املرافق  جلميع  بيانات  قاعدة  ذلك  يف  مبا 

والرتفيهية يف دولة قطر.

�لنتيجة �لقطاعية �لثالثة: 

�لرتقاء مب�ستوى �لريا�سة يف دولة قطر �ىل  حد �لتميز 

تعترب املرافق الريا�شية احلديثة واملنا�شبة التي ميكن الو�شول 

اإليها ذات اأهمية حا�شمة يف ال�شتثمار الذي توظفه دولة قطر 

على املدى الطويل لتنمية جمتمع لئق بدنيا،  وتن�شئة مناف�شني 

ريا�شيني من ال�شفوة على حد �شواء. فالتميز  الريا�شي جزء 

ل يتجزاأ من اإثارة الهتمام بالألعاب الريا�شية وتنمية العتزاز 

الوطني. ومن التحديات الرئي�شية التي تواجهها دولة قطر يف 

هذا املجال حت�شني اأداء الريا�شيني القطريني، رجاًل ون�شاًء، يف 

البطولت الإقليمية والدولية. وميكن لأبطال الريا�شة الوطنيني 

اأن يلهموا ال�شباب القطري ويحفزوه على امل�شاركة يف الأن�شطة 

�شعيًا  ومنتج  �شحي  حياة  بنمط  الأخذ  اإىل  ويدفعوه  الريا�شية 

اإىل حتقيق طموحاته.

2006. وهي  لقد ا�شت�شافت دولة قطر الألعاب الآ�شيوية عام 

�شاركت  والتي  القارة  م�شتوى  على  الريا�شية  املناف�شات  اأوىل 

�شباب  برهن  طويل  بوقت  ذلك  قبل  اأنه  بيد  قطر.  دولة  فيها 

دولة قطر تفوقه على م�شتوى بلدان اخلليج الأخرى. ويف حني 

كانت دولة الكويت اأول بلد من بلدان جمل�س التعاون اخلليجي 

 ،1982 يح�شل على ميدالية ذهبية يف الألعاب الآ�شيوية عام 

فقد اأثبتت دولة قطر اأنها اأكرث البلدان ات�شاقًا وجناحًا يف هذا 

ال�شدد )ال�شكل 19-5(.  

قطر  دولة  ن�شاطات  تزايدت  فقد  الأوليمبي  ال�شعيد  وعلى 

يف  ريا�شياًّ   17 من  مكون  لفريق  الأوىل  امل�شاركة  فبعد  اأي�شًا. 

1984،  �شاركت دولة  الألعاب الأوملبية يف لو�س اأجنلو�س عام 

قطر مرة اخرى وبعد م�شي ثمان �شنوات فقط بفريق مكون من 

31 ريا�شياًّ يف بر�شلونة ، حيث ح�شلت على اأول ميدالية. وقد 
اأ�شافت دولة قطر منذ ذلك احلني ميدالية اأوملبية اأخرى. وهذه 

ن الو�شع الريا�شي الدويل لدولة قطر، والذي  �شهادة على حت�شُّ

ل يزال يتطلب املزيد من اجلهود للو�شول اإىل و�شع اأف�شل.

الإداريني  تواجه  التي  الرئي�شية  التحديات  اأحد  فاإن  ولهذا 

الريا�شيني  اأداء  حت�شني  موا�شلة  هو  قطر  دولة  يف  الريا�شيني 

القطريني يف املباريات الريا�شية الإقليمية والدولية. ولبلوغ هذا 

بعدها،  وما  الوطنية  التنمية  ا�شرتاتيجية  اأهداف  من  الهدف 

�شرتكز دولة قطر على تطوير املواهب لتح�شني النجاح املتميز 

فعالة  تدريبية  منافذ  اإيجاد  خلل  من  الريا�شة،  ميدان  يف 

املبكر  التدريب  مرحلة  من  الريا�شة  ميدان  يف  التطور  لرعاية 

اإىل م�شتوى املناف�شة بني النخبة. علوة على ذلك، �شتعد خطة 

اإدارة ا�شرتاتيجية لدعم توظيف املدربني الريا�شيني وامل�شوؤولني 

لتعزيز  قدراتهم  وتنمية  بهم  والحتفاظ  الفنيني  الريا�شيني 

وبالإ�شافة  اأف�شل وجه.  دولة قطر على  الريا�شة يف  منو قطاع 

اإىل الريا�شيني ذوي امل�شتوى اجليد، فاإن تطوير حقل الريا�شة 

اإ�شرايف  نظام  ووجود  الفنيني  املدربني  قدرات  بناء  يتطلب 

للتدريب )اجلدول 10-5(.

خطة �ساملة لتنمية �ملهار�ت �لريا�سية

املواهب  لكت�شاف  ودقيقة  �شليمة  عملية  اخلطة  هذه  �شتوفر 

الأوملبية  اللجنة  و�شتتوىل  قدراتها.  وتنمية  ال�شابة  الريا�شية 

مثل  املعنية  الأخرى  واجلهات  ونواديها  واحتاداتها  القطرية 

ل�شمان  واإدارتها  املواهب  اكت�شاف  عمليات  تن�شيق  “ا�شباير” 
النتقال ال�شل�س بني خمتلف امل�شتويات. و�شتعمل هذه اجلهات مع 

بع�شها ب�شكل متكامل على حتديد متطلبات تنمية كل ريا�شة على 

حدة، و�شياغة جمموعة م�شرتكة من املعايري والربوتوكولت التي 
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تبني القدرات الريا�شية للأطفال ال�شغار. و�شت�شتفيد هذه اخلطة 

للنموذج  الداعمة  القطرية  الأوملبية  اللجنة  مبادرات  من  اأي�شًا 

الوطني لتنمية قدرات الريا�شيني على املدى الطويل، ف�شًل عن 

اأولويات اللجنة ب�شاأن تنمية امل�شارات  حتقيق املجال الرابع من 

الريا�شية على النحو املن�شو�س عليه يف اخلطة ال�شرتاتيجية، 

القطرية.  الأوملبية  اللجنة  اأعدتها  والتي   2012-2008 للفرتة 

الريا�شية  املواهب  اأداء  لتتبع  مركزية  بيانات  قاعدة  و�شُتن�شاأ 

يف البلد، و�شيكون على جميع الحتادات الريا�شية الت�شارك يف 

املعارف ونقلها ح�شب احلاجة ل�شتخدام املوارد بكفاءة.

الريا�شية  القدرات  اأي�شًا مناذج تنمية  �شوف ي�شتطلع امل�شروع 

للمراأة وين�شئ هيكًل لتخاذ خطوات عملية تواجه ظاهرة قلة 

للريا�شيني  و�شتتاح  للنَُّخب،  الريا�شية  الألعاب  املراأة يف  متثيل 

الذين لديهم معوقات فر�س تنا�شبهم مع ت�شهيل عملية الو�شول 

اإىل املرافق الريا�شية.

�لأهد�ف �ملحددة

و�شع مناذج لتنمية القدرات الريا�شية، مبا يف ذلك مناذج  

حمددة للمراأة وذوي الحتياجات اخلا�شة.
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و�شع قاعدة بيانات وطنية للريا�شيني.

�لحرت�فية  �مل�سار�ت  لتطوير  ��سرت�تيجي  �إد�رة  م�سروع 

للريا�سيني 

العامة  املوارد  على  للتعرف  ا�شرتاتيجي  اإداري  م�شروع  ذ  �شينفَّ

اللزمة لدعم توظيف املدربني الريا�شيني واملوارد الب�شرية الفنية 

والحتفاظ بهم، وتنمية قدراتهم يف الوقت الذي تزداد فيه قاعدة 

املعارف عمومًا وقدرة جميع امل�شوؤولني عن التنمية الريا�شية.

املمار�شات  اأف�شل  لتحديد  مرجعية  مقارنة  عملية  و�شتعتمد 

الوقت  يف  واملدربني،  الريا�شيني  بني  املثالية  للن�شب  الدولية 

الذي يجري فيه حتديد الثغرات املوجودة يف ممار�شات الإدارة 

الريا�شية احلالية للبلد.

�لهدف �ملحدد

وامل�شوؤولني  الريا�شيني  للمدربني  ا�شرتاتيجية  خطة  و�شع 

الفنيني.

��سرت�تيجيات عرب �لقطاعات

من  العديد  اإ�شراك  يف  القطرية  الأوملبية  اللجنة  خربة  متثل 

عرب  الروابط  اأهمية  على  دليًل  اأعمالها  يف  املعنية  اجلهات 

القطاعات يف جمال الألعاب الريا�شية. وميكن تفعيل الكثري من 

ال�شراكات التي اأقيمت بني اللجنة واجلهات املعنية الأخرى، مبا 

يف ذلك القطاعان العام واخلا�س. وعلى �شعيد املجتمع املحلي، 

بجمعها  والأ�شرة  املجتمع  متا�شك  على  ت�شاعد  الريا�شة  فاإن 

تزيد  الفرد،  م�شتوى  وعلى  ون�شطة.  ودية  بطريقة  الأ�شخا�س 

امل�شاركة يف الألعاب الريا�شية مهارات الأفراد وثقتهم باأنف�شهم، 

وحت�شن ال�شحة البدنية وال�شلمة النف�شية لديهم. وت�شهم هذه 

يف  مبا  نطاقا  اأو�شع  وطنية  نتائج  حتقيق  يف  ال�شخ�شية  الفوائد 

وتخفي�س  بدنية،   لياقة  واأكرث  �شحة  اأف�شل  جمتمع  بناء  ذلك 

فعالية  اأكرث  عاملة  قوة  وتوفري  ال�شحية،  الرعاية  تكاليف 

العالية،  الريا�شية ذات اجلودة  واإنتاجيًة.  فاملرافق واخلدمات 

قطر  دولة  جتعل  الطلق،  الهواء  يف  الرتفيه  مرافق  ذلك  يف  مبا 

اأي�شًا مكانًا اأكرث جاذبية للعمل واملعي�شة فيه، ف�شًل عن زيارته. 

وعلى ال�شعيد الدويل، ت�شاعد املباريات الريا�شية والريا�شيون 

على حت�شني �شورة دولة قطر الإقليمية والدولية، وتقوية العتزاز 

الوطني. كما اأن الألعاب الريا�شية اأداة فعالة للم�شاركة الدولية 

والدبلوما�شية من خلل ال�شياحة واملعونة والتجارة.

َق جذورها يف الأر�س خلل  ول ميكن للثقافة الريا�شية اأن تعمِّ

التنمية  خطة  �شمن  الريا�شة  وقطاع  ق�شرية.  زمنية  فرتة 

التنمية  ركيزة  اأهداف  لبلوغ  اأ�شا�شياًّ  عن�شرًا  �شيكون  الوطنية 

الجتماعية من خلل تعزيز الهيكل الجتماعي القطري ال�شليم، 

�شبل  من  �شبيًل  بو�شفها  الريا�شة  على  النا�س  اإقبال  وزيادة 

مبادرات منط  قد حتدثه  الذي  للأثر  ونظرا  ال�شحية.  احلياة 

احلياة الن�شط اأي�شًا على �شيا�شات التنمية القت�شادية والبيئية 

والب�شرية، ميكن حتديد عدة روابط عرب القطاعات تبني كيف 

تكون الريا�شة هدفًا عاماًّ من اأهداف روؤية قطر الوطنية 2030 

وعامل متكني لها يف اآن واحد )ال�شكل 5-20(.
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�لقيم  وتعزز  �لوطني  �لرت�ث  قطر  دولة  “�ستحفظ 
قطر  روؤية   – و�لإ�سالمية”.  �لعربية  و�لهوية 

الوطنية 2030. 

حتاول البلدان يف خمتلف اأنحاء العامل اأن توفق بني قوى العوملة 

للثقافات  املتزايد  التاأثري  اأن  ومع  الوطنية.  الثقافة  وحفظ 

ال�شائعة ل منا�س منه، فل تزال بع�س جوانب الثقافة الوطنية 

را�شخة يف قطر، على الرغم من ال�شغوط العاملية، ب�شبب قدرة 

الوطنية.  بالهوية  ال�شعور  تعزيز  على  الفريدة  الثقافة  هذه 

وبينما تعمل دولة قطر على حتقيق طموحات روؤية قطر الوطنية 

وحفظ  التحديث  بني  ال�شحيح  التوازن  حتقيق  فاإن   ،2030
ثقافة البلد وهويتها العربية ميثل حتديًا كبريًا اأمامها. 

من  ق�شرية  فرتة  يف  �شريع  بتغري  القطري  املجتمع  مر  ولقد 

الزمن ن�شبياًّ. فاآثار التحول من اإنتاج اللوؤلوؤ الطبيعي اإىل �شناعة 

اليومية  احلياة  جوانب  كل  يف  بارزة  العاملية  الأحفوري  الوقود 

تقريبًا، بدءًا من حياة الأ�شرة، وتركيبة  قوة العمل الوطنية، اإىل 

فاإن جميع عنا�شر  لذا  الدويل.  املتميز يف املجتمع  مركز قطر 

الوطنية  التنمية  ا�شرتاتيجية  يف  الجتماعية  التنمية  قطاع 

تعك�س بطريقة ما التدابري ال�شرورية لتقوية املجتمع القطري، 

امل�شبوق.  غري  الجتماعي  القت�شادي  التحول  هذا  مرحلة  يف 

والتكنولوجيا  والنقل  الت�شالت  يف  اجلديدة  التطورات  واإن 

تخلق اأ�شكاًل جديدة من الإنتاج الثقايف، مما يزيد من تدفقات 

املنتجات الثقافية اإىل دولة قطر ومنها. كما اأن العدد الكبري من 

ديانات  وي�شمل  للثقافات،  تنوعًا  ميثل  اإليها  الوافدين  ال�شكان 

اأ�شفر عن حاجة  قد  الذي حدث  التحول  وهذا  كثرية.   اأخرى 

ما�شة اإىل �شيا�شة فاعلة ب�شاأن التنوع الثقايف.

املجتمع  حافظ  فقد  الكثرية،  التغريات  من  الرغم  وعلى 

امتداده  من  كبرية  درجة  وعلى  ثقافته،  جوهر  على  القطري 

الإ�شلمية،  املبادئ  احرتام  ال�شتمرار  وي�شمل  التاريخي. 

واملحافظة على �شمات العزة املوروثة للأ�شر العريقة، وحفظ 

اإمنا  امل�شتمر  الأ�شا�شي  التحدي  واإن  الأ�شرية.  القرابة  اأوا�شر 

وقيم  احلياة احلديثة  بني  التوازن  على هذا  املحافظة  هو يف 

البلد الثقافية والتقليدية.

وتواجه دولة قطر هذا التحدي بطرق عديدة من خلل تبادل 

واملباريات  للأفلم،  الدولية  واملعار�س  الثقافية،  الربامج 

التنمية  ت�شتهدف  التي  الرثية  الأكادميية  واملناهج  الريا�شية، 

عا�شمة  الدوحة  اختيار  ويعترب  اأخرى.  عديدة  وطرق  الفنية، 

من  كاملة  ل�شنة  ناجحًا  حدثًا   2010 ل�شنة  العربية  للثقافة 

الفنية  والن�شاطات  والأفلم  واملو�شيقى  بالفنون  الحتفالت 

اإىل  ي�شاف  املعرفة.  وتبادل  ثقافية،  قمة  وموؤمترات  الأخرى، 

بتاريخها من خلل ممار�شات  دولة قطر  اهتمام  تزايد  ذلك 

هادفة حلفظ التاريخ، ومت�شكها بهويتها الثقافية، بالرغم من 

التنوع امل�شتمر ل�شكانها املتزايد، مما ي�شعها يف موقف ر�شني 

اأوا�شر  توطيد  اإىل  نف�شه  الوقت  ويف  الفريد،  طابعها  حلماية 

جمتمع اإبداعي وا�شتثنائي. 

اأنه ل ينبغي تقييم ثقافة البلد مبنجزاتها الفنية فح�شب،  غري 

واإمنا اأي�شًا بقدر ما ت�شاهم به يف الهيكل الجتماعي. لذلك فاإن 

قطاع الثقافة يف ركيزة التنمية الجتماعية  يوؤدي دورًا رئي�شياًّ 

وتعزيزها،  املواطنني  جلميع  والرفاه  احلياة  جودة  حت�شني  يف 

خمتلف  يف  الثقافية  الأن�شطة  ودعم  الإبداع  تعزيز  يف  �شيما  ل 

اأنحاء العامل.  و�شوف تتمكن دولة قطر من حتقيق النمو الثقايف 

وتفي  جديدة،  دولية  علقات  اإقامة  على  و�شتعمل  ل�شعبها، 

بالتزاماتها جتاه روؤية قطر الوطنية، من خلل �شت نتائج عامة، 

و�شبعة م�شاريع ذات اأولوية، تقوم احلكومة من خللها مبا يلي: 

وت�شجيع  الوطنية  العزة  لبناء  كمنرب  الثقافة  ا�شتخدام 

التفاهم بني الثقافات. 

الهوية  حلفظ  وتطويره  قطر  لدولة  الثقايف  الرتاث  حماية 

الوطنية وتقوية التما�شك الأ�شري. 

وتعزيزه،  ال�شباب  لدى  التعلم  لتح�شني  الثقافة  ا�شتخدام 

جميع  حتقيق  على  وم�شاعدتهم  باأنف�شهم،  ثقتهم  وبناء 

طاقاتهم الكامنة. 

ا�شتقطاب ورعاية املواهب العالية اجلودة ورعايتها وحتفيز 

منو القطاع الثقايف.

ت�شجيع مزيد من الهتمام بالثقافة من خلل توفري البحوث 

اإىل  اإ�شافة  ومنوه،  الثقافة  قطاع  اإمكانات  عن  واملعلومات 

فوائد امل�شاركة. 

مميزة  ثقافية  كوجهة  ومكانتها  قطر  دولة  �شورة  اإعلء 

ومركز للتبادل الثقايف. 

املواطنني،  لكل  الثقايف  الرفاه  النتائج  هذه  حتقيق  �شيعزز 

هويتها  خلل  من  العربية  للثقافة  كمركز  قطر  موقف  ويقّوي 

الوطنية املتميزة. 

5
�لنمو �لثقايف ملجتمع �إبد�عي و��ستثنائي
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�لنتيجة �لقطاعية �لأوىل: 

زيادة �لطلب على �لأن�سطة �لثقافية �ملتنوعة ودعمها

 

زيادة �لطلب على �لأن�سطة �لثقافية �ملتنوعة

اأ�شفر عن م�شتوى معني  اأن التحديث ال�شريع يف دولة قطر  مع 

من ال�شبغة الثقافية الغربية، فاإن عنا�شر متميزة من الثقافة 

والفنون  وال�شعر،  املو�شيقى،  يف  �شيما  ل  قائمة،  تظل  الوطنية 

�شائر  يف  خمتلفة  جهات  وتعمل  الق�ش�س.  و�شرد  ال�شعبية، 

اأنحاء البلد، مبا فيها املجتمع املحلي، على النهو�س بالثقافة 

التبادل  وت�شجيع  الأجنبية،  الثقافات  على  والإطلع  القطرية، 

بهذا  قطر  دولة  نت  متكَّ وقد  الثقافات.  بني  واحلوار  الثقايف 

التوا�شل من رفع م�شتوى تاأثريها الثقايف يف العامل باأ�شره. ولكن 

هذه الأن�شطة املتنوعة حتى تكون اآثارها فاعلة فاإنها حتتاج اإىل 

حت�شينها وتعزيزها وتكاملها �شمن اإطار وطني ُي�شتخدم كمنرب 

لبناء العزة الوطنية وت�شجيع التفاهم الثقايف. 

و�شوف تعمل احلكومة على زيادة الطلب على الأن�شطة الثقافية 

امل�شاريع  لدعم  مالية  منح  برنامج  بو�شع  ودعمها  املتنوعة 

ال�شياحية،  واجلولت  واملعار�س،  )كاملهرجانات،  الثقافية 

وتنمية  الثقافية،  واملنظمات  واملوؤمترات(،  العمل،  وور�س 

ت�شجع  التي  املعلومات  ون�شر  جلمع  الثقافية  والبحوث  الفنون، 

على تبادل اخلربات، والطلع على اأف�شل املمار�شات. ومن ثم، 

�شتقوم و�شائط الإعلم القطرية، التي لها دور هام يف ت�شكيل 

ال�شيا�شات والهوية، بدوٍر اأكرب للنهو�س بالأهداف الثقافية. 

املتنوعة  الثقافية  الأن�شطة  على  الطلب  زيادة  برنامج  واإن 

والإبداعية  الثقافية  القدرات  لتطوير  الفر�س  �شيوفر  ودعمها 

امل�شاركة  واملعاقني على  ال�شن  وي�شجع كبار  والأطفال،  لل�شباب 

بني  امل�شاواة  قيم  تعزيز  على  و�شي�شاعد  الثقافية،  الأن�شطة  يف 

قاعدة  تو�شيع  على  �شي�شاعد  الربنامج  هذا  اأن  كما  اجلن�شني. 

بالتغريات  وعلقتها  الأجنبية  الثقافات  اأثر  حول  املعرفة 

الجتماعية، ل�شيما اأثرها على الأ�شرة القطرية.

بر�مج ثقافية ثرية لإ�سر�ك �ملجتمع 

ت�شجع مبادرة املنح املالية الثقافية التنمية يف قطر بتقدمي دعم 

ملا يلي: 

امل�شاريع الثقافية، مبا يف ذلك �شل�شلة عري�شة من الأن�شطة، 

والرتجمات،  اجلديدة  واملنتجات  واملعار�س  كاملهرجانات 

واجلولت، وور�س العمل، واملوؤمترات. 

املوؤ�ش�شات الثقافية، وتنمية الفنون. 

دعم  ذلك  وي�شمل  الثقايف،  املجال  يف  والتطوير  البحث 

وتطوير  الثقايف  بالتعاون  املتعلقة  والتحليلت  الدرا�شات 

ال�شيا�شة الثقافية، وكذلك جمع ون�شر املعلومات التي ت�شجع 

على تبادل اأف�شل املمار�شات يف املجال الثقايف.

وينفذ  التخ�ش�شات،  متعدد  منهجًا  امل�شروع  هذا  �شي�شتخدم 

وتعاونها.  الرئي�شية  املعنية  اجلهات  جميع  م�شاركة  خلل  من 

و�شتوجه املنح اإىل الفنانني واملوؤ�ش�شات، كما اأنها �شتكون متاحة 

ال�شعيفة.  والفئات  والن�شاء  ال�شباب  �شيما  ل  اأو�شع،  جلمهور 

و�شتقدم املنح على اأ�شا�س �شنوي، بحيث يحدد لكل �شنة مو�شوٌع 

خمتلف ي�شتلهم منه امل�شتفيدون اأفكارًا ب�شاأن ق�شايا اأو م�شائل 

و“الثقافة  والأ�شرة”،  )“الثقافة  مثل:  حمددة،  اجتماعية 

واملراأة” وما اأ�شبه ذلك(. 

و�شيتم بناء نظام لتكنولوجيا املعلومات لدعم التنفيذ والإدارة 

)جلمع البيانات، ومتكني النا�س من تقدمي طلباتهم با�شتخدام 

احلا�شوب، وتعزيز الربامج(، و�شُيدعم امل�شروع بخطة ات�شالت 

من  م�شكلة  جلنٌة  املنح  برنامَج  و�شتدير  �شنوية.  تقارير  ت�شمل 

مع  والرتاث،  والفنون  الثقافة  وزارة  ترتاأ�شها  قطاعات  عدة 

اأنحاء  �شائر  يف  الثقافية  القيادات  خمتلف  عن  ممثلني  وجود 

باإدارة امل�شروع  املتعلقة  التفا�شيل  اللجنة جميع  قطر. و�شت�شع 

وت�شرف على تنفيذها ومتابعتها. 

�لهدف �ملحدد

اإن�شاء برنامج منح ثقافية يدعم 15 مبادرة على الأقل.

��ستخد�م �لإعالم كاأد�ة لل�سيا�سات �لثقافية 

وو�شائط  للثقافة  جديد  م�شروع  من  كجزء  احلكومة،  �شت�شجع 

الإعلم  وو�شائط  الثقافة  قطاع  بني  امل�شتمر  التعامل  الإعلم، 

الثقايف  الوعي  بزيادة  تتمثل  للطرفني  مفيدة  نتائج  لتحقيق 

ب�شياغة  مبادرة  اأكرث  الثقافة  قطاع  و�شيكون  ككل.  للمجتمع 

ا�شرتاتيجيات اإعلمية ملنا�شبات ثقافية خمتلفة، وبو�شع اأ�شلوب 

اإعلمية وموؤمترات  ن�شرات  اأكرث منهجية من خلل  للت�شال 

ومتطورة  جديدة  اإعلمية  تكنولوجيات  وباعتماد  اإخبارية، 

والتكيف معها. و�شتكون و�شائط الإعلم اأكرث مبادرة بالتدريب 

على تغطية امل�شائل الثقافية، لكي ي�شبح املرا�شلون واملخرجون 

وغريهم من املهنيني الإعلميني ال�شركاء اأف�شل علمًا بالتنمية 

الثقافية. و�شوف ميتد نطاق التدريب لي�شمل ال�شتخدام الفعال 

اإىل  �شعيًا  وْتويرَت،  الفي�شبوك  مثل  جديدة،  اإعلمية  ملنابر 

الو�شول بطريقة اأف�شل اإىل ال�شباب القطري. 

ويتوقع اأن توؤدي اأن�شطة التدريب وال�شراكات التعاونية املح�شنة 
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املقالت  القطرية، من خلل  الثقافة  يعزز  ثقايف  اإىل م�شموٍن 

اليوم  كاحتفالت  فريدة  ثقافية  باأن�شطة  املتعلقة  اخلا�شة 

الأعمدة  اإىل  بالإ�شافة  الأعياد،  واحتفالت  لقطر  الوطني 

واأ�شكال  واملجلت،  ال�شحف  يف  الوثائقية  والتقارير  املنتظمة 

الإعلم املقدمة على احلا�شوب. و�شيح�شن م�شتوى موقع وزارة 

للتفاعل  اأف�شل  منرب  مبثابة  ليكون  والرتاث  والفنون  الثقافة 

والرتويج الثقايف. و�شوف ي�شدد املوقع اجلديد على الت�شارك يف 

الإعلم والتعاون يف مواكبة الجتاهات التكنولوجية احلديثة.

�لهدف �ملحدد 

تنفيذ خم�شة م�شاريع على الأقل مت�شلة بالثقافة مع و�شائط 

الإعلم ال�شريكة.

�لنتيجة �لقطاعية �لثانية: 

حت�سني �إد�رة �ملو�رد �لرت�ثية، وتعزيز حوكمتها 

حت�سني �إد�رة �ملو�رد �لرت�ثية

لقد �شكل الرتاث الثقايف لدولة قطر، وب�شورة متزايدة، عامل 

والجتماعي  القت�شادي  التحول  فرتة  خلل  مهم  ا�شتقرار 

احلديث اللذين �شهدتهما دولة قطر، فهو ميثل رابطة م�شرتكة 

الجتماعي  للتغري  ال�شلبية  الآثار  من  تخفف  املواطنني  بني 

يجب  لذلك  له،  بديل  اإيجاد  ي�شتحيل  مورد  فالرتاث  ال�شريع.  

حماية املوارد الثقافية للأجيال القادمة.

دعمها  �شعف  من  احلالية  القطرية  واللوائح  القوانني  تعاين 

ت�شتغل  ل  اأنه  كما  الثقايف،  املوروث  على  احلفاظ  جلهود 

والرتاثية  الأثرية  للمواقع  والثقافية  ال�شياحية  الإمكانيات 

الأثرية  املواقع  فمعظم  تاماًّ.  ا�شتغلًل  قطر  دولة  يف  املوجودة 

فيها، والتي يقدر عددها بـ 200 موقع، والتي يعود تاريخها اإىل 

احلفاظ  �شمان  يتم  كي  قانونيا  توثق  مل  ع�شر،  ال�شابع  القرن 

قرى  اأنقا�س  عن   عبارة  هي  الرتاثية  املواقع  وهذه  عليها. 

هذه  من  وكثري  واأبراج.  وح�شون،  وق�شور،  وقلع،  �شغرية، 

املواقع اآخذ يف التدهور وهو بحاجة اإىل ترميم �شريع. 

وبتوجيه من هيئة قطر للمتاحف، التي اأن�شئت يف �شنة 2005، 

اأن�شاأت البلد متاحف عديدة لعر�س الأعمال الفنية والتحف، 

ومع  اأخرى.  متاحف  ثمانية  يقل عن  ل  ما  لفتح  ولديها خطط 

ذلك ما زالت هناك حاجة اإىل عملية اإدارية متكاملة ومكر�شة 

لتلبية الأهداف العامة لروؤية قطر الوطنية 2030.

اإدارة  احلكومة  �شتح�شن  القطرية  الثقافية  الهوية  ول�شيانة 

حمدثة  ولوائح  ت�شريعات  و�شع  خلل  من  الرتاثية  املوارد 

حلفظ املا�شي الأثري للبلد حفظًا اأح�شن، وكذلك من خلل 

برنامج لتنمية الإمكانيات ال�شياحية والتعليمية للمواقع الأثرية 

والرتاثية الكثرية يف قطر )ال�شكل 21-5(. 

نظام �إد�رة للمو�رد �لرت�ثية

اأجل  من  وذلك  الرتاثية  املوارد  لإدارة  م�شروع  تطبيق  �شييتم 

5
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مراجعة القوانني واللوائح التي توؤثر يف حفظ الثقافة والرتاث 

املواقع  �شلمة  لتنظيم  تدابري  العملية  هذه  و�شت�شمل  الأثري. 

املباين  وملكية  البناء،  رخ�س  وعمليات  املمتلكات،  واإزالة 

الرتاثية. و�شوف ت�شعى احلكومة يف الوقت نف�شه لتو�شيع نطاق 

التاريخية  املواقع  تتيحها  التي  والتعليمية  ال�شياحية  الفر�س 

وا�شح   دويل  باعرتاف  بدءًا  ا�شرتاتيجية،  ترويج  خطة  بو�شع 

الأمم  منظمة  و�شعتها  التي  العاملي  الرتاث  قائمة  باإدخالها 

املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة )اليون�شكو(. 

و�شت�شعى دولة قطر، بالإ�شافة اإىل حفظ املواقع الرتاثية، اإىل 

�شينجز  حيث  اأخرى.  بطرق  القطري  الثقايف  الرتاث  اإدارة 

ت�شبح  ترقيمياًّ  م�شروعًا  البلد  يف  الثقافية  التنمية  مركز 

مة متاحة من  مبوجبه مئات الكتب واخلرائط واملخطوطات القيِّ

قاعدة معلومات على �شبكة الإنرتنت. ويعكف املركز اأي�شًا على 

اإن�شاء مكتبة للرتاث العربي والإ�شلمي، ت�شم جمموعات نادرة 

تعر�س عمق وثراء احل�شارتني العربية والإ�شلمية. وكجزء من 

م�شروع املتحف الوطني القطري، �شتنظم هيئة قطر للمتاحف 

برنامج التاريٍخ ال�شفوي.

�لأهد�ف �ملحددة 

الثقافة  بحفظ  ال�شلة  ذات  واللوائح  القوانني  مراجعة 

والرتاث الأثري وحتديثها. 

اإن�شاء موقع اأثري واحد على الأقل.

�لنتيجة �لقطاعية �لثالثة: 

وزيادة  �لثقافة،  يف  �لنا�سئ  �جليل  م�ساركة  دعم 

تقديرهم لها 

�ل�ستثمار يف �جليل �لنا�سئ

اإن املحافظة على الرتاث، ورعاية م�شتقبل فني دينامي وتطويره 

فاإن  لذا  للمجتمع.  الثقايف  الوعي  من  يتجزاآن  ل  جزءان  هما 

للوعي  اأمنت  وطني  برنامج  لو�شع  الطريق  �شتمهد  احلكومة 

الثقايف، لأن ال�شتدامة الثقافية احلقيقية ل ميكن حتقيقها اإل 

بالوعي املمتد عرب الأجيال.  فال�شباب القطريون هم ذوو ال�شاأن 

الرئي�شيون يف التنمية الثقافية، لأنهم هم امل�شتفيدون واملنتجون 

للثقافة يف الوقت احلايل ويف امل�شتقبل. 

ع فيه دولة قطر اقت�شادها، فهنالك اهتمام  ويف الوقت الذي تنوِّ

تدعم  التي  املوا�شيع  العايل، على  التعليم  �شيما يف  ل  متزايد، 

القت�شاد املبني على املعرفة ، كالريا�شيات والعلوم. ولكن يجب 

اأن اأّل نن�شى باأن هنالك قيمة كبرية لرتكيز مماثل على الثقافة 

تعليم  الوطنية  التنمية  ا�شرتاتيجة  ت�شمن  و�شوف  والفنون. 

برتاثهم  ويهتمون  اجلماليات  رون  يقدِّ كيف  قطر  دولة  �شباب 

الثقايف، مما يوؤدي اإىل خربات تعليمية اأكرث اإمتاعًا وفر�س اأكرث 

للتطور الإبداعي يف �شن مبكرة.

بر�مج لتعزيز م�ساركة �ل�سباب يف �لثقافة 

التعلُّم  فر�س  يعزز  �شوف  وال�شباب  للثقافة  م�شروع  وثمة 

للأطفال القطريني بت�شجيعهم على فهم الثقافة وتقديرهاعلى 

جميع امل�شتويات، ل�شيما جلهة تعزيز الهوية الوطنية والعربية 

اإبداعهم  �شيعزز  امل�شروع  اأن  كما  ال�شباب.  بني  والإ�شلمية 

اإىل الر�شد، ويربي لدى املواهب ال�شابة  وخيالهم من الطفولة 

والإبداع،  التحليل  على  وقادرة  لل�شتطلع  حمبة  ذهنية 

ويزودهم مبهارات توا�شل قوية ومعرفة ثقافية ثرية.

م�شاركاتها  القطرية  الثقافية  القيادية  اجلهات  تعزز  و�شوف   

املواقع  من  وال�شتفادة  املدار�س،  يف  الثقافة  تعليم  حت�شني  يف 

الثقافية والرتاثية الكثرية يف تعزيز اخلربات التعليمية. 

و�شوف ُتن�شاأ مدر�شة ثانوية للفنون والت�شاميم الب�شرية تركز 

الإبداع.  وتعزيز  التقنيات،  وحت�شني  املهارات،  تطوير  على 

لعًا عملياًّ على �شناعة الفنون  و�شوف تهيئ املدر�شة للطلب اطِّ

موا�شيع  املقرتحة  املدر�شة  منهاج  و�شيت�شمن  والت�شميم. 

متنوعة كاإنتاج الأفلم، والت�شوير، وو�شائط الإعلم الرقمية، 

كومنولث  جامعة  مع  وبال�شرتاك  والتكنولوجيا.  والت�شميم، 

فرجينيا يف دولة قطر، التي تدر�س ثقافة الفنون على امل�شتوى 

لتعزيز  و�شيلة  مبثابة  املدر�شة  هذه  اإن�شاء  �شيكون  اجلامعي، 

تعليم الثقافة والفنون ب�شورة منهجية و�شاملة يف البلد. 

�لأهد�ف �ملحددة 

و�شع برامج جتريبية لفر�س تعلم الثقافة يف خم�س مدار�س 

على الأقل. 

50 طالبًا  اإن�شاء مدر�شة فنون ب�شرية وت�شميم يلتحق بها 

على الأقل. 

�لنتيجة �لقطاعية �لر�بعة: 

زيادة عدد �ملو�هب �لعالية �جلودة يف قطاع �لثقافة

تنمية �ملو�هب �لفنية ذ�ت �مل�ستوى �لرفيع 

اتخذت  قد  احلكومة  تكون  مبكرة،  �شن  يف  الأطفال  با�شتهداف 

ون�شيط  م�شتدام  اأ�شا�س  و�شع  يف  الهامة  الأوىل  اخلطوات 

اإىل بناء جمتمع ناب�س باحلياة من  للم�شتقبل. وتتطلع احلكومة 

•

•

•

•
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قطاع  لأن  وذلك  املجتمع،  يف  ويعملون  يعي�شون  الذين  الفنانني 

الثقافة املزدهر يحتاج اإىل جمموعة من املواهب املوؤهلة تاأهيًل 

الفنون  حقل  عمل  قوة  يف  اجلوانب  من  العديد  وي�شكل  عالياًّ. 

حتديات للتنمية املهنية، كالفر�س املحدودة للتدريب التخ�ش�شي، 

والإدراك واملوقف ال�شلبي من قبل املجتمع لقيمة الوظيفة الفنية. 

التحتية  البنى  بناء  على  القدرة  قطر  دولة  لدى  توجد  وبينما   

لدعم جهود تنمية الفنانني، فاإن التحدي الفوري الذي تواجهه 

دولة قطر يف هذا املجال يتمثل يف كيفية توليد الهتمام الكايف 

بالقطاع الفني ملعاجلة قلة الوظائف الإبداعية الواعدة. 

وحتاول وزارة الثقافة والفنون والرتاث تطوير امل�شرح القطري 

الفنانني تدريبًا تخ�ش�شياًّ،  وتعزيزه، ولكن قلة فر�س تدريب 

كتاب  وقلة  امل�شرحي،  والتمثيل  املمار�شة  مرافق  وحمدودية 

يف  املبذولة  اجلهود  تعرقل  واملخرجني  واملنتجني،  الروايات، 

ا�شرتاتيجية  خلل  من  احلكومة،  تطور  و�شوف  املجال.  هذا 

التنمية الوطنية  مواهب فنية رفيعة امل�شتوى ُتلهم وحتفز على 

النمو من خلل تو�شيع قاعدة املعرفة ب�شناعة الفنون، وبتنفيذ 

متكينًا  اأكرث  بيئة  اإيجاد  بغية  الفنانني  لتطوير  �شامل  م�شروع 

للفنانني الطاحمني. 

�إطار �سامل لتطوير �لفنانني

�شينفذ م�شروع �شامل لتطوير الفنانني، ولتعزيز القدرات املهنية 

يف امل�شرح.  و�شُتكيَّف اخلربات املكت�شبة من هذا امل�شروع وتطبق 

الأفلم،  واإخراج  كاملو�شيقى  الفنون،  من  خرى 
ُ
اأ جمالت  يف 

والرق�س وغريها. و�شوف يركز امل�شروع على ثلثة اأهداف عامة 

رئي�شية هي تطوير جمموعة من الفنانني امل�شرحيني احلركيني 

عام،  بوجه  وبالفنون  بامل�شرح  اأكرب  اهتمام  واإثارة  واملتعاونني، 

للفرد  الفنية  الإمكانيات  حتقيق  ل�شمان  داعمة  بيئة  واإيجاد 

لنقل  تدرجي  قدرات  تطوير  برنامج  و�شيو�شع  تاماًّ.  حتقيقًا 

الفنانني من مرحلة من مراحل النمو اإىل املرحلة التي تليها. 

و�شوف جُترى درا�شة اأ�شا�شية للتعرف ب�شكل اأف�شل على املمثلني 

الرئي�شيني يف �شناعة امل�شرح، وم�شتوى الدعم الذي يقدم لهم 

يف الوقت احلا�شر، والأماكن والفر�س املتاحة للتدريب والتمثيل 

للنتائج  وفقًا  القدرات  لتطوير  برنامج  و�شيو�شع  امل�شرحي. 

لكت�شاف  طريق  خارطة  و�شع   بغية  الدرا�شة  لهذه  الأ�شا�شية 

والعرتاف  املهنية،  القدرات  وتعزيز  وتنميتها،  املواهب 

اإن  اخلا�شة.  واحلوافز  املكافاآت  تقدمي  خلل   من  باملنجزات 

ت�شميم برنامج �شامل لتطوير قدرات الفنانني يحتاج اإىل وقت، 

زيادة  لبدء  النتائج  �شريعة  مبادرات  احلكومة  �شتنفذ  لذلك 

الهتمام والدعم للربنامج باأ�شره.

�لأهد�ف �ملحددة 

درا�شة  خلل  من  امل�شرحي  للم�شهد  اأف�شل  فهم  تطوير 

متهيدية، واإن�شاء برنامج تطوير قدرات للفنانني.

ال�شريعة  املبادرات  من  الأقل  على  اثنتني  مبادرتني  تنفيذ 

النتائج لتطوير الفنانني. 

�لنتيجة �لقطاعية �خلام�سة: 

حت�سني �لدعم �لإعالمي للثقافة 

توفري �إعالم �أف�سل للتعزيز �لثقايف

املتوفرة  الفنية  املواهب  تطوير  اإىل  قطر  دولة  تتطلع  بينما 

للثقافة  كقائدة  �ُشهرتها  من  ال�شتفادة  على  هي  �شتعمل  لها،  

العربية والدولية، وذلك با�شت�شافتها منا�شبات رفيعة امل�شتوى 

واإعلن  للأفلم،  تريبيكا  الدوحة  مهرجان  مثل  نفوذ،  وذات 

ا�شتثمرت  لقد   .2010 لعام  العربية  للثقافة  عا�شمًة  الدوحة 

الثقايف  قطاعها  تنمية  يف  كبريًا  ا�شتثمارًا  اأي�شًا  قطر  دولة 

واأورك�شرتا  الثقايف،  احلي  الإ�شلمية،  الفنون  متحف  باإن�شاء 

تعزز  اجلذابة  املن�شاآت  هذه  اأن  ومع  الفيلهارمونية.  قطر 

الجتماعية  النتائج  على  اأثرها  فاإن  القطرية،  الثقافية  الرثوة 

املكتملة  املعلومات غري  ب�شبب  وا�شح  للبلد غري  والقت�شادية 

التي تن�شر ب�شورة جمزاأة، وهذا ما يجعل من ال�شعب تكوين 

البيانات  كانت  وملا  الثقايف.  للن�شاط  متما�شكة  وطنية  �شورة 

العامة  ال�شيا�شة  تخطيط  لدعم  لزمة  الثقافية  واملعلومات 

وتطويرها، فهنالك حاجة ما�شة لتح�شني املعلومات والت�شالت 

يف  الثغرة  هذه  ول�شد  قطر.  دولة  يف  الثقافية  الأن�شطة  ب�شاأن 

الن�شاطات  لدعم  اأف�شل  معلومات  احلكومة  �شتقدم  املعرفة، 

البيانات  كم  لتح�شني  ثقافية  اإح�شاءات  اإطار  بو�شع  الثقافية 

املتاحة وجودتها. 

حت�سني �ملعلومات و�لت�سالت ب�ساأن �لثقافة 

خطوة  اأول  الثقافية  للإح�شاءات  �شامل  اإطار  و�شع  �شيكون 

منها  ُيق�شد  الأمد  ثقافية طويلة  اإعلمية  م�شاريع  عمليات  يف 

الثقايف  القطاع  وكمها عن  الإح�شائية  البيانات  حت�شني جودة 

مثل  م�شائل عديدة  بالعتبار  اآخذًا  الإطار  و�شيو�شع  القطري. 

وقيا�شات  الثقافية،  الأن�شطة  وت�شنيف  للثقافة،  وا�شح  تعريف 

جمع  وعمليات  للثقافة،  والجتماعية  القت�شادية  الأبعاد 

البيانات. وحاملا يتم اإن�شاء هذا الإطار �شت�شدر ن�شرة منتظمة 

عن الإح�شاءات الثقافية القطرية، تعك�س �شورة كلية للم�شهد 

الثقايف يف البلد. وثمة م�شدر اإ�شايف لن�شر املعلومات واإطلع 

•

•
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النا�س عليها وهو موقع وزارة الثقافة والفنون والرتاث على �شبكة 

باأنه جزء من  ف  وهو معرَّ موؤخرا،  الذي مت حتديثه  الإنرتنت، 

م�شروع الثقافة وو�شائط الإعلم. و�شيعمل املوقع املعاد تطويره 

كبوابة تفاعلية لن�شر املعلومات الثقافية للبلد ومناق�شتها.

�لأهد�ف �ملحددة

حت�شني اإطار قيا�س م�شتوى الن�شاط الثقايف يف قطر، مبا يف 

ذلك ن�شرة ت�شم الإح�شاءات واملوؤ�شرات الثقافية الرئي�شية.

خلل  من  الثقافية  بالأن�شطة  املتعلقة  الت�شالت  حت�شني 

على  والرتاث  والفنون  الثقافة  وزارة  موقع  م�شتوى  تطوير 

�شبكة الإنرتنت.

�لنتيجة �لقطاعية �ل�ساد�سة: 

تعزيز � لدبلوما�سية �لثقافية وزيادة �لتبادل �لثقايف 

تعزيز �لدبلوما�سية �لثقافية �لقطرية 

ا�شتثمرت دولة قطر ا�شتثمارًا كبريًا يف تطوير مبادرات ثقافية 

حملية ويف اجتذاب موؤ�ش�شات عاملية للم�شاركة يف عقد لقاءات 

�شبكة  نطاق  تو�شيع  ذلك  اأمثلة  ومن  داخلها.  دولية  ومنا�شبات 

تناف�شية ل�شت�شافة دورة  وتقدمي عطاءات  الإذاعية؛  اجلزيرة 

واإقامة مباريات ريا�شية دولية  الألعاب الأوملبية وكاأ�س العامل؛ 

والدراجات،  وال�شكوا�س،  امل�شرب،  وكرة  الغولف،  األعاب  يف 

واألعاب القوى، واأنواع الريا�شة املتعلقة بال�شيارات؛ وفتح فروع 

املدينة  يف  العايل  التعليم  ومعهد  مرموقة  عاملية  جلامعات 

التعليمية التي ا�شتقطبت الطلبة من بلدان عديدة. 

  

دورًا  قطر  دولة  توؤدي  والدويل،  الإقليمي  ال�شعيدين  وعلى 

اإقليمية  مببادرات  الديني  والت�شامح  احلوار  ت�شجيع  يف  رئي�شياًّ 

والعامل  املتحدة  للوليات  ال�شنوي  املنتدى  مثل  خمتلفة،  ودولية 

موؤ�ش�شة  مع  بال�شرتاك  قطر  دولة  ت�شت�شيفه  الذي  الإ�شلمي، 

والعامل  املتحدة  الوليات  بني  العلقات  لتقوية  بروكينغز 

الذي  الأديان  باإن�شاء مركز حوار  الدول  قامت  وقد  الإ�شلمي. 

البّناء  لت�شجيع احلوار  الأديان  الدوحة حلوار  ي�شت�شيف موؤمتر 

بني الديانات لتحقيق قدر اأكرب من الحرتام املتبادل والتعاون. 

بدور  قطر  دولة  تقوم  باأن   2030 الوطنية  قطر  روؤية  وتتطلع 

�شيما  ل  وثقافياًّ،  و�شيا�شياًّ  اقت�شادياًّ  متزايد،  ودويل  اإقليمي 

التعاون اخلليجي، واجلامعة العربية، ومنظمة  اإطار جمل�س  يف 

املوؤمتر الإ�شلمي. 

ومن �شاأن تكثيف التبادل الثقايف مع املجتمع العربي ومع بلدان 

ن  اأخرى بوجه عام اأن ير�شم �شورة اإيجابية لدولة قطر ويح�شِّ

�شورة  مّتيز  على  احلكومة  �شتعمل  كذلك  الدولية.  علقاتها 

دولة قطر يف املحافل الدولية، وذلك با�شتخدام برامج التبادل 

الثقافة  لرتويج  بالفنون  املتعلقة  الإقليمية  واملبادرات  الثقايف 

املنا�شبات  اجتذاب  موا�شلة  اأن  ذلك  اإىل  ي�شاف  القطرية. 

واملعار�س الثقافية الدولية الرئي�شية اإىل الدوحة �شيعزز �شورة 

دولة قطر كمركز ثقايف، و�شي�شع البلد يف مركز اأف�شل لتويّل 

دور قيادي اأكرب يف املجتمع العاملي.

�أن�سطة �لتبادل �لثقايف �لإقليمية و�لدولية 

�شينفذ م�شروع للتعريف بدولة قطر عامليًا، وحت�شني موقع قطاع 

الثقافة القطري يف عيون النا�س بوا�شطة املعار�س الدولية التي 

ن املواهب الفنية املحلية من اأن ت�شبح �شفراء ثقافيني لدولة  متكِّ

للقطاع  اأخرى  م�شاريع  بوا�شطة  الدعم،  يقدم  و�شوف  قطر. 

الثقايف للفنانني واملجموعات الفنية لتمكينهم من امل�شاركة يف 

اأجنبية  فنية  جمموعات  مع  والتعاون  املقام،  رفيعة  منا�شبات 

الوطنية.  التنمية  ا�شرتاتيجية  اإطار  يف  وذلك  اأجانب  وفنانني 

ولن يقف الأمر هنا عند تو�شيع قاعدة جماهري الفنانني، ولكن 

عملهم اأي�شًا �شوف يعزز �شورة دولة قطر كمركز ثقايف. ولكي 

الثقافية  قطر  دولة  �شورة  انت�شار  عوامل  من  احلكومة  تعزز 

ب�شكل اأو�شع �شتقوم اأي�شًا مبا يلي: 

تطوير حمتوى ثقايف متميز. 

ال�شتثمار يف البنية التحتية الداعمة ال�شرورية. 

و�شع قائمة تف�شيلية بالأن�شطة الثقافية على مدار ال�شنة.

تنفيذ حملة ت�شويق وترويج ابتكاريه واإبداعية. 

موا�شلة  من  قطر  دولة  �شيمكن  املوجز  املخطط  هذا  اتباع  اإن 

والندوات  الرئي�شية  الدولية  الثقافية  املنا�شبات  ا�شتقطاب 

ثقافية  وجهة  ثقافيًا،  منربًا  يجعلها  مما  اإليها،  واملوؤمترات 

جاذبة للزوار. 

�لهدف �ملحدد 

حت�شني �شورة دولة قطر الوطنية على ال�شعيدين الإقليمي 

والعاملي وتعزيز موقعها كمركز ثقايف عاملي. 

��سرت�تيجيات عرب �لقطاعات

عندما ت�شبح �شورة قطر و�شعبها اأكرث عاملية، �شتزداد احلاجة 

والفنون  فالثقافة  الوطنية.  بالهوية  اأقوى  �شعور  تطوير  اإىل 

والرتاث رابطة م�شرتكة تعمل على تقوية التما�شك الجتماعي 

توجد  ل  ورمبا  املجتمع.  منو  يف  الفردية  بامل�شاهمة  وال�شعور 

هنا  كاحلاجة  احلكومة  جمالت  من  اآخر  جمال  اأي  يف  حاجة 

•

•
•
•
•

•

•
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اإىل اإقامة توازن �شحيح بني التحديث واملحافظة على التقاليد، 

التوازن يظل ماثًل يف كل  اإيجاد ذلك  التحدي املتمثل يف  لكن 

قطاعات ا�شرتاتيجية التنمية الجتماعية. 

املجتمع،  لرفاه  اأ�شا�شية  باحلياة  الناب�شة  املجتمعية  فالثقافة 

ال�شحية.  الجتماعية  القيم  نظام  ملوا�شلة  جداًّ  و�شرورية 

الوطنية،  التنمية  ا�شرتاتيجية  الثقافة يف  �شيقوم قطاع  لذلك، 

التنمية  لركيزة  العامة  الأهداف  حتقيق  يف  رئي�شي  بدور 

وتعزيز  القطري  الوطني  الرتاث  على  باملحافظة  الجتماعية 

القيم العربية والإ�شلمية، التي يقوم عليها الهيكل الجتماعي 

حت�شني  اأن�شطة  تعك�شه  اأن  ميكن  الذي  للتاأثري  ونظرًا  لقطر. 

الثقافة على ال�شيا�شات القت�شادية والبيئية و�شيا�شات التنمية 

الب�شرية، فاإنه ميكن حتديد العديد من الروابط عرب القطاعات 

الوطنية  قطر  لروؤية  عاماًّ  هدفًا  الثقافة  تكون  كيف  تبني  التي 

2030 وعامل متكني لها يف الوقت نف�شه )ال�شكل 22-5(. 

�لنهو�ص بالتنمية �لجتماعية

تعترب  والتحديث  التقاليد  على  املحافظة  بني  توازن  اإقامة  اإن 

من التحديات الرئي�شية التي تواجه روؤية قطر الوطنية 2030. 

وت�شبح  بل  لها،  �شابقة  ل  ب�شرعة  تتطور  قطر  دولة  اأن  وطاملا 

املتعار�شني  العن�شرين  هذين  بني  التوازن  فاإن  علمنة،  اأكرث 

ي�شبح اأكرث حرجًا. فتعاظم احلريات وتزايد اخليارات وازدياد 

يتحدى  والجتماعي  القت�شادي  التقدم  عن  الناجتة  الرثوة 

القيم الجتماعية الرا�شخة جذورها والتي يتم�شك بها املجتمع 

النا�س بهذه  ي�شعر  التوتر. ول  اأ�شكاًل من  القطري، مما يخلق 

ال�شغوط يف اأي مكان اأكرث مما ي�شعرون بها يف ركيزة التنمية 

الجتماعية، لأن كل جزء من املجتمع، باملعنى احلريف للكلمة، 

وكل فئة عمرية، بغ�س النظر عن نوع اجلن�س اأو العرق الب�شري 

الجتماعية  ال�شيا�شة  بنوع  تتاأثر  �شوف  املهنة،  اأو  الرثوة  اأو 

واإدارتها الفعالة. واإن دولة قطر حتتاج، لكي ت�شل اإىل جمتمع 

رعاية متما�شك  اإىل اليقظة وال�شمولية يف تنفيذ خطط التنمية 

الجتماعية التي و�شعت هنا. 

اإطار  يف  واملرتابطة  املتعددة  القطاعات  �شيا�شات  تكامل  واإن 

واحد �شوف يفيد دولة قطر بطرق عديدة، بينما هي تعمل على 

و�شوف  تقليدي.  اجتماعي متطور �شمن جمتمع  برنامج  تنفيذ 

ي�شمن هذا املنهج النظرة احلكيمة، والحرتام املنا�شب للقيم 

التقليدية واحل�شا�شيات الثقافية، حتى مع اإحراز اأوجه تقدم يف 

تظل  اأن  مثًل،  فيجب،  والعدل.  واحلماية  الجتماعية  امل�شاواة 

جلميع  داعمة  بيئة  توفر  واأن  ومتما�شكة،  قوية  القطرية  الأ�شر 

فر�شة  املراأة  ُتعطى  اأن  نف�شه،  الوقت  يف  يجب  كما  اأفرادها. 

اأكرب للم�شاهمة يف احلياة القت�شادية والثقافية بوجه عام دون 

التاأثري على دورها يف هيكل الأ�شرة. ويجب اأن ي�شمن للأطفال 

العي�س يف اأ�شرة راعية تتميز باأوا�شر اأبوية وثيقة، واأن تتاح لهم 

فر�س للتنمية الجتماعية من خلل التعرف املتزايد على الفنون 

مكونات  جميع  تعمل  واأن  الن�شطة.  احلياة  واأمناط  والثقافة 

الأ�شرة معًا لبناء اأ�شرة معي�شية متينة وم�شتقرة،  واأن تعمل جميع 

عنا�شر الهيكل الجتماعي معًا لبناء جمتمع متني وم�شتقر. 

املتطلعة  املتكاملة  الجتماعية  التنمية  �شيا�شة  فاأهداف 

للم�شتقبل ل ميكن حتقيقها اإل با�شرتاتيجيات مو�شوعة بعناية 

ركائز  وعلى  الب�شرية  التنمية  على  وقائمة  القطاعات  عرب 

معززة  عمل  فر�س  اإتاحة  �شاأن  ومن  واجتماعية.  اقت�شادية 

جلميع املواطنني اأن ي�شاهم يف بناء جمتمع اأكرث عدًل وم�شاواة، 

الفعالة  امل�شاركة  واإن  اأقوى.  اقت�شاد وطني  علوة على تطوير 

و�شكان  اأطفال  اإىل  �شتوؤدي  الريا�شية  والربامج  الن�شاطات  يف 

اأ�شحاء. واإن و�شع لوائح اأكرث تقدمًا للبناء وال�شحة الوظيفية 

ال�شحة  حت�شني  خلل  من  اأف�شل  ب�شرية  تنمية  يف  �شي�شاهم 

وال�شلمة، واإدارة البيئة. وبينما توا�شل دولة قطر النمو والتغري 

التنمية  ملمار�شات  الوثيق  التكامل  �شيوؤدي  واقت�شاديًا،  ثقافياًّ 

اأقوى  نتائج  حتقيق  اإىل  احلكومة  �شيا�شات  كل  يف  الجتماعية 

واأكرث ا�شتدامة. 

معًا  متثل  التي  الفردية،  القطاعات  ا�شرتاتيجيات  واإن 

ا�شرتاتيجية متما�شكًة ومتكاملًة للتنمية الجتماعية، ل تختلف 

فا�شرتاتيجية  فقط.  والو�شف  بال�شم  اإل  بع�شًا  بع�شها  عن 

املعنية يف  تتيح فر�شة ذهبية جلميع اجلهات  الوطنية  التنمية 

القطاع الجتماعي يف دولة قطر لرفع م�شتوى التعاون، وتعزيز 

ا�شتثمار  من  م�شاعفة  فوائد  حتقيق  ل�شمان  التكاملي  العمل 

احلكومة يف الهيكل الجتماعي يف الوقت احلايل ويف امل�شتقبل.
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احلفاظ على البيئة من اأجل 

الأجيال املقبلة

�لف�سل 6



اإن ِهبة املوارد الطبيعية التي لدى دولة قطر تكون مزيجا فريدًا ومتناق�شًا من 

اأعلى  من  واحدا  والغاز  للنفط  الكبرية  الرثوة  حققت  فقد  وال�شغوط.  الفوائد 

معدلت دخل الفرد يف العامل، ولكن الندرة ال�شديدة يف املياه والأرا�شي ال�شاحلة 

للزراعة خلقت، على نحو م�شاو، �شعفًا وعجزًا غري عاديني. لقد فر�س الد�شتور 

القادمة  الأجيال  مل�شلحة  البيئة  بحماية  التزاما  الدولة  على  الدائم  القطري 

حيث جاء ن�س املادة 33 منه كما يلي: “ تعمل الدولة على حماية البيئة وتوازنها 

الطبيعي، حتقيقًا للتنمية ال�شاملة وامل�شتدامة لكل الأجيال”. 

الأوىل  الوطنية  التنمية  ا�شرتاتيجية  و�شعت  املنطلق  هذا  ومن 

النمو القت�شادي  توازن بني   2016-2011 للفرتة  خطة عمل 

وحماية البيئة. والهدف ال�شامل هو اإطار عمل م�شتدام ي�شمن 

اأوجه  تقيدها  ل  حياة  بجودة  ولكن  املقبلة،  للأجيال  الزدهار 

النق�س اأو الأ�شرار البيئية املتوارثة. 

�إد�رة �ملو�رد �لبيئية وحماية فر�سة �لأجيال 
�لقادمة

اإن التباين بني الرثوة و�شح املوارد يحدث على جميع م�شتويات 

النمو  متو�شط  بلغ  فقد  قطر.  دولة  يف  والبيئة  القت�شاد 

17.1% �شنويا خلل الفرتة  احلقيقي للناجت املحلي الإجمايل 

الناجت  من  الفرد  ن�شيب  معدل  رفع  ما  وهو   ،2009  -2004
املحلي الإجمايل ليكون من اأعلى املعدلت يف العامل الآن . وقد 

ر  ُم�شدِّ كاأكرب  قطر  دولة  مكانة  املطردة  ال�شتثمارات  ر�شخت 

للغاز الطبيعي امل�شال يف العامل. كما اأن تطوير البرتوكيماويات 

مثل اخلدمات  بالدخول يف قطاعات جديدة  واملعادن، مقرتنا 

املالية، دفع بالبلد نحو التنويع القت�شادي. ويف الوقت نف�شه 

ا�شتخدمت دولة قطر عائداتها من النفط والغاز يف ال�شتثمار 

واحلماية  والتعليم،  ال�شحة،  برامج  خلل  من  مواطنيها  يف 

الجتماعية، والبنية التحتية. )انظر الف�شلني 3 �4(. 

اإىل ال�شتمرار يف تنويع  اإن ا�شرتاتيجية التنمية الوطنية تدعو 

القت�شاد وتو�شيع القاعدة الإنتاجية علوة على اإدارة منفتحة 

احلال  هي  وكما  البيئية.  التحديات  مواجهة  يف  النظر  وبعيدة 

يجلب  القت�شادي  الن�شاط  فاإن  النمو،  �شريع  اقت�شاد  اأي  يف 

املحيطة.  والبيئية  الجتماعية  النظم  على  معينة  �شغوطا  معه 

فالقت�شاد املتنامي والنمو احل�شري ال�شريع ي�شريان جنبا اإىل 

جنب مع الزيادة يف عدد ال�شكان الذي ازداد اأربع  مرات منذ 

عام 1990، حتى بلغ 1.64 مليون  ن�شمة عام 2010.  كما اأن 

املوارد  على  الطلب  زاد  قد  ال�شكان   وزيادة عدد  الرثاء  زيادة 

املائية ال�شحيحة، وزاد ال�شغط على ا�شتخدام الأرا�شي، واأدى 

املخلفات  من  اأطنانا  واأنتج  ال�شيارات،  مرور  حركة  زيادة  اإىل 

املنزلية وال�شناعية كل يوم. 

نقاط �لإجهاد �لبيئي

ت�شمل نقاط الإجهاد البيئي الرئي�شية الآتي:

الدوحة، وهو ما يرفع من  املياه اجلوفية يف  ارتفاع من�شوب 

للمدينة،  البيئية  التحديات  من  وي�شاعف  البناء،  تكاليف 

ويهدد احلياة البحرية.

امل�شتخدمة  اجلوفية  املياه  م�شادر  يف  امللوحة  ن�شبة  زيادة 

لأغرا�س الزراعة، وهو ما اأدى اإىل تدهور نوعية الرتبة. كما اأن 

الزيادة يف ن�شبة امللوحة اأدت اإىل انخفا�س الإنتاجية الزراعية، 

غري  واملزيج  املحلية،  الزراعة  لطرق  نتيجة  اأ�شل،  املتدنية 

املنا�شب للمحا�شيل واملا�شية، والإعانات احلكومية. 

انخفا�س جودة الهواء الناجت عن الرتفاع املزمن يف م�شتويات 

الهواء  تلوث  و�شاهم  الكيميائية.  بامللوثات  املختلطة  الأتربة 

يف ارتفاع معدلت اأمرا�س الربو واجلهاز التنف�شي. 

�حلفاظ على �لبيئة من �أجل 

�لأجيال �ملقبلة
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تغري املناخ الذي يولد حتديات خا�شة. وكدولة رئي�شية منتجة 

للطاقة، ت�شاهم انبعاثات ثاين اأك�شيد الكربون يف زيادة ن�شبة 

قطر  دولة  فاإن  �شغرية،  �شاحلية  وكدولة  الدفيئة.  الغازات 

عر�شة لرتفاع متوقع يف م�شتويات �شطح البحر. 

31 �شنفا  تهديدات �شد التنوع الأحيائي، الأمر الذي جعل 

من الكائنات احلية معر�شة للنقرا�س. 

روؤية ��ست�سر�فية و�لتز�مات جديدة

عملت ا�شرتاتيجية التنمية الوطنية لأول مرة ب�شكل وا�شح على 

وتعتمد  البيئية.  القيود  واقع  مع  الوطني  الزدهار  منو  مواءمة 

التي  املكثفة  امل�شاورات  على  البيئة  اإدارة  حت�شني  ا�شرتاتيجية 

مع  املقابلت  ذلك  يف  مبا  املجتمع،  مكونات  جميع  بني  جرت 

اأفراد من احلكومة ومنظمات غري حكومية، وقطاع ال�شناعة، 

روؤية  روح  اأي�شا  ال�شرتاتيجية  وتتبنى  الأكادميية.  والأو�شاط 

قطر الوطنية 2030 التي حتذر من اأن  التو�شع القت�شادي غري 

القت�شاد،  واإجهاد  املوارد،  ا�شتنزاف  اإىل  يوؤدي  قد  املن�شبط 

عن  به  اجلنوح  اأو  التقدم  دعائم  اإ�شعاف  يف  يت�شبب  قد  مما 

م�شاره امل�شتهدف، ويوؤدي هذا الإجهاد اإىل اآثار �شلبية متعددة 

على القت�شاد الوطني مبا يف ذلك الإ�شرار بالبيئة.  

خمتلف  يف  البيئية  الإدارة  لتعزيز  برنامج  اإن�شاء  خلل  ومن 

القطاعات القت�شادية واملوارد الطبيعية، و�شعت ال�شرتاتيجية 

يتجنب  الذي  امل�شتمر  القت�شادي  للنمو  عمل  اإطار  احلكومية 

الإ�شرار بالأجيال املقبلة. ومن خلل تعزيز اإجراءات حمددة 

الهواء،  جودة  وحت�شني  املخلفات  واإدارة  املياه  على  للحفاظ 

باملفهوم  ال�شرتاتيجية  تلتزم  الأحيائي،  التنوع  على  واحلفاظ 

اإىل  ت�شعى  تنمية  يتطلب  وهذا  الأجيال.  بني  للعدالة  الأ�شا�شي 

الأجيال  بقدرة  الت�شحية  دون  احلايل  اجليل  احتياجات  تلبية 

املقبلة على حتقيق احتياجاتها. 

ترفع  امل�شتقبل” ـ  اإىل  “ج�شر  ـ  ال�شت�شرافية  اإن ال�شرتاتيجية 

الهتمامات البيئية اإىل م�شتوى جديد يف اإطار برنامج متوازن 

البيئية.  والإدارة  الجتماعية،  والتنمية  القت�شادي،  للنمو 

اإل  امل�شتقبلي،  الرخاء  م�شادر  يف  ت�شتثمر  اأنها  من  وبالرغم 

الفعالة  والتقنيات  ال�شيا�شات  تتبنى معظم  �شوف  اأن احلكومة 

وتعدلها حلماية البيئة وخف�س التلوث. 

ول�شمان التقدم امل�شتمر يف الإدارة البيئية �شتقوم احلكومة باتخاذ 

خطوات لتوعية جميع املواطنني. كما اأن بناء الوعي اجلماهريي 

�شيثقف ال�شكان ب�شاأن احلاجة اإىل التنمية امل�شتدامة. و�شتدرك 

داخل  البيئية  بامل�شوؤولية  ال�شعور  غر�س  �شرورة  اأي�شا  احلكومة 

قانوين،  نظام  تطوير  فيه  يتم  الذي  الوقت  يف  ال�شناعة  قطاع 

وموؤ�ش�شات فعالة تدعم حماية البيئة مبرور الوقت.

اإن النتقال اإىل الإدارة البيئية امل�شتدامة ينطوي على حتولت 

ملمو�شة على جميع امل�شتويات. فالعديد من الهياكل واملوؤ�ش�شات 

واملمار�شات الوطنية احلالية غري مهياأة لكي تاأخذ يف اعتبارها 

الأولويات  بني  التوازن  حتقق  اأو  املقبلة  الأجيال  احتياجات 

املتعار�شة للتو�شع القت�شادي وحماية البيئة. 

ويعد اإطار العمل اجلديد، الذي ي�شع مبداأ العدالة بني الأجيال 

القت�شادي  للنمو  متوازنا  برناجما  ال�شحيحة،  مكانته  يف 

ولتجنب  الآخر.  منهما  اأي  يق�شي  ل  بحيث  البيئة،  وحماية 

العواقب ال�شارة بالبيئة اأو احلد منها تدعو روؤية قطر الوطنية  

تطلعات  على  مبني  �شرعة  مبعدل  يتحرك  اقت�شادي  منو  اإىل 

واقعية لتح�شني م�شتدام يف م�شتوى املعي�شة ونوعية احلياة �شمن 

معدلت تتما�شى مع قدرة القت�شاد على التو�شع احلقيقي. 

�لتغري�ت يف نظام �إد�رة �لبيئة 

تدعو ال�شرتاتيجية الوطنية للإدارة البيئية اإىل تنفيذ اأحد ع�شر 

البيئية.  )11( م�شروعًا مرتابطا ت�شمل جميع جمالت الإدارة 

وذلك عن طريق و�شع اأهداف حمددة يتم اإجنازها بحلول عام 

للحفاظ  �شامل  برناجما  ال�شرتاتيجية  تر�شخ  وبذلك   ،2016
املياه  على  احلفاظ  و�شيتم  املقبلة.  للأجيال  احلياة  جودة  على 

وحمايتها من التدهور ب�شورة اأف�شل. كما اأن التو�شع يف اإعادة 

تدوير املخلفات �شيح�شن ب�شورة كبرية اإدارة املخلفات ال�شلبة، 

املعر�شة  احلية  الكائنات  الدقيقة  والرقابة  التنظيم  و�شيحمي 

للخطر و�شيحافظ على الرتاث الطبيعي لدولة قطر ب�شكل وا�شع. 

الإن�شاءات  اأعمال  �شهدت  التي  احل�شرية  امل�شاحات  اأن  كما 

املكثفة على مدى العقد املا�شي �شتكون اأكرث قابلية للعي�س واأكرث 

ملءمة لل�شحة نظرا لإ�شافة امل�شاحات اخل�شراء اإليها. 

و�شيتطلب التزام دولة قطر اجلديد بحماية البيئة ثورة حقيقية 

جديدة  ملعايري  وبتطبيقها  البيانات.  وجمع  املعلومات  نظم  يف 

للمياه، واملخلفات ال�شلبة، وامللوثات املنتقلة عن طريق الهواء، 

يف  الراهنة  الظروف  �شتقيم  احلكومة  فاإن  الأحيائي،  والتنوع 

لل�شنوات  الواقعية  التح�شينات  بتحديد  فيه  تقوم  الذي  الوقت 

ال�شت القادمة. ولكن �شانعي ال�شيا�شات �شيكونون بحاجة اإىل 

والتنوع  اجلوفية،  املياه  م�شتويات  حول  املعلومات  من  املزيد 

جمالت  ثلثة  وهي  الهواء.  لتلوث  ال�شحية  والآثار  الأحيائي 

فيها  ت�شكل  التي  للمجالت  كمثال  اإليها  التنويه  يتم  فقط 

وامل�شتقبلية  احلالية  املخاطر  لتقييم  حتديا  املعلومات  ثغرات 

6
•

•
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الفردية  التحديات  فاإن  م�شابه  نحو  وعلى  لها.  احللول  وو�شع 

اأن  �شتتطلب  الدوحة  ملدينة  اجلوفية  املياه  من�شوب  ارتفاع  مثل 

يقوم امل�شوؤولون اأول بجمع املعلومات الرئي�شية ثم ي�شعوا خطة 

التن�شيق مع  املهم  �شيكون من  ال�شارة. كما  التوجهات  لإيقاف 

لتلوث  الدقيقة  ال�شحية  الآثار  تقييم  اأجل  من  ال�شحة  خرباء 

الهواء املحلي وهو ما يحتاج اإىل املزيد من الدرا�شة.

دعوة �إىل �لقيم �ملتو�رثة 

اأر�شت احلكومة خطة حماية البيئة كقيمة جوهرية للعدالة بني 

الأجيال، مدركة اأن ا�شتنزاف املوارد املحدودة، دون خلق موارد 

جديدة للرثوة املتجددة، يعر�س حقوق الأجيال املقبلة للخطر. 

اأخلقية  قيمة  امل�شتقبلية  الأجيال  احتياجات  احرتام  ويعد 

ودينية اأ�شا�شية لدى اأهل قطر. وبالروح نف�شها التي متد الأجيال 

القادمة باملهارات اللزمة لتحقيق الرخاء يف امل�شتقبل، ت�شعى 

اإرثًا  القادمة  الأجيال  جتنيب  اإىل  البيئية  الإدارة  ا�شرتاتيجية 

غري مرغوب فيه من التلوث و�شح املوارد. 

اإن املوقف املايل القوي لدولة قطر، الذي  يدعمه تدفق الدخل 

الناجم عن النفط والغاز، واملتوقع له اأن ي�شتمر لفرتة من الزمن، 

اللزمة  ال�شخمة  بال�شتثمارات  القيام  اإىل  احلكومة  يدفع 

اأخرى  بلدان  لدى  يكون  وقد  ال�شرتاتيجية.  اأهداف  لتحقيق 

التطلع نف�شه اخلا�س ب�شمان جودة حياة عالية للأجيال املقبلة، 

للتنمية  متكاملة  قاعدة  لبناء  اللزمة  املوارد  تنق�شها  ولكن 

الوفرية  والغاز  النفط  موارد  من  ال�شتفادة  وميكن  امل�شتدامة. 

التي متتلكها دولة قطر يف جعل التنمية امل�شتدامة حقيقة واقعة.

حتقيق روؤية قطر �لوطنية 
)لال�ستد�مة �لبيئية(  

عامي  بني  ما  الفرتة  يف  فيها  البدء  �شيتم  التي  التدخلت  اإن 

2011 �2016 �شت�شع دولة قطر على م�شار التنمية امل�شتدامة 
من  جديدة  اأمناطا  التغيريات  من  الكثري  وتتطلب  بيئيا. 

ال�شتهلك والإنتاج مقرتنة بتح�شينات دائمة يف الإدارة والأداء 

بحدوث  ت�شور  لديها  البيئية  الإدارة  ا�شرتاتيجية  اإن  البيئيني. 

الإدارة  ونظم  والأنظمة،  القوانني  يف  النطاق  وا�شع  حتول 

اإىل  للرجوع   3 رقم  الف�شل  )انظر  والتوجهات  والتقنيات 

الإجراءات القت�شادية املقرتحة(. 

و�شيتم ال�شتفادة من اخلربات العاملية ل�شمان فر�شة ح�شول 

و�شتربز  الواعدة.  والبتكارات  الأفكار  اأف�شل  على  احلكومة 

اأو دويل يف جمال  اإقليمي  املنا�شب كرائد  الوقت  دولة قطر يف 

التقنيات والتطبيقات البيئية. 

العمل على حتقيق  البيئية  الإدارة  ا�شرتاتيجية حت�شني  وت�شمل 

�شبع نتائج:

املياه النقية وال�شتخدام امل�شتدام.

الهواء النقي وال�شتجابات الفعالة لتغري املناخ.

وال�شتخدام  التدوير،  اإعادة  وزيادة  املخلفات،  من  احلد 

الأكرث كفاءة.

واملحافظة  واإدارتهما  الطبيعي  والرتاث  الطبيعة  حماية 

عليهما ب�شورة م�شتدامة.

الأكرث  املعي�شية  والبيئة  ا�شتدامة،  الأكرث  احل�شري  التو�شع 

�شحة.

زيادة الوعي البيئي لدى ال�شكان. 

الإقليمي  امل�شتويني  على  والتعاون  البيئية  الإدارة  حت�شني 

والدويل.

وقد و�شعت احلكومة يف كل جمال اأهدافا قابلة للقيا�س لكي يتم 

جمالت  بني  من  خم�شة  وت�شمل   .2016 عام  بحلول  حتقيقها 

التي  املياه  املادية وهي:  للبيئة  الثمان مكونات ملمو�شة  النتائج 

نتنف�شه،  الذي  والهواء  الب�شري،  الن�شاط  كل  عليها  يعتمد 

ا�شتخدامها،  نعيد  اأو  منها  نتخل�س  اأن  لبد  التي  واملخلفات 

ال�شكان،  معظم  فيها  ويعمل  يعي�س  التي  احل�شرية  والبيئة 

والرتاث الطبيعي الذي ناأمل يف حمايته. 

اإن العديد من النتائج يف هذه املجالت اخلم�شة ت�شمل تغريات 

ت�شريبات  اإغلق  �شيتم  املثال،  �شبيل  وعلى  ملحظتها.  ميكن 

و�شتقوم  الغاز،  احرتاق  خف�س  و�شيتم  املياه،  �شبكة  من  املياه 

�شناعة اإعادة التدوير الن�شطة بخف�س حجم املخلفات التي يتم 

اإلقاوؤها يف املدافن ال�شحية. وهكذا فاإن التغريات يف املجالني 

للقيا�س  قابلة  لي�شت  والإدارة،  التوعية  وي�شملن  الآخرين، 

ب�شهولة ولكنها حا�شمة لتحقيق حتولت ملمو�شة ب�شورة اأكرب. 

وعلى �شبيل املثال، فاإن بناء الوعي البيئي لل�شكان �شيكون هاما 

حت�شني  اأن  كما  البيئة  على  املحافظة  جمال  يف  للتقدم  جدا 

البيئية  التنظيمية  اللوائح  و�شع  عند  �شروريا  �شيكون  الإدارة 

اجلديدة وتطبيقها. 

�لنتيجة �لقطاعية �لأوىل: 

�ملياه �لنقية و�ل�ستخد�م �مل�ستد�م

البيئية  التحديات  بني  من  هي  باملياه  املتعلقة  التحديات  اإن 

املتعددة والأكرث اإحلاحا املرتبطة بالندرة ال�شديدة التي تواجها 

دولة قطر )انظر الف�شل رقم 3(. 
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6
ونظرًا لأن دولة قطر لديها واحد من اأدنى معدلت هطول الأمطار 

يف العامل فاإنها تعتمد لتوفري املياه على ثلثة م�شادر وهي: حتلية 

مياه البحر، واملياه اجلوفية، واملياه املعاجلة. وجميع هذه امل�شادر 

الثلثة تواجه اإجهادًا و�شغوطا. اإ�شافة اإىل تلك ال�شغوط، فاإن 

معدلت ال�شتهلك والت�شرب من ال�شبكة تعد مرتفعة.  فمعدل 

ال�شتهلك املنزيل للمياه يف دولة قطر هو من اأعلى املعدلت يف 

العامل.  فالفرد الذي يعي�س يف دولة قطر ي�شتهلك 310 لرتا يف 

املتو�شط كل يوم وهو ما يعادل تقريبا �شعف متو�شط ا�شتهلك 

الفرد يف اأوروبا الغربية ) ال�شكل 1-6(. 

اأ�شا�شية  ب�شورة  وال�شناعية  املنزلية  املياه  طلبات  تلبية  يتم 

من خلل حتلية املياه. وقد زاد الإنتاج ال�شنوي للمياه املحلة 

لأكرث من اأربعة اأمثال خلل العقدين املا�شيني حتى عام 2009 

)ال�شكل 6-2(. ولكن على الرغم من الزيادة الكبرية فاإن اإنتاج 

املياه بالن�شبة للفرد قد تراجع يف ال�شنوات الأخرية. ويف الوقت 

اإىل  يوؤدي  ما  وهو  ازداد  قد  للمياه  الفرد  ا�شتخدام  فاإن  نف�شه 

زيادة الإجهاد املائي. ولذلك فاإنه من ال�شروري خف�س الفاقد 

من ال�شبكات وال�شتثمار يف التقنيات اجلديدة وّتبنى اإجراءات 

للحفاظ على املياه. 

�شتعمل  باملياه  املرتبطة  املختلفة  ال�شعف  نقاط  ملعاجلة 

 ،2016 عام  بحلول  الوطني  املياه  قانون  و�شع  على  احلكومة 

بحيث يجمع قواعد النظام املتفرقة و�شوابط اجلودة يف نظام 

املياه  تعريفة  هياكل  يف  التغريات  و�شت�شاعد  ومتكامل.  �شامل 

املقرتنة بحملة وا�شعة للتوعية العامة يف خف�س ال�شتخدام غري 

ال�شروري للمياه وتبديدها.

املياه  على  متزايدة  ب�شورة  تعتمد  قطر  دولة  اأ�شبحت  لقد 

املنتجة من مياه البحر بوا�شطة عملية التحلية احلرارية الكثيفة 

الطاقة، واملكلفة وهو ما ميثل حوايل ن�شف املياه امل�شتخدمة يف 

البلد. ولكن مع النمو ال�شكاين والتح�شر ال�شريع ارتفع حجم 

 2008 عام  املحلة  املياه  ا�شتخدام  اأ�شبح  فقد  ال�شتهلك: 

 312 اإىل  و�شل  حيث   1996 عام  عليه  كان  ما  اأمثال  ثلثة 

مليون مرت مكعب.  

زيادة  ت�شتمر  اأن  احلايل  الجتاه  اإىل  بال�شتناد  املتوقع  ومن 

والنمو  املياه  يف  الكبري  الفاقد  مع  ـ  املحلة  املياه  على  الطلب 

يزداد  اأن  املتوقع  ومن  املنزيل.  ال�شتخدام  وارتفاع  ال�شكاين 

بحلول  �شنويًا   %5.4 بن�شبة  القطري  املواطن  ا�شتهلك  معدل 

 .%7 بن�شبة  الوافد  ا�شتهلك  معدل  يزداد  واأن   ،2020 عام 
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2009 بلغ ا�شتهلك  اأنه بدءا من عام  ولكن الدرا�شات تظهر 

ا�شتهلك  بلغ  حني  يف  اليوم  يف  للفرد  لرتًا   1200 القطريني 

اليوم.  ومقارنة بالدول الأخرى  150 لرتًا للفرد يف  الوافدين 

التعريفة  وهذه  منخف�شة  مياه  تعريفة  لديها  قطر  دولة  فاإن 

ال�شتهلك  باأن  املياه، علمًا  اإنتاج  تكاليف  ثلث  اأقل من  ت�شرتد 

املنزيل للمياه بالن�شبة للقطريني جماين.

اإن تقنيات التحلية املتوفرة حاليا حتد من كمية املياه اجلديدة 

التي ميكن للبلد اإنتاجها من مياه البحر. و�شيتم ت�شليم حمطة 

جديدة للطاقة واملياه عام 2011، و�شتزيد هذه املحطة طاقة 

حتلية املياه احلالية من 360 مليون مرت مكعب اإىل 539 مليون 

ولكن  ال�شغط،  بع�س  اجلديدة  املحطة  و�شتخفف  مكعب.  مرت 

املزيد من التو�شع �شيكون �شعبا. وت�شغل حمطة التوليد امل�شرتك 

اأن �شحب مياه  للطاقة واملياه م�شاحة �شخمة من الأر�س، كما 

البحر من املناطق ال�شحلة ميكن اأن ينتج عنه �شوء نوعية مياه 

امل�شدر. وتعترب امللوحة العالية ملياه البحر على ال�شاحل الغربي، 

ونق�س امل�شاحة يف ال�شاحل ال�شرقي املكتظ بال�شكان من القيود 

الكبرية. وما ي�شيف اإىل التهديد بنق�س املياه يف امل�شتقبل هو 

للإنتاج  فنطا�س  اأبو  راأ�س  ملحطة  اخلدمة  من  املتوقع  اخلروج 

امل�شرتك للطاقة واملياه بحلول عام 2020 حيث �شت�شل املحطة 

اإىل نهاية عمرها التقني. 

تواجه جميع البلدان فقدان املياه من �شبكات نقل املياه ب�شبب 

الت�شرب وال�شتهلك دون عداد. ولكن فقدان املياه املحلة يف 

دولة قطر مرتفع على نحو غري اعتيادي مع الأخذ يف العتبار 

انظر  املياه  اإمدادات  وال�شغوط على  املحلة  املياه  اإنتاج  تكلفة 

 %35-30 يقدر بحوايل  ما  املياه  �شبكة  وتفقد   .)1-6 )ال�شكل 

منظمة  دول  يف   %18 البالغ  املياه  فقدان  مبتو�شط  مقارنة 

القطرية  ال�شرتاتيجية  وتدعو  القت�شادي.  والتعاون  التنمية 

خم�س  مدته  ن�شط  برنامج  اإىل  املياه  اإدارة  بتح�شني  اخلا�شة 

�شنوات خلف�س الفاقد من ال�شبكات. 

حوايل  متثل  حيث  اأي�شا  مهمة  اجلوفية  املياه  اإمدادات  وتعترب 

تلك  ولكن  الزراعة.  �شيما يف  ول  املياه  ا�شتخدامات  36% من 
امل�شادر يتم ا�شتنزافها ب�شكل �شريع ب�شبب زيادة الري. وت�شري 

اجلوفية  املياه  من  مكعب  مرت  مليون   250 اأن  اإىل  التقديرات 

التغذية  اإعادة  اأمثال  خم�شة  وهو  عام،  كل  ا�شتخراجها  يتم 

قطر  دولة  يف  ال�شحيحة  الأمطار  من  تاأتي  التي  العذبة  باملياه 

)50 مليون مرت مكعب(، بالإ�شافة اإىل التدفقات القادمة من 

ا�شتنفاذ احتياطيات  يبداأ  املنظور قد  امل�شتقبل  ال�شعودية. ويف 

الزيادة يف  العذبة يف دولة قطر بالكامل نظرا ل�شتمرار  املياه 

الطلب على املياه. 
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من  عالية  مل�شتويات  اأي�شا  عر�شة  اجلوفية  املياه  اإمدادات 

الري  يف  ت�شتخدم  الإمدادات  تلك  فبع�س  والتبديد.  الفقدان 

فقدان  ت�شبب  ممار�شة  وهي  املفتوحة  احلقول  يف  بالغمر 

م�شتويات عالية من املياه ب�شبب التبخر. وعلى النقي�س تعتمد 

احلقول ب�شورة كبرية يف الإمارات على طرق الري الأكرث كفاءة 

يف ا�شتخدام املياه وهي الري بالتنقيط والنقع. ويدفع املزارعون 

يف دولة قطر ر�شومًا ب�شيطة ل�شخ املياه اجلوفية ولكن بخلف 

ذلك يح�شلون على ا�شتخدام جماين للمياه اجلوفية مما يجعل 

حافز املحافظة على املياه �شعيف جدًا.

قلق  م�شدر  اجلوفية  املياه  نظام  جودة  تعد  نف�شه  الوقت  ويف 

متزايد. فاملحلول امللحي الذي ينتج بفعل عمليات زراعية معينة 

يتم ت�شريفه مرة اأخرى اإىل الأر�س مما يزيد من ملوحة املياه 

ذلك  بعد  ت�شتخدم  املياه  تلك  لأن  ونظرا  املتبقية.  اجلوفية 

تزيد  فاإنها  الأخرى  الزراعية  وال�شتعمالت  الري  لأغرا�س 

املياه  احتياطيات  كبرية من  اأجزاء  وهناك  الرتبة.  ملوحة  من 

اجلوفية ُتظهر م�شتويات ملوحة اأعلى من امل�شتوي الذي يعترب 

منا�شبا للري. 

اإن املياه املعاد تدويرها اأو مياه ال�شرف ال�شحي املعاجلة هي 

امل�شدر  وهذا  فائ�س.  فيه  يوجد  الذي  الوحيد  املياه  م�شدر 

من   %14 وميثل  الري  جمال  يف  الغالب  يف  ا�شتخدامه  يتم 

ال�شحي  ال�شرف  مياه  تلعب  اأن  وميكن  املياه.  ا�شتخدامات 

والتربيد  ال�شناعية  العمليات  يف  بكثري  اأكرب  دورًا  املعاجلة 

باإعادة  الآن  قطر  دولة  وتقوم  املياه.  م�شتجمعات  واإدارة 

العذبة،  املياه  اإمدادات  اإجمايل  من   %24 حوايل  ا�شتخدام 

يف حني يبلغ متو�شط اإعادة ال�شتخدام 16% بني دول جمل�س 

التعاون اخلليجي. 

ولكن دولة قطر تفتقر اإىل البنية التحتية اللزمة لتقدمي املياه 

فاإن  العائق،  هذا  وب�شبب  حمتمل.  م�شتخدم  كل  اإىل  املعاجلة 

الإمداد باملياه املعاد تدويرها يتجاوز ال�شتهلك، خملفا حوايل 

اإلقاوؤها  يتم  التي  املعاجلة  ال�شحي  ال�شرف  مياه  من   %40
الكبرية وهو ما يخلق م�شكلت  ال�شحي  ال�شرف  يف بحريات 

للمجتمعات املجاورة لتلك البحريات. 

املرتبطة  الأخرى  ال�شغوط  قطر  دولة  ا�شرتاتيجية  و�شتعالج 

ال�شرف  معاجلة  �شبكة  يف  التح�شينات  ذلك  يف  مبا  باملياه 

وال�شوابط على مياه ال�شرف التي يتم اإلقاوؤها يف البحر. 

اإن ارتفاع من�شوب املياه اجلوفية، وهو م�شكلة للعديد من املدن 

يت�شرب  حيث  الدوحة  ملدينة  كبريا  حتديا  يعترب  العامل،  حول 

حوايل ثلث مياه دولة قطر املحلة اأو ما يعادل 110 مليون مرت 

مكعب اإىل من�شوب املياه اجلوفية يف املدينة كل عام )ال�شكل 

6-3(. والتدفقات الداخلة اإىل من�شوب املياه اجلوفية للدوحة 
تاأتي من م�شدرين هما: الت�شرب من �شبكة توزيع املياه النقية 

ال�شحي.  ال�شرف  مياه  جمع  �شبكة  من  والت�شرب  لكهرماء، 

املياه اجلوفية تطفح بع�س خزانات  وكنتيجة لرتفاع من�شوب 

ال�شرف ال�شحي وت�شكل خماطر �شحية خطرية، كما ترتفع 

تكاليف م�شروعات البناء لأن فرق عمل الإن�شاءات ت�شطر اإىل 

عازل  بو�شع  وتقوم  اخلارج  اإىل  املياه  من  كبرية  كميات  �شخ 

كانت  وقد  اجلديدة.  الأبنية  هياكل  اأ�شا�شات  على  املاء  �شد 

ال�شتجابة الرئي�شية للم�شكلة هي ال�شخ املنتظم للمياه الزائدة 

يف البحر، ولكن هذه املمار�شة قد ت�شر البيئة البحرية. ويتم 

حاليا اإجراء درا�شة لتقييم الأثر املحتمل لهذه املمار�شة. 

الداخل  التدفق  �شايف  ال�شفر  اإىل  تخف�س  اأن  هدف احلكومة 

اإىل من�شوب املياه اجلوفية ملدينة الدوحة. وعلى املدى الق�شري 

فاإن ذلك �شيزيد من ت�شريف املياه يف البحر ولكن ذلك �شيتم 

ال�شارة على احلياة  الآثار  وقائية حتد من  مع وجود �شمانات 

التدفق  ا�شتخدام  اإىل  الأمد  الطويلة  وتهدف اخلطة  البحرية. 

الرطبة،  الأرا�شي  وموائل  الري،  جمال  يف  اأكرب  ب�شكل  الزائد 

دورا هاما  تلعب  اأن  الرطبة  للأرا�شي  التدوير. وميكن  واإعادة 

كم�شفاة بيولوجية حيت ت�شمح للمياه الأقل تلوثا باإعادة تغذية 

على  �شرر  باأقل  البحر  اإىل  التدفق  اأو  اجلوفية  املياه  طبقات 

النظام البيئي البحري. 

ال�شتدامة  لتحقيق  قطر  دولة  ل�شرتاتيجية  جدا  املهم  ومن 

ال�شتفادة  اأمكن  اإذا  املياه  ا�شتخدام  اأمناط  بع�س  تتغري  اأن 

يوازي  مبا  والتقنيات  واملعلومات  ال�شيا�شات  من  مزيج  من 

باتخاذ  احلكومة  بداأت  املجالت  بع�س  ويف  التحدي.  م�شتوى 

عليها  املتعارف  امل�شكلت  حدة  من  للتخفيف  التدابري  بع�س 

يف ا�شتخدام املياه. ويف مناطق اأخرى قامت احلكومة بدرا�شة 

بني  ومن  للتغيري.  اأهدافا  وو�شعت  للمياه  معينة  اإجهادات 

للتقليل من  اأن متهد  ال�شرتاتيجية يجب  اأن  الأخرى  التغريات 

ب�شورة  تتما�شى  ا�شتهلك  اأمناط  وا�شتخدام  املياه،  فقدان 

اأف�شل مع احتياجات البلد التي تعاين من �شح املياه. 

اإدارة  حت�شني  الوطنية  التنمية  ا�شرتاتيجية  اأولويات  ومن 

تلبية  يف  �شعوبات  املقبلة  الأجيال  تواجه  ل  لكي  املائية  املوارد 

احتياجاتها الرئي�شية. 
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قانون �ملياه �لوطني

حاليا  املجزاأة  والقواعد  القوانني  خليط  ا�شتبدال  �شيتم 

ب�شيا�شة �شاملة للمياه التي �شيتم تنظيمها يف اإطار قانون املياه 

والهدف  للمياه.  متكامل  ت�شريعي  نظام  و�شيتبعها  الوطني، 

ال�شامل هو جمموعة من ال�شيا�شات واللوائح �شتقوم احلكومة 

الوقت  مبرور  والإمداد  ال�شتهلك  بني  بالتوفيق  خللها  من 

املهم و�شع معايري جودة  و�شيكون من  املياه.  مع حماية جودة 

اإ�شافة  للمياه.  وال�شناعية  والزراعية  املنزلية  لل�شتخدامات 

اإىل ذلك فاإن ال�شوابط على �شرف املياه �شتكون عن�شرا مهما 

حلماية البيئة.  

�لهدف �ملحدد

متكامل  نظام  لتاأ�شي�س  �شامل،  وطني  مياه  قانون  �شن 

املحافظة على  ال�شرف وحوافز  ملتطلبات اجلودة و�شوابط 

املياه، ليحل حمل نظام القوانني واللوائح احلايل املجزاأ.

خطة �إد�رة من�سوب �ملياه �جلوفية يف �ملناطق �حل�سرية

تقوم كهرماء، وهي املوؤ�ش�شة العامة القطرية للماء والكهرباء، 

بال�شتثمار يف عمليات مد الأنابيب و�شد الت�شرب خلف�س فاقد 

2016 بدل من ن�شبة  10% بحلول عام  املياه من ال�شبكة اإىل 

اأن هياكل تعريفة  35% احلالية. وت�شري بع�س التقديرات اإىل 
املياه التي ت�شجع على املحافظة عليها مقرتنة بحملت التوعية 

الكفاءة  ذات  للمعدات  الإلزامي  وال�شتخدام  اجلماهريية 

لتلك  وميكن   .%40 اإىل  ال�شتهلك  يخف�س  اأن  ميكن  املائية 

اجلهود مع خف�س الفاقد يف املياه اأن تطيل ُعمر اإمدادات املياه 

بعد   اإىل ما  اأي  الزمن  املحلة يف دولة قطر بحوايل عقد من 

عام 2020. 

ال�شرف  مياه  معاجلة  مرافق  يف  كبرية  ب�شورة  التو�شع  �شيتم 

و�شيتم للمرة الأوىل تنظيم �شرف املياه، وذلك من خلل و�شع 

ويف  وال�شناعة،  الزراعة  جمايل  يف  املياه  مل�شتخدمني  معايري 

املنازل اي�شا. 

املياه  تناق�س  م�شتويات  لر�شد  نظام  باإن�شاء  احلكومة  �شتقوم 

اجلوفية العذبة، بينما تقوم بدرا�شة كافة اأ�شباب وتبعات اإرتفاع 

احلكومة  و�شتقوم  الدوحة.  مدينة  يف  اجلوفية  املياه  من�شوب 

•
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بالعمل على اإزالة التدفقات الزائدة الداخلة اإىل من�شوب املياه 

اجلوفية يف مدينة الدوحة. 

 

وهناك حتديات كثرية تواجه حتويل اإدارة املياه يف دولة قطر اإىل 

خطة اإدارة متكاملة م�شتدامة. ويعد رفع الوعي وحتفيز التغري 

ال�شلوكي مكونات هامة لل�شرتاتيجية. و�شتلعب موؤ�ش�شات مثل 

مركز قطر خ�شراء، ومركز اأ�شدقاء البيئة، وجمموعة التوعية 

املواقف  تعزيز  يف  ومتزايدا  كبريا  دورا  البيئة  بوزارة  العامة 

واأمناط ال�شتهلك التي تدعم التنمية امل�شتدامة بيئيا.  

 

�لهدف �ملحدد

املياه  طبقات  على  واحلفاظ  اجلوفية  املياه  واقع  ر�شد 

اجلوفية العذبة حيثما اأمكن واإزالة املياه الزائدة يف من�شوب 

املياه اجلوفية يف الدوحة. 

�لنتيجة �لقطاعية �لثانية: 

هو�ء نقي و��ستجابات فعالة لتغري �ملناخ 

يقوم النمو القت�شادي لدولة قطر على تطوير �شناعة الطاقة 

العاملية، حيث اأن قطر دولة رائدة عامليا يف جمال عمليات الغاز 

البرتوكيماويات  �شناعة  يف  التنويع  اأدى  وقد  امل�شال.  الطبيعي 

للطاقة  امل�شرتك  الإنتاج  حمطات  على  والعتماد  والتعدين 

القت�شاد  ي�شبح  اأن  اإىل  املحلة  املياه  ن�شف  توفري  واملياه يف 

القطري اقت�شادًا كثيف ال�شتخدام للطاقة. والجتاه املت�شاعد 

لإنتاج الطاقة وا�شتهلكها يخلق اأثرين بيئيني مبا�شرين وهما: 

زيادة انبعاثات الغازات الدفيئة وزيادة تركيز امللوثات املحلية 

والأخطار املرتبطة بها. 

وهكذا فاإن اأمام دولة قطر نوعان من حتديات جودة الهواء: يف 

النوع الأول تختلط امللوثات املحلية املتعددة بج�شيمات الهواء، 

وي�شمل ذلك امل�شتويات العالية من الأتربة امل�شببة مل�شكلت يف 

جودة الهواء ت�شاهم يف حدوث اأمرا�س اجلهاز التنف�شي والربو. 

ياأتي  التي  الكربون  اأك�شيد  ثاين  انبعاثات  هو  الثاين  التحدي 

اإىل  بالإ�شافة   - النبعاثات  فهذه  الطاقة،  اإنتاج  من  معظمها 

الغازات الدفيئة - ت�شهم يف تغري املناخ العاملي. و�شتقوم دولة 

قطر بو�شع ا�شرتاتيجية وطنية لإدارة انبعاثات الغازات الدفيئة 

جلميع  و�شيكون  املناخ.  لتغري  الأكرب  والتحديات  الهواء  وتلوث 

قطاعات املجتمع ول�شيما القطاع اخلا�س دور يف هذا ال�شاأن. 

حت�سني �إد�رة جودة �لهو�ء

تت�شبب  قد  التي  امللوثات  ن�شبة  يف  ارتفاعا  قطر  دولة  �شهدت 

الأتربة  مثل  امللوثات ج�شيمات  تلك  بني  ومن  مبخاطر �شحية. 

والأوزون.  املتطايرة  الع�شوية  واملركبات  النيرتوجني  واأكا�شيد 

املعايري  يلبي  الأوزون  م�شتويات  متو�شط  اأن  من  الرغم  وعلى 

ال�شلمة  م�شتويات  يتجاوز  الأوقات  بع�س  يف  لكنه  الدولية 

)جدول 1-6(.

ويف اإطار ال�شرتاتيجية الوطنية للبيئة �شيتم التحكم مب�شتويات 

الأوزون ملنع اأية حالت حتدث فيها زيادة مفرطة يف م�شتويات 

الأوزون. واحلكومة اأي�شا ملتزمة بو�شع الت�شريعات التي ت�شبط 

كيميائية  مقدمات  تعترب  التي  املتطايرة  الع�شوية  املركبات 

مل�شكلة الأوزون. 

مبكر  اإنذار  اأداة  بو�شع  احلكومة  �شتقوم  ذلك  اإىل  اإ�شافة 

يف  املوجودة  تلك  ذلك  يف  مبا  الأوزون  تلوث  م�شادر  لتحديد 

مع  املعلومات  وتبادل  احلوار  زيادة  و�شتوؤدي  املجاورة.   الدول 

الدول املجاورة اإىل دعم تلك اجلهود. 

اجلهاز  واأمرا�س  للربو  الكبري  النت�شار  يف  ال�شبب  اأن  ُيعتقد 

وقد  امللوثات.  تلك  وجود  هو  تفاقمها،  اأو  الأخرى،  التنف�شي 

اأطفال  خم�س  اأن  اإىل  احلديثة  الدرا�شات  اإحدى  تو�شلت 
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يعد مبعثا  ما  الربو، وهو  يعانون من  تقريبا  القطرية  املدار�س 

تلوث  بني  الروابط  لتحليل  وافية  درا�شة  اإجراء  و�شيتم  للقلق. 

احلكومية  ال�شرتاتيجية  تكون  ولكي  الإن�شان.  و�شحة  الهواء 

حتديثا  �شتتطلب  اجلديدة  ال�شوابط  فاإن  فعالة  الهواء  جلودة 

هناك  و�شتكون  الداعمة.  التحتية  وللبنية  للموؤ�ش�شات،  �شامل 

لدعم  الهواء  جودة  ر�شد  حمطات  وتكامل  توحيد  اإىل  حاجة 

قاعدة بيانات على النرتنت تعر�س القراءات ال�شحيحة حني 

بالنبعاثات  اخلا�شة  اجلديدة  القواعد  جانب  واإىل  تلقيها. 

ذلك  يف  مبا  المتثال  لتطبيق  نظم  بو�شع  احلكومة  �شتقوم 

تطبيق عقوبات على النتهاكات. 

اأية جهود �شاملة خلف�س الغازات الدفيئة  و�شتطرق بال�شرورة 

بن�شبة  الطاقة  ا�شتهلك  ازداد  فقد  ال�شتهلك.  اأمناط  اإىل 

ال�شريع يف  للنمو  2001 �2006 كنتيجة  57% يف الفرتة بني 
ال�شكان والتو�شع يف كل قطاعي الطاقة وال�شناعة. 

و�شيتطلب خف�س كثافة طاقة ا�شتهلك الكهرباء حملت توعية 

جانب  وعلى  املعادلة.  من  والطلب  العر�س  جانبي  اإىل  توجه 

التوعية  زيادة  وتاأثريات  اجلديدة  احلوافز  �شت�شجع  الطلب 

قدرة  حت�شني  ميكن  العر�س  جانب  واإىل  الطلب.  خف�س  على 

املحطات من خلل ال�شماح بالإغلق املو�شمي لواحدة اأو اأكرث 

من املحطات. وميكن لهذه املبادرات جمتمعة اأن تخف�س توليد 

الطاقة بن�شبة 7% بحلول عام 2016. 

كما اأن تقييم نظام ال�شتدامة للمباين ال�شديقة للبيئة يف دولة 

قطر �شي�شع معايري بيئية للمباين و�شيتحتم على جميع املباين 

بعد   .2016 عام  بحلول  املعايري  تلك  مع  التوافق  احلكومية 

ذلك �شيتم اإدراج جميع املباين التجارية وال�شكنية اجلديدة يف 

النظام اجلديد. 

ال�شيارات  عدد  ارتفاع  مع  ـ  ال�شيارات  مرور  حركة  زادت  لقد 

 -2003 عامي  بني  �شنويا   %12 بن�شبة  امل�شجلة  اخلا�شة 

 .3.6 اإىل  الواحدة  الأ�شرة  لدى  ال�شيارات  عدد  وزاد   ،2008
لإن�شاء خط  ال�شيارات تخطط احلكومة  العتماد على  ولتقليل 

والبحرين  الدوحة  يربط  ال�شرعة  العالية  احلديدية  لل�شكك 

كهربائي حتت  قطار  اإىل  بالإ�شافة  ال�شعودية  العربية  واململكة 

الأ�شعار  يف  احلايل  التدقيق  فاإن  اأو�شع  نطاق  وعلى  الأر�س. 

املدعومة للوقود ميكن اأن يقود اإىل حتولت من �شاأنها اأن ت�شجع 

على الرت�شيد يف ا�شتخدام الوقود ومن ثم خف�س انبعاثات ثاين 

اأك�شيد الكربون. 

وا�شتجابًة لتحدي خف�س الغازات الدفيئة تقوم احلكومة باإن�شاء 

اآلية للإبلغ عن تتبع انبعاثات ثاين اأك�شيد الكربون يف دولة قطر. 

اإنذار  لتوفري  موؤخرا  تطويرها  مت  منذجة  ا�شتخدام  وميكن 

م�شبق لتغريات جودة الهواء. و�شتعمل دولة قطر مع دول اخلليج 

الأخرى على تطوير اأداة منذجة تنبئية اإقليمية جلودة الهواء. 

�لهدف �ملحدد

قطر  دولة  الأوزون يف  م�شتويات  زيادة  على حالت  الق�شاء 

من خلل حت�شني اإدارة جودة الهواء.

�حلد من �حرت�ق �لغاز �لطبيعي و�نبعاثاته 

67% من انبعاثات  اإنتاج الطاقة  اأثناء  ي�شكل الوقود امل�شتهلك 

من   %37  .)4-6 )ال�شكل  قطر  دولة  يف  الكربون  اأك�شيد  ثاين 

تلك النبعاثات تنتج عن الطاقة امل�شتهلكة يف الإنتاج الأ�شا�شي 

للنفط والغاز، وحوايل 12% تنتج عن احرتاق الغاز)ال�شعلة(، 

واملياه  للطاقة  امل�شرتك  والتوليد  البرتوكيماويات  اأن  حني  يف 

من   %18 معا  ينتجان  ال�شناعة  جمال  يف  للم�شتخدمني 

النبعاثات. ون�شبة الـ 33% املتبقية من اإجمايل النبعاثات تنتج 

عن ال�شتخدامات التجارية واملنزلية.

تعد انبعاثات ثاين اأك�شيد الكربون يف دولة قطر منخف�شة ن�شبيا 

نظرا  ولكن  العاملي.  الإجمايل  من   %0.2 حوايل  متثل  حيث 

لكونها دولة رئي�شية يف اإنتاج الطاقة ول�شغر عدد �شكانها، فاإنه 

من غري العدل قيا�س ن�شبة انبعاثات ثاين اأك�شيد الكربون )من 

الفرد  ن�شيب  اأ�شا�س  على  معا(  وال�شتهلك  الإنتاج  من  كل 

منتج  كاأكرب  دولة قطر  تظهر  املعيار  فبموجب هذا  الدولة.  يف 

للنبعاثات يف العامل جدول )6-2( بينما �شيكون ت�شنيفها اأقل 

ال�شتهلك.  عن  الناجتة  النبعاثات  قيا�س  فقط  مت  لو  بكثري، 

وتفتقر دولة قطر اإىل الغابات وامل�شاحات اخل�شراء التي تعّدل 

من تاأثريات انبعاثات الغازات الدفيئة. 

تلتزم دولة قطر مع الدول الأخرى بالت�شدي لتغري املناخ العاملي 

والق�شاء على اأوجه الق�شور التي توؤدي اإىل زيادة انبعاثات ثاين 

اأك�شيد الكربون.  وهي كغريها من الدول املجاورة معر�شة ب�شكل 

كبري لتحولت عديدة قد تنتج عن تغري املناخ.  وتعد دولة قطر 

من بني ع�شر دول �شتكون اأكرث ت�شررا من ارتفاع م�شتوى �شطح 

البحر وهو ما ميكن اأن ي�شبب �شررا لل�شواحل واحلياة البحرية.  

فاإن  احلايل  املتو�شط  عن  احلرارة  درجات  متو�شط  ارتفع  ولو 

اجلوفية.  املياه  ملوحة  معه  و�شتزيد  �شيزيد  املياه  على  الطلب 

اأحداث مناخية خطرية،  وقوع  املناخ  �شيناريوهات تغري  وتتوقع 
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ويف  رملية.  وعوا�شف  غزيرة،  حملية  في�شانات  يعني  قد  مما 

الدول  يف  املناخ  بتغري  املرتبطة  ال�شغوط  فاإن  نف�شه   الوقت 

الأخرى ميكن اأن توؤثر على وفرة الواردات الغذائية واأ�شعارها. 

 

اإن النبعاثات الناجتة عن احرتاق الغاز )ال�شعلة( حوايل %12 

�شهولة  الأكرث  النبعاثات  ـ هي من بني  النبعاثات  اإجمايل  من 

للتخفي�س كما يتبني من التقدم املحرز منذ عام 2005 خلف�س 

الطاقة  من  وحدة  لكل  املحرتق  الغاز  كمية  من   %12 ن�شبة 

خطوات  الأخرية  ال�شنوات  يف  قطر  دولة  اتخذت  وقد  املنتجة. 

الناجت  ذلك  ل�شيما  الكربون،  انبعاثات  لتقليل  فعالة  اأ�شا�شية 

ت�شريع  اإ�شدار  اخلطوات  هذه  وتت�شمن  الغاز.  احرتاق  عن 

النظيفة،  التكنولوجيا  يف  وال�شتثمار  النبعاثات،  من  للحد 

اإىل  وبالإ�شافة  ال�شناعية.  العمليات  على  حت�شينات  واإدخال 

ذلك، جُترى حاليا بحوث مبتكرة على تقنية جديدة جلمع ثاين 

اأك�شيد الكربون وا�شتخل�س الغازات احلام�شة منه وحقنه يف 

م�شتودعات لي�شبح مادة خامدة.
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جنحت دولة قطر عام 2007 بتنفيذ اأول م�شروع لآليات التنمية 

تغري  ب�شاأن  الإطارية  املتحدة  الأمم  اتفاقية  على  بناء  النظيفة 

املناخ، وذلك من خلل م�شروع حقل ال�شاهني النفطي ل�شرتجاع 

التنمية النظيفة دولة قطر من  اآليات  الغاز وا�شتعماله. ومكّنت 

مرافق  ت�شميم  اأي�شا  ومت   .%80 بحوايل  الغاز  احرتاق  خف�س 

تق�شي متاما  2011 بحيث  �شت�شتكمل عام  التي  الكركرة  حقل 

على احرتاق الغاز عرب حقن الغاز الفائ�س يف خزانات خم�ش�شة 

لذلك الغر�س. وميكن لتكنولوجيا النقل املح�ّشنة اأن تزيد حمولة 

ناقلت الغاز الطبيعي امل�شال بن�شبة 80% عن طاقتها احلالية، 

يتم  وحدة  لكل  امل�شتخدمة  الطاقة  من  كبري  حد  اإىل  تقلل  واأن 

ت�شليمها.  وامل�شروع القطري الوطني خلف�س الحرتاق والنبعاث 

الغاز  احرتاق  عن  الناجتة  النبعاثات  خف�س  من  �شيزيد 

امل�شوؤولة  الكبرية  ال�شركات  البداية  يف  و�شي�شتهدف  )ال�شعلة(، 

وبحلول  بالحرتاق.  املرتبطة  النبعاثات  من  الأكرب  اجلزء  عن 

عام 2016 �شتكون احلكومة ملتزمة بتقلي�س ن�شبة احرتاق الغاز 

)ال�شعلة( اإىل الن�شف لكي ي�شل اإىل 0.0115 مليار مرت مكعب 

لكل مليون طن من الطاقة املنتجة. 

�لهدف �ملحدد

خف�س ن�شبة احرتاق الغاز اإىل الن�شف لتبلغ 0.0115 مليار 

مرت مكعب لكل مليون طن من الطاقة املنتجة مقارنة بن�شبة 

مليون  لكل  مكعب  مليار مرت   0.0230 البالغة   2008 عام 

طن من الطاقة املنتجة.

�لنتيجة �لقطاعية �لثالثة: 

وكفاءة  �لتدوير  �إعادة  وزيادة  �ملخلفات  من  �حلد 

�ل�ستخد�م

من  كبرية  كميات  اإنتاج  اإىل  عامليًا  الرثية  املجتمعات  متيل 

فنتيجة  ال�شاأن.  هذا  يف  ا�شتثناء  لي�شت  قطر  ودولة  املخلفات 

الوا�شع  والغاز  النفط  وقطاع  الن�شطة،  الإن�شاءات  لأعمال 

النطاق، والعدد املتزايد للأ�شر العالية الدخل، تنتج دولة قطر 

اأكرث من 7 اآلف طن من املخلفات ال�شلبة كل يوم. والكثري من 

تلك املخلفات يرتاكم يف املدافن ال�شحية يف حني تقوم �شناعة 

اإعادة التدوير ال�شعيفة باإعادة تدوير 8% فقط من املخلفات.  

من   %30 حوايل  واملكاتب  والأ�شواق  املنازل  خملفات  وتبلغ 

جمموع املخلفات يف حني اأن املخلفات غري املنزلية من املواقع 

املخلفات.  ن�شبة  باقي  متثل  والإن�شاءات  والتجارية  ال�شناعية 

املدافن  اإىل  املنزلية  غري  املخلفات  من   %91 نقل  حاليا  ويتم 

ال�شحية مبا�شرة، واجلزء الأكرب - يتم اإعادة تدويره ويف نهاية 

املطاف يتم جمعه من خلل �شركات تقوم بغربلة املخلفات يف 

املدافن ال�شحية. والإدارة ال�شليمة بيئيا للمخلفات ـ التي ت�شمل 

الر�شد واجلمع والنقل واملعاجلة والتخل�س من النفايات ـ هي 

اأمر اأ�شا�شي حلماية �شحة الإن�شان و�شبل عي�شه. 

لت�شمل  ا�شرتاتيجية متعددة اجلوانب  دولة قطر  تعتمد  و�شوف 

التجارية  واملواقع  املنازل  تنتجها  التي  املخلفات  م�شتويات 

وال�شناعة واإعادة تدوير املزيد من املخلفات التي يتم اإنتاجها. 

اإدارة املخلفات، تقر  للتحدي املتمثل يف حت�شني  ويف معاجلتها 

احلكومة بت�شل�شل هرمي من الإجراءات لتخفيف ال�شغوط على 

البيئة مع كون الهدف الأكرث تف�شيل هو جتنب اإنتاج املخلفات 

�شكل)5-6(. 

من  احلد  هو  املف�شل  الهدف  فاإن  ذلك  ميكن  ل  وحينما 

املخلفات واإعادة ا�شتخدامها، واإعادة تدويرها، والإجراء الأقل 

يف  املقرتحة  والإجراءات  املخلفات.  من  التخل�س  هو  تف�شيل 

ا�شرتاتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 �شتمكن دولة قطر 

اختيار طرق  املخلفات  لإدارة  الهرمي  الت�شل�شل  التقدم يف  من 

جتنب املخلفات الأكرث تف�شيًل.

م�ساهمة  تت�سمن  �ل�سلبة  �ملخلفات  لإد�رة  خطة  و�سع 

وز�رة �لبلدية و�لتخطيط �لعمر�ين

املخلفات  لإدارة  �شاملة  خطة  و�شع  الهامة  اخلطوة  �شتكون 

و�شوف  والتخطيط.  والأن�شطة  امل�شوؤوليات  وتن�شيق  ال�شلبة، 

تت�شق هذه اخلطة مع اخلطة العمرانية الوطنية  وتغطي املنازل، 

والهدم.  البناء  واأن�شطة  والتجارية  ال�شناعية  واملوؤ�ش�شات 
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و�شتقدم اخلطة اأي�شا ت�شنيفات لأنواع املخلفات املنزلية وغري 

املنزلية و�شرت�شم خريطة مل�شادرها. 

وتطوير  التدوير  اإعادة  دعم  على  اخلا�س  الهتمام  و�شين�شب 

على  العديدة  املبادرات  و�شت�شاعد  ن�شط.  تدوير  اإعادة  قطاع 

بناء �شناعة اإعادة التدوير.

يف  املخلفات  لإدارة  متكامل  مركز  باإن�شاء  احلكومة  قامت 

م�شيعيد و�شيبداأ ت�شغيله يف اأواخر عام 2011. ومن املتوقع اأن 

يقلل هذا املركز كمية املخلفات املنزلية التي يتم اإر�شالها حاليًا 

5%. وبهذا �شيتقل�س  اإىل   %3 اإىل املدفن ال�شحي بن�شبة من 

ال�شحي  املدفن  اإىل  تر�شل  التي  للمخلفات  الإجمايل  احلجم 

من 92% اإىل 64% )ال�شكل 6-6(. كما اأن هذا املركز �شيحول 

من  املخلفات  تدوير  اإعادة  م�شتوى  ويرفع  طاقة  اإىل  املخلفات 

8% اإىل ما ينب 20% - 25%. و�شيكون هناك 5 حمطات ترحيل 
دخان،  ال�شناعية،  املنطقة  الدوحة،  غرب  اجلوحة،  )جنوب 

واخلور(، علمًا باأن هذه املحطات موؤهلة من خلل م�شتودعات 

مثل  للتدوير،  القابلة  املخلفات  لف�شل   ”Bunkers“ جتميع 

.... الزجاج، الأوراق، الأملنيوم، البل�شتيك...األخ، مما ي�شاعد 

على تقليل كمية املخلفات من خلل اإعادة التدوير مرة اأخرى. 

تو�شي  امل�شدر،  عند  النفايات  بني  الف�شل  فوائد  وجلني 

املواد.  ل�شتعادة  جديد  مرفق  ببناء  البيئة  قطاع  ا�شرتاتيجية 

وهذا املرفق �شيتمكن من معاجلة املواد القابلة لإعادة التدوير 

اأن هذا  كما  ف�شلها.  قبل  املنزلية  وغري  املنزلية  املخلفات  من 

املدفن  اإىل  املر�شلة  املخلفات  حجم  �شيخف�س  اجلديد  املرفق 

ال�شحي بن�شبة 53% ويرفع ن�شبة املخلفات التي يعاد تدويرها 

اإىل 38% بحلول عام 2016.

املخلفات  لإدارة  ملركز  حاجة  هناك  �شتكون  الأطول  املدى  ويف 

غري املنزلية وذلك من اجل امل�شاعدة على زيادة الكميات التي 

يعاد تدويرها ب�شكل كبري.

�شركات  ت�شجع  اأن  اجلديدة  ال�شيا�شيات  ملبادرات  وميكن 

التي  التجارية  وال�شركات  النقل،  و�شركات  التدوير،  اإعادة 

التي  امل�شنعة  وال�شركات  التدوير  لإعادة  قابلة  �شادرات  تبيع 
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تدر�س  قد  املثال  �شبيل  فعلى  تدويرها.  املعاد  املواد  ت�شتخدم 

احلكومة تقدمي الأرا�شي واملرافق املدعومة لت�شجيع املزيد من 

للجنة  وميكن  التدوير.  اإعادة  �شوق  يف  الدخول  على  ال�شركات 

اإعادة تدوير املخلفات بال�شراكة مع وزارة الأعمال والتجارة اأن 

تقوم برتتيب الدعم احلكومي لتقدمي دفعة قوية ل�شناعة اإعادة 

التدوير التي �شتخ�شع للمراجعة بعد خم�س �شنوات. و�شت�شجع 

حملت التوعية العامة ف�شل املخلفات واإن�شاء �شبكات جلمعها 

وتوفري براميل اإعادة التدوير.

احلكومة  �شرتعى  اجلديد  التدوير  اإعادة  ن�شاط  وخللق 

الأن�شطة الإي�شاحية والتوعية العامة. و�شتتم توعية املواطنني 

الأثاث  مثل  تدويرها  املعاد  املنتجات  ا�شتخدام  بفر�شة 

�شماد  طن  الثلثمئة  اأو  تدويره  املعاد  اخل�شب  من  امل�شنوع 

املنتج يوميا يف م�شيعيد. 

و�شيتم ت�شجيع املواطنني على اأن ينظروا اإىل احلد من املخلفات 

احرتاما  اعتمادها  يتم  عادية  كم�شوؤولية  تدويرها  واإعادة 

للأجيال املقبلة. 

اإن معظم املخلفات غري املنزلية يف دولة قطر ينتهي بها املطاف 

حاليا يف مدفن �شحي واحد يف اأم الأفاعي، الذي اأ�شبح م�شدر 

خططًا  احلكومة  و�شت�شع  له.  املجاورة  املناطق  ل�شكان  اإزعاج 

يتم  اأقرب وقت ممكن حينما  ال�شحي يف  املدفن  لإغلق هذا 

اإن�شاء موقع بديل للمخلفات غري املنزلية. 

بيانات  توجد  ل  ولكن  خا�شا  هاج�شا  اخلطرة  املخلفات  وتعد 

توجد  ول  وطبيعتها  اخلطرة  املخلفات  اأماكن  حول  منظمة 

على  القدرة  ول  تدويرها،  اإعادة  اأو  منها  احلد  على  القدرة 

معاجلة املخلفات القابلة لل�شتعال واملخلفات امل�شعة.

اإن اإطار عمل اإدارة املخلفات اخلطرة وال�شلبة، الذي مت اعتماده 

لتن�شيق  ومف�شلة  �شاملة  خطة  عنه  ينتج  �شوف   ،2009 يف 

م�شوؤوليات اإدارة املخلفات مع الأخذ يف العتبار جميع امل�شادر. 

�لأهد�ف �ملحددة

اإعادة  على  بقوة  توؤكد  ال�شلبة  املخلفات  لإدارة  خطة  و�شع 

التدوير. 

اإعادة تدوير 38% من املخلفات ال�شلبة زيادة عن ن�شبة %8 

احلالية. 

تثبيت اإنتاج املخلفات املنزلية عند 1,6 كيلوجرام للفرد يف 

اليوم. 

�لنتيجة �لقطاعية �لر�بعة: 

وحمايتهما  �لطبيعي  و�لرت�ث  �لطبيعة  على  �حلفاظ 

و�إد�رتهما ب�سورة م�ستد�مة

وم�شتقبلها  تراثها  من  جزءا  قطر  لدولة  الأحيائي  التنوع  يعد 

الرا�شخ يف نظام دعم احلياة الطبيعية الذي يحتاج اإىل حماية 

يف  الطبيعة  على  احلفاظ  اأن  املعروف  ومن  الزمن.  مر  على 

الثقافة القطرية يعد واجبا دينيا واأخلقيا.

يواجه  الأخرى،  البلدان  يف  احلال  هي  كما  قطر،  دولة  ويف 

التنوع الأحيائي تهديدات جمموعة من الأن�شطة الب�شرية. فقد 

التوازن  على  �شغوطا  ال�شريع  والتح�شر  ال�شكاين  النمو  و�شع 

خليط  يف  العنا�شر  بع�س  مزاحما  الطبيعية  للرثوات  الدقيق 

املوائل  على  توؤثر  والت�شنيع  البناء  فاأعمال  الأحيائي.  التنوع 

ال�شاحلية اله�شة وتعطل احلياة البحرية. والتجارة كما ال�شحن 

الدويل اأدخلت اأنواعًا غازية من الكائنات ت�شكل تهديدا للأنواع 

البيئة  على  للقلق  مبعثًا  اجلائر  ال�شيد  اأ�شبح  وقد  الأ�شلية. 

لكل  وكنتيجة  امل�شتقبل.  يف  الغذائية  للإمدادات  بيئيًا  ومهددا 

تلك التوجهات هنالك حوايل 31 نوعا من الكائنات ترتاوح ما 

ـ  ـ املها العربي وال�شلحفاة اخل�شراء و�شمك القر�س البني  بني 

يتم ت�شنيفها على اأنها مهددة بالنقرا�س. 

اإن تغري املناخ له اأي�شا اآثاره على التنوع الأحيائي يف دولة قطر 

ولكن ال�شيناريوهات ما زالت غري دقيقة. ومع ذلك فاإن ارتفاع 

درجات حرارة مياه البحر وارتفاع م�شتويات �شطح البحر �شوف 

�شعوبات  تخلق  قد  بطرق  البحرية  البيئية  النظم  حتما  تعطل 

جديدة للأجيال املقبلة. 

�إن�ساء قاعدة بيانات وطنية للتنوع �لأحيائي 

حلماية التنوع الأحيائي للبلد �شتقوم احلكومة بدعم الدرا�شات 

لتمكني  الأحيائي  للتنوع  معيارية  مقايي�س  ت�شع  التي  املف�شلة 

�شانعي القرار من بناء و�شائل حماية جديدة ت�شتند على الأدلة 

القوية. 

و�شبق لدولة قطر اأن واجهت بع�س �شغوط التنوع الأحيائي التي 

ت�شبب فيها تغري املناخ. فقد �شهد اخلليج العربي ارتفاعا قيا�شيا 

يف حرارة مياه اخلليج بلغ 38 درجة مئوية يف الأعومل 1996، 

ومن  البحري.  احليوي  املحيط  اأجهد  مما  و2002،   ،1998
املعروف اأن ال�شلحف تتاأثر ب�شدة بتغيري املناخ، وهي واحدة من 

اأكرث الأنواع املهددة بالإنقرا�س يف دولة قطر. ويحذر اخلرباء 

يحتمل  الرتفاع  درجات احلرارة يف  ا�شتمرت  اأنه يف حال  من 

حدوث نفوق جماعي للأ�شماك وال�شلحف، وتبيي�س املرجان، 

•

•

•
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وغمر املياه لأرا�شي تع�شي�س ال�شلحف البحرية وزيادة كبرية 

يف عدد قناديل البحر. ويجب اأن يكون الر�شد املنتظم لدرجات 

حرارة مياه اخلليج، مع اأخذ التباينات الف�شلية بعني العتبار، 

جزءا من قاعدة البيانات املقرتحة.

 

اجلائر  الرعي  اأن  الآن  املفهوم  من  اأ�شبح  نف�شه  الوقت  ويف 

اأنواع  فقدان  اإىل  اأدى  الع�شبية  الأرا�شي  من  وا�شعة  مل�شاحات 

من النباتات والأع�شاب. وب�شفة عامة اأدى اإىل انخفا�س عام 

احلياة  تراجع  اإىل  اأدى  بدوره  وهذا  النباتي.  الغطاء  كثافة  يف 

فقدان  يف  وت�شبب  الرياح  ب�شبب  التعرية  وزيادة  احليوانية 

خ�شوبة الرتبة. 

ب�شورة  الوطنية  واحلدائق  املحمية  املناطق  عمل  �شمان  اإن 

�شت مناطق حممية  دولة قطر  ففي  اأي�شا حتديا.  يعترب  بناءة 

تغطي 22% من م�شاحة اأرا�شيها ولكن الدرا�شات تو�شلت اإىل 

اإمكاناتها. فاحلديقة الوطنية ينبغي  اأن هذه ال�شبكة مل حتقق 

اأن حتمي وتراقب اأنواعا معينة من الكائنات، وتقوم يف الوقت 

نف�شه، بتعزيز ال�شياحة البيئية الآمنة وت�شمح بال�شيد والرعي 

فقط يف الأماكن املنا�شبة. 

البيئية  الدرا�شات  بها مركز  قام  التي  الدرا�شات  اأ�شفرت  وقد 

يف جامعة قطر ومركز اأ�شدقاء البيئة وال�شركات اخلا�شة عن 

دولة قطر.  املوجودة يف  الكائنات  اأنواع  مت�شاربة حول  بيانات 

بيانات  قاعدة  اإىل  احلاجة  على  اأكد  النتائج  هذه  فت�شارب 

�شاملة وموثوق بها للتنوع الأحيائي وكذلك احلاجة اإىل الر�شد 

الدقيق للتغريات. 

ت�شع ا�شرتاتيجية التنمية الوطنية ت�شورا ل�شل�شلة من اخلطوات 

عام  بحلول  مركزية  بيانات  قاعدة  اإن�شاء  من  بداية  العملية 

2016 لتوفري املعلومات اللزمة ل�شنع القرار، وحت�شني خطط 
الإدارة ودعم الأن�شطة الإقليمية. و�شوف تعتمد قاعدة البيانات 

يف ت�شميمها على اأف�شل املمار�شات الدولية وميكن يف النهاية 

باأكملها.  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  لتغطي  فيها  التو�شع 

العامل  من  اأخرى  اأجزاء  يف  الإقليمية  البيانات  قواعد  وتوجد 

وتت�شل مب�شادر املعلومات العاملية ولكن ل يوجد اأي منها حاليا 

يف دول جمل�س التعاون اخلليجي )ال�شكل 7-6(. 

ميكن لبع�س م�شروعات اإعادة التاأهيل اأن ترفع الوعي، وتو�شح 

قيمة ا�شتعادة املوائل وحماية الأنواع ال�شعيفة. 

ب�شورة  اإدارتها  تتم  والتي  الوا�شعة  املحمية  للمناطق  وميكن 

ن�شطة اأن ت�شاعد كائنات بحرية اأو ثديية حمددة على ا�شتعادة 

فيها  ت�شبب  التي  ال�شغوط  عن  بعيدا  ال�شحية  التكاثر  اأمناط 

�شناعي  اأو  عقاري  م�شروع  اأي  و�شيحتاج  الإن�شاين.  الن�شاط 
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جديد اأو بنية حتتية جديدة اإىل تقييم الأثر البيئي الذي ي�شمل 

حتليلت التنوع الأحيائي. 

وقد تو�شل اخلرباء اإىل وجهة نظر مفادها اأن احلياة البحرية 

نتيجة  �شغوط  حتت  ويقع  املياه  اأو  النفط  مثل  حمدود،  مورد 

لزيادة عدد ال�شكان وثروتهم. ومنذ عام 1995 ارتفع اإجمايل 

اأمثال حيث يتم ا�شتهلك  اأربعة  ال�شيد يف املياه القطرية اإىل 

معظم ال�شمك حمليا. ولكن يف اجتاه ي�شلط ال�شوء على تفاقم 

 2006 الأ�شماك عام  اإجمايل �شيد  ا�شتمر  ال�شتدامة  م�شكلة 

يف الرتفاع، على الرغم من وقف اإ�شدار الرتاخي�س التجارية 

اجلديدة، يف حني بداأ ن�شيب الفرد من ال�شيد يف النخفا�س. 

على  الآن  ا�شتنزافها  يجري  الأ�شماك  من  اأنواع  عدة  وهناك 

الرغم من اأن البيانات الدقيقة غري متوفرة بعد. و�شيكون من 

ب�شورة  وتنفيذها  الدقيقة  اللوائح  من  املزيد  وجود  ال�شروري 

ال�شيد  لتقنيات  الهام. وميكن  املورد  للحفاظ على هذا  دائمة 

امل�شاندة، مثل �شبكات ال�شيد التي ت�شمح للأ�شماك ال�شغرية 

بالنفاذ من ال�شبكة، اأن تلغي بع�س اآثار ال�شيد اجلائر. وهناك 

بلدانا  �شاعدت  التي  الأ�شماك  تربية  ل�شتخدام  اإمكانية  اأي�شا 

اأخرى يف تقليل ال�شغط على الرثوة ال�شمكية. 

البحرية  املوارد  قوانني  من  �شل�شلة  باإ�شدار  احلكومة  و�شتقوم 

ال�شيد  منع  ويعد  املهددة.  الأنواع  �شيد  من  حتد  التي  احلية 

من  كاف  عدد  يوجد  ول  �شخما.  حتديا  للأ�شماك  اجلائر 

ما  وهو  القطرية،  الأ�شماك  م�شايد  اإدارة  يف  حاليا  العاملني 

الإجمايل  ال�شيد  الرقابة وزيادة  ي�شاهم يف عدم فاعلية نظم 

ال�شغط  لتخفيف  املو�شوعة  القيود  من  الرغم  على  للأ�شماك 

على الرثوة ال�شمكية. 

باآن  وبيئية  اقت�شادية  مكا�شب  لتحقيق  رابحة  فر�س  وتوجد 

فعالة  لوائح  و�شع  من  ال�شتفادة  قطر  لدولة  فيمكن  واحد.  

�شتزيد من م�شتويات املخزون ال�شمكي يف الوقت الذي تنوع فيه 

اقت�شادها من خلل القدرة املحلية على تربية الأ�شماك تلبية 

للطلب عليها يف امل�شتقبل )انظر ف�شل 3(. 

وب�شرف النظر عن ال�شيد اجلائر فاإن ال�شغوط على جمموعة من 

الأنواع البحرية كانت وا�شحة يف ال�شنوات الأخرية ، ومتثلت يف:

النفوق اجلماعي لل�شلحف والثدييات البحرية.

تدمري وابي�شا�س ال�شعاب املرجانية.

زيادة املد الأحمر الذي ينتج عن جتمعات الطحالب املجهرية 

التي تخلق �شموما خطرية على الأ�شماك والب�شر. 

ال�شاحلية مبا يف  املوائل  وتاآكل  ال�شاحلية  الفي�شانات  زيادة 

ذلك مناطق تع�شي�س ال�شلحف. 

اإّن ال�شغوط الإ�شافية التي ت�شبب يف حدوثها تغري املناخ ت�شيف 

حتديات جديدة. وهذه ال�شغوط ت�شمل التاآكل املت�شارع لل�شواحل 

وارتفاع درجة حرارة �شطح البحر والتغريات يف توزيع الكائنات 

اأن  الدقيقة امل�شببة للأمرا�س. وهذه التحولت جمتمعة ميكن 

توؤثر ب�شورة كبرية على التنوع الأحيائي البحري. 

�لأهد�ف �ملحددة

اإن�شاء قاعدة بيانات اليكرتونية �شاملة عن التنوع الأحيائي. 

التو�شع يف املناطق املحمية التي تتم اإدارتها ب�شورة ن�شطة.   

�لنتيجة �لقطاعية �خلام�سة: 

معي�سة  بيئة  وخلق  �مل�ستد�م  �حل�سري  �لتو�سع  زيادة 

�سحية

تتو�شع مدينة الدوحة ب�شورة م�شطردة مدعومة بطفرة يف اإن�شاء 

الفوائد  اإىل  تفتقر  العا�شمة  ولكن  املبهرة.  الع�شرية  املباين 

التي تقدمها امل�شاحات اخل�شراء يف املناطق احل�شرية. ويخلو 

جزء كبري من املدينة من الأر�شفة وحارات الدراجات الهوائية 

ال�شيارات.  واملغلقة على حركة مرور  بالأ�شجار  املليئة  واملناطق 

والنا�س حما�شرون باملباين ويف اأوقات الذروة بالطرق املزدحمة. 

امل�شاحات  دمج  دون  الدوحة  مدينة  تو�شعة  يف  وال�شتمرار 

للدوحة.  ال�شتدامة  حتديات  من  �شيزيد  واملفتوحة  اخل�شراء 

اأكرث ازدحاما واأكرث  و�شت�شبح املناطق احل�شرية مبرور الوقت 

للتخطيط  البيئي  البعد  اإ�شافة  اإّن  والتلوث.  لل�شو�شاء  عر�شة 

اأكرث ملءمة  املدن  ويجعل  ال�شتدامة  يعزز  اأن  العمراين ميكن 

اجلهاز  باأمرا�س  الإ�شابة  خماطر  من  �شيقلل  اأنه  كما  للعي�س. 

بالن�شبة  واملتكا�شلة  املزدحمة  املعي�شة  اأمناط  و�شغوط  التنف�شي 

كارتفاع  ال�شحية  امل�شكلت  اأي�شا  و�شتقل  املقبلة.  للأجيال 

معدلت البدانة واأمرا�س القلب ومر�س ال�شكري. 

جميع  يف  ال�شعب  بالأمر  لي�س  اخل�شراء  امل�شاحات  توفري  اإّن 

كوجن  هوجن  مثل  بال�شكان  املكتظة  الأخرى  فاملدن  الأحوال. 

خم�ش�شة  م�شاحات  فيها  توجد  و�شنغافورة  �شيتي  ومك�شيكو 

للنباتات اخل�شراء وللرتفيه. واأكرث مدن العامل �شهرة وهي تلك 

امل�شطفة  والطرق  باحلدائق  غنية  بكرثة  النا�س  يزورها  التي 

ال�شكنية  واملناطق  العامة  واملتنزهات  الأ�شجار  جانبيها  على 

املحاطة بالأ�شجار. وهذه اخل�شائ�س جتعل املدن اأكرث جاذبية 

وملءمة للعي�س وت�شفر عن اثنني من الفوائد ال�شحية العامة. 

الأوىل هي جذب النا�س اإىل الهواء الطلق للرتفيه وال�شتجمام. 

•
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وتلطيف  التلوث  فلرتة  الأ�شجار يف  من  ال�شتفادة  والثانية هي 

اجلو. اإ�شافة اإىل ذلك فاإن املدن الأكرث خ�شرة وملءمة للعي�س 

تكون اأكرث جاذبية لأ�شر العمالة الوافدة ذات املهارات العالية 

ولل�شائحني الذين ترغب دولة قطر بال�شتمرار يف جذبهم.

زيادة �مل�ساحات �خل�سر�ء

هناك ت�شور بحدوث حتولت كبرية يف تركيبة مدينة الدوحة. 

توؤثر  التي  احل�شرية  بالبيئة  خا�شا  اهتماما  تكر�س  واحلكومة 

على حياة مواطنيها. وعلى الرغم من اأن الت�شميم الأويل ملدينة 

الدوحة مل ي�شمل م�شاحات خ�شراء، فاإن ال�شرتاتيجية احلكومية 

املدينة  تهيئة  اإعادة  اإىل  البيئية تدعو  الإدارة  بتح�شني  اخلا�شة 

بو�شائل حتقق التوازن بفاعلية اأكرب بني البيئة الطبيعية والبيئة 

احلكومة  تخطط  خ�شرة  اأكرث  مدينة  الدوحة  وجلعل  املبنية. 

لإن�شاء �شبكة من امل�شاحات اخل�شراء على �شكل �شرائط ترتا�س 

فيها الأ�شجار بدل من احلدائق الكبرية املفتوحة. 

وبحلول عام 2016 �شيكون هناك ثلثة ممرات مظللة بالأ�شجار 

اأي�شا  املخططون  و�شيقوم  ال�شيارات.  مرور  حركة  من  خالية 

امل�شتقبلية.  البناء  برامج  �شمن  خ�شراء  م�شاحات  بت�شميم 

و�شتكون هناك خطتان للبنية التحتية اخل�شراء، منطقة �شكنية 

جديدة ومنطقة جتارية، بالإ�شافة اإىل منطقة ثالثة لل�شتخدام 

اإي�شاحية  بت�شميم خريطة  املعنية  و�شتقوم اجلهات  امل�شرتك. 

ذلك  اإىل  اإ�شافة  احلالية.  الزراعية  امل�شاريع  تظهر  للمدينة 

�شيكون هناك م�شروعات زراعية جتريبية توفر الظل واحلماية. 

املباين  املدينة بني  و�شط  داخلي  اأخ�شر  و�شيكون هناك طريق 

املرتفعة واملجمع التجاري يوفر الظل واخل�شرة. 

الأخرى.   البيئية  الأولويات  خ�شرة  الأكرث  العا�شمة  و�شتدعم 

على  الأوراق  العري�شة  الأ�شجار  اإ�شافة  ت�شاعد  اأن  وينبغي 

وحجز  امللوثات  امت�شا�س  طريق  عن  الهواء  جودة  حت�شني 

خملفات  حتويل  وميكن  الرياح.  حتملها  التي  والرمال  الأتربة 

�شلبة معينة اإىل �شماد وا�شتخدامه كقاعدة زراعية. اإ�شافة اإىل 

ذلك فاإن املاء الزائد املتجمع يف من�شوب املياه اجلوفية املرتفع 

اخل�شراء  امل�شاحات  على  للحفاظ  �شحبه  ميكن  املدينة  يف 

املختلفة. ومن املتوقع اأن تدعم الأ�شجار وامل�شاحات اخل�شراء 

لأن  نظرا  احليوانات  مواطن  بحماية  اخلا�س  الهدف  امل�شافة 

الطيور املهاجرة ميكنها اأن تع�ش�س يف اأ�شجار املدينة.  

�لهدف �ملحدد

اإن�شاء ثلثة ممرات مل�شاحات خ�شراء ظليلة يف الدوحة ور�شد 

اأثرها على ال�شحة وجودة الهواء يف املناطق احل�شرية. 

�لنتيجة �لقطاعية �ل�ساد�سة:

زيادة �لوعي �لبيئي لل�سكان 

خلل  من  ن�شطة  م�شاركة  الناجحة  البيئية  الإدارة  �شتتطلب 

املجتمع. فال�شركات التجارية الكربى و�شانعو ال�شيا�شات لديهم 

اأدوار هامة يلعبونها وكذلك احلال بالن�شبة جلميع الأفراد. 

يف  ارتفاع  وهناك  ال�شيارات  على  متزايد  اعتماد  هناك 

ا�شتهلك الكهرباء واملياه مبا يف ذلك الغ�شيل املتكرر لل�شيارات 

وري الع�شب با�شتخدام املياه املحلة ال�شحيحة يف دولة قطر. 

وي�شتهلك تربيد الهواء ثلثي الكهرباء امل�شتخدمة يف املنازل. كما 

تكييفها  يتم  ما  غالبا  الدوحة  ال�شحاب يف مدينة  ناطحات  اأن 

بالهواء ب�شورة م�شتمرة وتتم اإ�شاءتها بالكامل. وهناك حاجة 

لتاأمني  احلالية  وال�شتهلك  النمو  اأمناط  اإدارة  حت�شني  اإىل 

ال�شحة والزدهار للأجيال املقبلة. 

فعلى  املتعمق.  البيئي  الوعي  تنامي  على  دليل  اأي�شا  وهناك 

�شبيل املثال اأ�شافت املدار�س برامج درا�شية بيئية اإىل املناهج. 

وي�شمل  البيئة،  على  بالرتكيز  املدين  املجتمع  منظمات  وتقوم 

ذلك مركز قطر خ�شراء، ومركز اأ�شدقاء البيئة، ومعهد بروة، 

الطبيعي  التاريخ  وفريق  اخل�شراء،  للمباين  القطرية  والديار 

القطري.  وتقوم هذه املنظمات بفتح  الطيور  القطري، ونادي 

باب الع�شوية للن�شمام اإليها وتقدمي الدعم لها. وعلى الرغم 

غري  املنظمات  نفوذ  بعد  لديها  لي�س  املنظمات  تلك  اأن  من 

احلكومية املماثلة يف الدول التي اأ�شبحت فيها احلركة البيئية 

اأكرث ر�شوخا، اإل اأنها تظهر اأن دولة قطر لديها نواة لوعي بيئي 

ميكن تعزيزه والتو�شع فيه. 

�لوعي �لبيئي

�شتقوم احلكومة بتعبئة ال�شكان لدعم وموؤازرة حت�شني الإدارة 

البيئية. وميكن حلملة حماية ثروة دولة قطر البيئية اأن تعتمد 

والديني  الثقايف  الرتاث  يف  الرا�شخة  الأ�شا�شية  القيم  على 

املقبلة  الأجيال  مل�شلحة  البيئة  حماية  فكرة  وتلقى  للبلد. 

قبول وا�شعا. 

احلكومة  تخطط  وتاأثريا  بروزًا  اأكرث  البيئية  احلركة  وجلعل 

للق�شية.  الن�شري  بدور  ليقوم  لتعيني �شخ�شية وطنية مرموقة 

وميكن اأي�شا للم�شروعات الإي�شاحية اأن يكون لها تاأثري. وميكن 

للمدار�س وبرامج البيئة املوؤثرة البناء على مقرتح �شندوق الأمم 

روابط  اإقامة  مع  البيئية  بالربامج  اخلا�س  للأطفال  املتحدة 

ومركز  خ�شراء  قطر  مركز  يف  اجلارية  املحلية  املبادرات  مع 

اإدارة  مثل  معينة  �شناعات  ت�شجيع  و�شيتم  البيئة.  اأ�شدقاء 
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واملمار�شات  الت�شميمات  فوائد  لإظهار  والت�شالت  املكاتب 

اخل�شراء. وميكن للم�شروعات قيد الإن�شاء، مثل مطار الدوحة 

اجلديد، اأن تعر�س ملمح ت�شميمات املباين اخل�شراء. 

�لأهد�ف �ملحددة

بناء جمتمع لديه وعي بيئي.

الوعي  للبيئة يكون معروفا جيدا لرفع  اختيار ن�شري قومي 

وال�شراكات  الإي�شاحية  امل�شروعات  خلل  من  واللتزام 

احلوارية.

�لنتيجة �لقطاعية �ل�سابعة: 

�مل�ستويني  على  و�لتعاون  �لبيئية  �لإد�رة  حت�سني 

�لإقليمي و�لدويل

تدرك احلكومة اأن التحول اإىل الإدارة البيئية امل�شتدامة يتطلب 

اأهدافا  احلكومية  الفرق  و�شتتطلب  وفعالة.  م�شوؤولة  موؤ�ش�شات 

اإليهم. و�شيحتاج �شناع  اإ�شنادها  وم�شوؤوليات وا�شحة لكي يتم 

من  ال�شتفادة  فيها  ميكن  التي  املجالت  حتديد  اإىل  القرار 

اخلربة الدولية لكي تتمكن دولة قطر من ال�شتفادة من التفكري 

الأكرث ابتكارا يف الوقت الذي تتعامل فيه مع واحدة من اأ�شعب 

جمموعات ال�شعف البيئي يف العامل.  

�شتقوم احلكومة باتخاذ قرارات هامة ب�شاأن ا�شتخدامات املياه 

والطاقة والنبعاثات يف الهواء واإدارة املخلفات واحلفاظ على 

�شياغة  ثقافة  اإىل  حاجة  هناك  و�شيكون  الطبيعي.  الرتاث 

املعلومات  نظم  �شتدعمها  والتي  الأدلة  على  املبنية  ال�شيا�شات 

امل�شتمر  والر�شد  البداية  يف  امل�شتنرية  القرارات  ت�شمن  التي 

ل�شمان المتثال وقيا�س الأثر مع مرور الوقت. 

قاعدة بيانات �ملعلومات �لبيئية

حتقيقه  ميكن  الذي  ال�شامل  التوثيق  اإىل  حاجة  هناك  �شتكون 

عرب  املعلومات  تبادل  ت�شجيع  و�شيتم  امل�شتويات.  جميع  على 

الوزارات وبني القطاع اخلا�س واحلكومة. و�شيتم اإبلغ اجلهات 

الفاعلة يف القطاع اخلا�س والأكادمييني ومعاهد البحوث وتقدمي 

احلوافز لهم لل�شعي اإىل اإيجاد حلول للتحديات البيئية اخلا�شة. 

�شتقوم  ملمو�شا  واقعا  وتبادلها  املعلومات  جمع  مبادئ  وجلعل 

مع  التقارير  اإعداد  يف  جديدة  متطلبات  بتطبيق  البيئة  وزارة 

ربع  تقارير  بتقدمي  الكربى  ال�شناعية  ال�شركات  جميع  قيام 

�شنوية عن الأداء البيئي بحيث تغطي تلك التقارير النبعاثات 

�شانعو  و�شيقوم  اخلطرة.  املخلفات  ومعاجلة  املياه  وت�شريف 

ال�شركات  جميع  اإىل  التقارير  لتلك  منوذج  بتقدمي  ال�شيا�شات 

ل�شتخدامه يف تقاريرهم. 

اإن وترية التغري الطموح يف اإدارة البيئة �شت�شع مطالب كبرية على 

وزارة البيئة. وعلى الرغم من ال�شتثمارات الأخرية يف التدريب 

العلمية  املهارات  ذوي  من  العاملني  عدد  يف  نق�س  هناك  يظل 

ب�شورة  لتتمكن  قدراتها  تعزيز  اإىل  الوزارة  و�شتحتاج  اللزمة. 

كاملة من ر�شد الأثر البيئي لقت�شاد ينمو ب�شورة �شريعة.

�شتقوم احلكومة بتوظيف اأخ�شائيني فنيني ليقودوا عملية و�شع 

املعايري لإدارة املوارد وحماية البيئة. ومن اأجل تقدمي ممار�شة 

للبيئة  الوطنية  ال�شرتاتيجية  ت�شع  املت�شافرة،  احلكومة 

البيئية  الق�شايا  ب�شاأن  الإدارات  بني  احلوار  لتقوية  ت�شورات 

وي�شمل ذلك تبادل اخلربات واإعارة املوظفني بني الوزارات.

وعندما يتم تنفيذ امل�شروعات وال�شتثمارات اجلديدة �شيحتاج 

البيئي  الأثر  تقييم  اإجراء  اإىل  امل�شروعات  تلك  على  القائمون 

احلياة  ذلك  يف  مبا  البيئة  على  املتوقعة  الآثار  يغطي  الذي 

النباتية واحليوانية واخلطط التي تخفف من الآثار ال�شلبية. 

البيئية  املعلومات  قاعدة  يف  التقييم  درا�شات  نتائج  جمع  اإن 

يتم  ول  الق�شور.  اأوجه  يق�شي على  اأن  للجمهور ميكن  املتاحة 

الدرا�شات مركزيا.  تلك  الوقت احلايل احل�شول على مثل  يف 

ويف الغالب تقوم ال�شركات باإجراء درا�شات قام الآخرون م�شبقا 

باإجنازها. 

وميكن لقاعدة البيانات املركزية دمج البيانات اخلا�شة بكل من 

قاعدة بيانات التنوع الأحيائي لدولة قطر، وم�شروع اإدارة جودة 

الهواء، وم�شروع اإدارة املخلفات. واحلفاظ على بيانات حمدثة 

ومرتابطة والو�شول اإليها يف هذه القاعدة �شي�شهل الروابط بني 

العلم وال�شيا�شات البيئية.  

�لهدف �ملحدد 

يف  البحث  اإمكانية  توفر  اإلكرتونيه  معلومات  قاعدة  اإن�شاء 

وزارة البيئة. 

�سر�كات ��سرت�تيجية 

عرب  م�شتمرة  ممار�شة  هي  البيئية  التحديات  معاجلة  اإن 

للحكومة  الرئي�شية  الوظائف  وتعد من  الأجيال وعرب احلدود. 

دول اجلوار  ا�شرتاتيجية مع  �شراكات  اإقامة  البيئي  القطاع  يف 

الأمم  منظمة  مثل  الدولية  واملنظمات  اخلا�شة  ال�شركات  ومع 

املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة، وبرنامج الأمم املتحدة للبيئة 

توفر  اأن  ال�شراكات  لتلك  وميكن  العاملية.  ال�شحة  ومنظمة 
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املعرفة الأ�شا�شية واملوارد الب�شرية والتكنولوجيا. وتواجه دولة 

البلدان  تواجه  التي  نف�شها  البيئية  التحديات  ما  اإىل حد  قطر 

دولة  تتبنى  و�شوف  العامل،  مناطق  من  منطقة  كل  يف  الأخرى 

�شراكات  بناء  اأجل  من  اخلارج  اإىل  تتطلع  دولية  روؤية  قطر 

تتعاظم فيها فر�شة توافق ال�شيا�شات والتقنيات بنجاح. و�شوف 

تدعم احلكومة اإعداد العديد من الباحثني القطريني كل �شنة 

لتويل اإدارة العملية البيئية. 

من  تنبع  حتديات  العربي  اخلليج  منطقة  دول  وتواجه 

الظروف  وعلى  الهيدروكربوين  الإنتاج  على  املعتمد  النمو 

ولأن  على ذلك،  املياه. علوة  ندرة  ذلك  ال�شحراوية، مبا يف 

امللوثات ل تتوقف عند احلدود الوطنية، فاإن امل�شكلت البيئية 

متتد وتتطلب حلوًل اإقليمية بدًل من احللول الوطنية. ويتطلب 

م�شتمرا  وتعاونا  دبلوما�شية  جهودا  القوي  الإقليمي  التعاون 

على جميع امل�شتويات. كما اأن احلكومات الوطنية �شوف حتتاج 

البيئية،  وال�شيا�شات  القوانني  لدعم  وطنية  بيانات  قواعد  اإىل 

اإقليمية  بيانات  قواعد  اإىل  بحاجة  اخلليج  منطقة  و�شتكون 

لدعم املبادرات الإقليمية. 

البيئية،  بالإدارة  القوي  والتزامها  مواردها  لتوافر  ونظرًا 

يف  قيادي  بدور  لل�شطلع  الفر�شة  قطر  دولة  لدى  �شتكون 

البلدان  مع  العمل  يف  ال�شتمرار  طريق  وعن  البيئة.  جمال 

الأخرى يف املنطقة من خلل اإطارات عمل مثل مبادرة جمل�س 

الدولية،  البيئية  والربوتوكولت  اخل�شراء  اخلليجي  التعاون 

ميكن لدولة قطر اأن تبني �شلت حيوية مع احلكومات ومراكز 

البحوث والقطاع اخلا�س. 

فيها؛  القيادة  تويل  لدولة قطر  وهناك جمالت حمددة ميكن 

على �شبيل املثال، ميكن اختيار الدوحة كمدينة ي�شرب بها املثل 

يف البتكار يف اإدارة امل�شاكل املتعلقة بارتفاع منا�شيب املياه يف 

اإن�شاء  يف  اأخرى  قيادية  فر�س  توجد  كما  احل�شرية.  املناطق 

دولة قطر لربنامج ر�شد جودة الهواء الإقليمي وقاعدة بيانات 

اإقليمية عن التنوع الأحيائي. 

تدعو ال�شرتاتيجية الوطنية للبيئة احلكومة اإىل قيادة م�شروع 

بيئي اإقليمي واحد على الأقل بحلول عام 2016. وتوفر برامج 

الربوتوكولت  من  وغريها  اخل�شراء  اخلليج  مبادرة  مثل 

وتويل  حوارات  لإجراء  الفر�س  الدولية  البيئية  والتفاقيات 

لت�شجيع  �شبل  وتبحث جميع احلكومات عن  الإقليمية.  القيادة 

البيئة وو�شع ا�شرتاتيجيات  التقنيات التي حتمي  ال�شتثمار يف 

لإخ�شاع الأن�شطة ال�شارة بيئيًا لقوانني واإجراءات تنظيمية. 

اأمر  وحمايتها  البيئة  على  احلفاظ  يف  اخلا�س  القطاع  دور  اإن 

لل�شركات.   املواطنة  واجبات  �شياق  يف  ويفهم  الأهمية،  بالغ 

وميكن لل�شركات اأن تكون م�شدرًا للتلوث ف�شًل عن احت�شانها 

وينبغي  البيئي.  التوازن  ا�شتعادة  من  ميكنها  التي  للبتكارات 

التنويه باأمثلة مواطنة ال�شركات، مثل رعاية �شركة قطر للبرتول 

للبحوث املتعلقة بال�شلحف البحرية، وهي من الأنواع املهددة 

العام  القطاعني  بني  التعاون  من  املزيد  ولت�شجيع  بالنقرا�س. 

واخلا�س، تدعو ال�شرتاتيجية الوطنية للبيئة اإىل تنفيذ ما ل يقل 

عن م�شروعني بال�شراكة مع القطاع اخلا�س بحلول عام 2016. 

وبينما تلجاأ دولة قطر اإىل التنويع لع�شر ما بعد الهيدروكربون، 

عامليًا  رائدًا  البلد  هذا  ي�شبح  لأن  وا�شحة  اإمكانية  فهناك 

والتطوير  البحث  ملبادرات  وميكن  البيئي.  القطاع  جمال  يف 

للعلوم  قطر  واحة  يف  حاليًا  تنفيذها  اجلاري  الإبداعية 

وتنمية  والعلوم  للرتبية  قطر  ملوؤ�ش�شة  التابعة  والتكنولوجيا 

ت�شبح  وقد  الإمكانية.  هذه  حتقيق  على  ت�شاعد  اأن  املجتمع 

اجلوفية  املياه  منا�شيب  ملعاجلة  عامليًا  خمتربًا  الدوحة  مدينة 

الأحيائي  التنوع  بيانات  قاعدة  وين�شئ  احل�شرية،  املناطق  يف 

ويطلق برناجمًا اإقليميًا لر�شد جودة الهواء.

�لهدف �ملحدد

قيادة م�شروع بيئي اإقليمي واحد، واإطلق م�شروعني بيئيني 

مب�شاركة القطاع اخلا�س.

�لوطني  �لإلتز�م  وتعميق  �ملعرفة  تعزيز 
بامل�سائل �لبيئية 

عند  قطر  دولة  لتوجيه  للبيئة  الوطنية  ال�شرتاتيجية  �شممت 

القت�شادي  التو�شع  بني  التوازن  يت�شمن حتقيق  مفرتق طرق، 

ال�شريع وحماية البيئة واملوارد الطبيعية. ويدعو الربنامج البيئي 

اإىل تبني جمموعة من ال�شيا�شات وال�شتثمارات ملوازنة �شغوط 

النمو ال�شكاين ال�شريع والن�شاط ال�شناعي والتو�شع احل�شري 

)الإطار 6-1(. فالتوازن بني النمو وال�شتدامة البيئية �شيدعم 

اللتزام التاأ�شي�شي الوطني بالعدالة بني الأجيال. 

�شوف تتطلب ال�شيا�شات اجلديدة حتليًل دقيقًا للأدلة احلالية، 

وتتطلب  امل�شتقبلية.  التوجهات  منذجة  مع  جنب  اإىل  جنبًا 

وعاملية  اإقليمية  بيئية  وترابطات  بحوثا  اجلديدة  التقنيات 

وتكييفها مع الظروف املحلية. وحتتاج نظم الإدارة اإىل توافق. 

وهذه املتطلبات، عند دجمها معًا، �شت�شري اإىل برنامج موؤ�ش�شي 

معريف يوؤ�ش�س التحول اإىل اإدارة بيئية متطورة. 

6
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وكما هي احلال مع اأي برنامج عمل طموح، فاإن احلكومة �شوف 

تطور قدرات وخربات جديدة يف جمالت خمتلفة، مبا يف ذلك: 

القدرة املوؤ�ش�شية على اإعداد الأنظمة واللوائح واإنفاذها. 

الأن�شطة  ملختلف  البيئي  الأثر  لتتبع  اللزمة  الآليات 

القت�شادية والقت�شاد النامي ب�شكل عام. 

تقنيات لقيا�س التحولت يف البيئة البحرية، واإمدادات املياه 

الأحفورية والهواء. 

نهج لر�شد م�شتويات املياه اجلوفية، حيث يجري ا�شتنزاف 

احتياطات املياه اجلوفية مبعدلت غري م�شتدامة. 

مناذج لتتبع �شحة الكائنات املهددة بالنقرا�س ور�شدها. 

موؤ�ش�شات  اإىل  البعيد  املدى  على  قطر  دولة  حتتاج  و�شوف 

اأكرث  وت�شجيع  العام،  الوعي  بناء  على  قادرة  متطورة  بيئية 

التكنولوجيات الواعدة واإجراء البحوث البيئية. 

�ملعرفة يف �إد�رة �لندرة 

اأن ت�شبح  اإىل  مع مرور الوقت، �شوف تكون دولة قطر بحاجة 

ماهرة يف اإدارة الندرة. فعلى �شبيل املثال، عن طريق توظيف 

املعرفة اأو تكنولوجيا املياه، ميكن جلميع امل�شتخدمني احل�شول 

موارد  من  املاأخوذة  املياه  من  ال�شتفادة  من  قدر  اأق�شى  على 

واإدارة  التعرفة  هياكل  فهم  و�شيكون  املحدودة.  املائية  البلد 

ر�شوم  هياكل  باإن�شاء  احلكومة  تقوم  بينما  حا�شمًا  الطلب 

ال�شتهلك التي تخفف هدر املياه وت�شمن ال�شرتداد اجلزئي 

اأن تكون مت�شقة مع  للتكاليف على الأقل. وميكن لهذه الهياكل 

�شوف  املياه  من  املزيد  لأن  امل�شاواة،  ب�شاأن  احلكومة  خماوف 

يكون متاحًا للجميع عندما يقل الإ�شراف يف ا�شتخدامها. 

ميكن  مف�شلة  �شورة  ال�شتدامة  اأجل  من  املعرفة  تتطلب 

العتماد عليها للتعرف على احلالة الراهنة، تاأخذ يف العتبار 

والنبعاثات  الهواء  ونوعية  وت�شريفها،  املياه  ا�شتخدام 

•
•

•

•
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والتنوع  اخلطرة،  املواد  ذلك  يف  مبا  ال�شلبة،  واملخلفات 

الأحيائي. و�شتقوم احلكومة ببناء قواعد بيانات جديدة وو�شع 

طرق جديدة لإدارة املعلومات. 

التو�شع  اأ�شكال  املعرفة  تطوير  يواكب  مل  النواحي،  بع�س  ويف 

القت�شادي والتح�شر والنمو ال�شكاين غري امل�شبوق يف البلد. 

و�شتوؤكد دولة قطر على وجود جيل متمكن علميًا يتعامل ب�شهولة 

مع البتكار التكنولوجي والتغيري.

لقد اأثبتت دولة قطر يف كثري من املجالت القدرة على حتديد 

الأهداف وحتقيقها، فالنجاح يف قطاع الطاقة دعم ال�شتثمارات 

فالتعليم  الب�شرية.  التنمية  عاٍل من  �شاعدت على حتقيق  التي 

الأ�شا�شي والتعليم الثانوي الآن يواكبان امل�شتوى العاملي، وخلل 

العقدين الأخريين، انخف�س معدل وفيات الأطفال اإىل الن�شف، 

ومت الق�شاء على العديد من الأمرا�س. 

والقدرات  املعرفة  يف  العجز  مع  بن�شاط  احلكومة  تعاملت  كما 

بيئيًا،  امل�شتدامة  الإدارة  نظم  تطوير  تعرقل  اأن  ميكن  التي 

والقت�شاد القائم على املعرفة. يف عام 1995، بداأت موؤ�ش�شة 

يف  ال�شتثمار  دولر  مليار   2 تبلغ  مبوارد  والتنمية  للعلوم  قطر 

جمال البحوث والتعليم وتنمية القدرات على جميع امل�شتويات، 

وهي تدعم جمموعة متنوعة من الربامج القائمة يف اجلامعات 

اإن�شاء  اأي�شًا  دعمت  كما  التعليمية.  املدينة  يف  العاملة  الدولية 

تركز  التي   ،2009 عام  يف  والتكنولوجيا  للعلوم  قطر  واحة 

املعلومات  وتكنولوجيا  ال�شحية  والعلوم  والطاقة،  البيئة،  على 

يديره  الذي  التناف�شي،  البحوث  برنامج  اإن  والت�شالت. 

�شندوق قطر الوطني للبحوث، يجمع بني الأو�شاط الأكادميية 

واحلكومة والقطاع اخلا�س. ويف عام 2006 التزمت احلكومة 

2.8٪ من الناجت املحلي الإجمايل على البحوث، رافعة  باإنفاق 

بذلك م�شتوى دعم احلكومة للأبحاث اإىل امل�شتوى نف�شه املتبع 

يف كربى بلدان العامل ال�شناعية. 

اأجل  من  م�شابهة  حتديات  على  مقبلة  الأخرى  البلدان  اإن 

ل  ولكن  البيئية،  ال�شتدامة  لتحقيق  وا�شحة  �شيا�شات  و�شع 

على  الرتاجع.  اأو  التقدم  لقيا�س  دوليًا  مقبول  موؤ�شر  يوجد 

البحري  الأحيائي  التنوع  فقدان  حتديد  يتم  مل  املثال،  �شبيل 

نطاق  على  امل�شتخدمة  النماذج  من  اأي  يف  دجمه  اأو  بو�شوح 

حول  يتجادلون  املجالت  بع�س  يف  اخلرباء  ومازال  وا�شع. 

البيانات  بعد  يحددوا  ومل  للتطبيق،  القابلة  املفاهيم  حتديد 

التي �شيتم جمعها. وعلوة على ذلك، لبد من و�شع موؤ�شرات 

التح�شن.  لقيا�س 

�ملعرفة �ملتكاملة 

وبالنتقال اإىل منوذج �شامل للنمو امل�شتدام، �شوف تغذي دولة 

قطر املناهج التحليلية التي تتخطى التخ�ش�شات. وعلى الرغم 

من اأن هناك حاجة اإىل اأ�شكال متخ�ش�شة عديدة من املعارف 

واملهارات التقنية، ف�شوف تعمل احلكومة من اأجل التو�شل اإىل 

نظام متكامل، وجتنب تنمية املعرفة يف غرف متوازية ومنف�شلة. 

و�شيدعم نظام التعليم قاعدة اإنتاجية اأكرث تنوعًا، والتي بدورها 

�شوف ترتبط بربنامج متوازن للنمو واملحافظة على املوارد. 

اأمر  اإن احلاجة اإىل التفكري املتكامل والتن�شيق بني القطاعات 

�شروري من اأجل الت�شدي لل�شغوط على نظام املياه. والإدارة 

بنية  من  بدءًا  متكاملة،  �شل�شلة  على  تنطوي  للمياه  املتكاملة 

اإىل مرحلة  اقت�شادية متوازنة ومنو �شكاين م�شتهدف وو�شوًل 

امل�شاركة  الأطراف  اأن  ومبا   .)8-6 )ال�شكل  التدوير  اإعادة 

متواجدة يف جهات حكومية عديدة، فعلى وزارة البيئة امل�شوؤولة 

اللزمة  املهارات  تطور  اأن  البيئية  الوطنية  ال�شرتاتيجية  عن 

للتخطيط والتنفيذ وتعريف الروابط عرب القطاعات.

ثقافة تقا�سم �ملعلومات 

�شوف  الأمد،  طويل  برنامج  و�شمن  الأهمية  من  نف�شه  بالقدر 

وتبادل  ملعاجلة  ال�شرورية  والثقافة  القدرات  قطر  دولة  تطور 

ثقافة  يتطلب  بدوره  وهذا  روتيني،  ب�شكل  املعلومات  وتف�شري 

منفتحة ذات �شفافية حيث يتم حتديث قواعد املعرفة وت�شهيل 

امل�شاركة  لت�شمل  املناق�شة  م�شاحة  تو�شيع  اإن  اإليها.  الو�شول 

على  ي�شاعد  �شوف  املدين  واملجتمع  اخلا�س  للقطاع  الكاملة 

اإيجاد حلول جديدة للتحديات البيئية. 

اإن وزارة البيئة جتمع معلومات وفرية، ولكن التقارير تاأتي يف 

اأ�شكال خمتلفة، ول يقدم اإل القليل منها بانتظام اإىل اجلمهور. 

وعند اإن�شاء نظم املعرفة الوظيفية، �شتكون احلكومة يف موقف 

قوي ملراقبة كل من المتثال لل�شيا�شات وتطبيق اللوائح اجلديدة 

والآثار املرتتبة عليها. كما �شت�شتخدم احلكومة و�شائل خمتلفة 

املنهجيات  وت�شمل  البيئية.  للإدارة  املعرفية  القاعدة  لتعزيز 

املحتملة ما يلي: 

م�سروعات ر�ئدة و�إي�ساحية: 

ي�شتطيع امل�شوؤولون التعلم من التجارب التي اأجريت على نطاق 

امل�شاريع  وت�شمل  منهجية.  تغيريات  اإىل  النتقال  قبل  �شيق 

الإي�شاحية املحتملة: 

برنامج جتريبي لختبار ا�شتخدام املياه املعاد تدويرها وغري 

املناطق  يف  اخل�شراء  امل�شاحات  ري  يف  لل�شرب  املنا�شبة 

احل�شرية. 

•
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م�شاريع اإي�شاحية ت�شمل اإعادة التدوير. 

م�شاريع اإي�شاحية لغر�س الأ�شجار يف مدينة الدوحة. 

م�شاريع اإي�شاحية لعر�س امل�شاحات املكتبية اخل�شراء. 

�لبحوث: 

طريق  عن  حتديدها  مت  التي  املعلومات  فجوات  ملء  ميكن 

درا�شات حمددة. ومن الأمثلة على ذلك: 

البحر  تدفقات مياه  انت�شار  لفهم مدى  درا�شة هيدرولوجية 

على طول ال�شاحل وتاأثريها . 

تظهر  احل�شرية  املناطق  يف  اجلو  حرارة  درجات  درا�شة 

املليئة  والكتل  امل�شجرة  اخل�شراء  املناطق  بني  الختلفات 

باملباين والطرق. 

درا�شات حول ال�شحة الب�شرية وعلقتها بجودة الهواء. 

�ل�سر�كات و�لتعاون: 

يكون  املعرفة  بناء  اأ�شكال  من  �شكل  بوجود  ي�شمح  الرتابط  اإن 

ديناميكيًا و�شل�شًا. ومن الأمثلة على ذلك: 

املناطق  املياه اجلوفية يف  ارتفاع من�شوب  موؤمتر دويل حول 

احل�شرية. 

درا�شة حول ممار�شات البلدان التي ينخف�س فيها حرق الغاز 

مثل كندا والرنويج. 

موؤمتر اإقليمي حول نوعية الهواء. 

قاعدة بيانات اإقليمية للتنوع البيولوجي. 

يف  خا�س  ب�شكل  مفيدة  املنطقة  يف  والعلقات  املعرفة  �شتكون 

فهم حقائق تغري املناخ. وميكن اأن تتوقع مناطق وبلدان خمتلفة 

حتولت مناخية خمتلفة على مر الزمن، ولكن الدول ال�شاحلية 

قد  والغاز  النفط  على  اقت�شاداتها  تعتمد  التي  ال�شحراوية 

تواجه حتديات مماثلة، وميكن اأن ت�شتفيد من امل�شاركة وتبادل 

املعلومات فيما بينها. 

اأو  البيانات  قواعد  يف  وتخزينها  املعرفة  اكت�شاب  ميكن  كما 

الدرا�شات املن�شورة، ولكن دولة قطر �شتحتاج يف نهاية املطاف 

اإىل جمموعة من ال�شكان قادرة على التفكري الناقد، اإىل جانب 

البيئية  التحديات  لتقييم  والتدريب  اللزمة  العلمية  اخلربة 

بالتزاماتها جتاه  الوفاء  البلد من  التي متكن  واإيجاد احللول 

الأجيال املقبلة. 

ومن اأجل احلفاظ على الدعم املقدم للإدارة البيئية امل�شتدامة 

•
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ول�شمان العدالة بني الأجيال، �شيحتاج �شانعو ال�شيا�شات لي�س 

متناول  يف  جلعلها  اأي�شا  ولكن  متاحة،  املعرفة  جعل  اإىل  فقط 

العمل  هذا  يتطلب  و�شوف  بحياتهم.  �شلة  وذات  املواطنني 

النفتاح وبناء الوعي ال�شرتاتيجي. كما يجب تنقيح املعلومات 

وعر�شها يف الأ�شكال التي ميكن لغري املتخ�ش�شني فهمها، دون 

املبالغة يف تب�شيط اأو ت�شويه املحتوى. 

النقلة  يف  املحك  على  هو  ما  فهم  اإىل  املواطنون  �شيحتاج  كما 

النوعية التي ت�شرع احلكومة يف تنفيذها واملكا�شب التي �شتعود 

املياه  برت�شيد  الفردية  اللتزامات  اإن  عائلتهم.  وعلى  عليهم 

والكهرباء وجتنب التنقل غري ال�شروري بال�شيارة �شتحتاج اإىل 

الهتمام  �شي�شبح  اجلهود،  هذه  ودون  وتعبئة.  توعية  برامج 

بالبيئة ال�شغل ال�شاغل ملجموعة �شغرية فقط من النخب. 

وتعلن  احلكومة  �شتجمع  الذاتية،  الدينامية  على  وللمحافظة 

عن التجارب املعروفة التي اأدت اإىل تقدم ملحوظ، على �شبيل 

املثال، ال�شبط الذاتي ل�شتخدام املياه املحلة، واأن�شطة اإعادة 

املباين  يف  الطاقة  ا�شتخدام  يف  والكفاءة  اجلديدة،  التدوير 

وخف�س اإحراق الغاز الطبيعي. 

اإن بناء راأ�س املال الب�شري للإدارة البيئية امل�شتدامة �شيتطلب 

القدرات  بناء  واحتياجات  احلالية  للمعرفة  وا�شحًا  تقييمًا 

واملوؤ�ش�شات  املعنية  اجلهات  مع  امل�شاورات  و�شتكون  احلالية. 

ذات ال�شلة جزءًا من هذه املمار�شات. 

اإدارة موارد دولة قطر على م�شار م�شتدام  فاإن و�شع  واأخريًا، 

تقنيات  مثل  الهامة،  البتكارات  على  �شيعتمد  املقبلة  للأجيال 

البيئية  والتاأثريات  التكلفة  التي تقلل من  املياه اجلديدة  حتلية 

ثاين  انبعاثات  تقلل  التي  املتجددة  الطاقة  وتطبيقات  للإنتاج، 

نظام  بناء  اإن  البديلة.  النقل  وا�شرتاتيجيات  الكربون  اأك�شيد 

التعليم، و�شبكة من ال�شراكات، و�شيا�شة القطاع اخلا�س وو�شع 

ا�شرتاتيجية بحثية تزيد من فر�س البتكارات اجلديدة �شتكون 

بني اأهم جهود احلكومة يف جمال املعرفة. 

تعزيز �لرو�بط بني �لقطاعات 

يف  البيئية  للتحديات  الت�شدي  يكمن  النواحي،  من  كثري  يف 

روؤية  يف  الكائن  نطاقًا  الأو�شع  النوعي  التحول  منوذج  قلب 

تنوعًا  اأكرث  اقت�شاد  اأهداف حتقيق  اإن   .2030 الوطنية  قطر 

مبني على تنمية املعرفة، والتدريب العايل امل�شتوى للمواطنني، 

والقدرة على البتكار كلها توؤدي اإىل حت�شني الإدارة البيئية. ويف 

املقابل، �شي�شاعد التقدم يف حل م�شاكل دولة قطر البيئية على 

دفع الأهداف الإمنائية الأخرى. 

�شمن  تقع  البيئية  الإدارة  لتح�شني  قطر  دولة  ا�شرتاتيجية  اإن 

)ال�شكل  الوطنية  التنمية  ا�شرتاتيجية  وهي  اأكرب  ا�شرتاتيجية 

اأخرى،  اأولويات  بوا�شطة  البيئي  الربنامج  دعم  و�شيتم   .)9-6
كتنويع القاعدة الإنتاجية واإن�شاء نظام تعليم يدعم مبداأ التنمية 

البيئية،  الأهداف  حتقيق  عند  نف�شه،  الوقت  ويف  امل�شتدامة. 

�شوف ت�شهم دولة قطر اأي�شًا يف اإيجاد اقت�شاد اأكرث تنوعًا ويف 

حت�شني �شحة ال�شكان. كما �شت�شيف الروابط املزدوجة زخمًا 

لتحقيق جميع الأهداف ال�شرتاتيجية.
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املوؤ�ش�شات والتنفيذ 

�جلزء �لثالث





حتديث موؤ�ش�شات القطاع العام 

يف قطر وتطويرها 

�لف�سل 7



حتتاج دولة قطر اإىل موؤ�ش�شات حكومية حديثة ومتطورة لكي تتمكن من حتقيق 

والتنمية  الجتماعي،  التقدم  جمالت  يف   2030 الوطنية  قطر  روؤية  اأهداف 

الب�شرية، والقت�شاد املتنوع، والبيئة امل�شتدامة. واإن حتقيق هذه الأهداف يتطلب 

و�شفافة،  كفوؤة  ب�شورة  عامة  وتقدمي خدمات  وتنظيمية،  موؤ�ش�شية  قدرات  بناء 

واإقامة تعاون و�شراكات مثمرة بني القطاعني العام واخلا�س، واإيجاد بيئة منا�شبة 

ملمار�شة الأعمال، وتعزيز دور اأكرب للمجتمع املدين. 

7

اإن موؤ�ش�شات القطاع العام يف دولة قطر اآخذة يف النمو ب�شرعة، 

وتعمل ب�شكل حثيث لتلبية احتياجات املواطنني وعملء اخلدمات 

العامة.  وكان م�شروع تطوير اإدارة القطاع العام يف 2007 قد 

اأو�شى باإجراء تغيريات يف الإطار املوؤ�ش�شي لتقدمي خدمات عامة 

باأ�شلوب فعال وكفوء. وهو الذي حفز احلكومة على اإعادة ت�شكيل 

الإدارة  يف  الوزارية  احلقائب  لنموذج  وفقًا  التنظيمي،  هيكلها 

معينة  �شيا�شة  و�شع  عن  امل�شاءلة  نطاق  وحتديد  احلكومية، 

والرتكيز  احلوكمة،  وحت�شني  واحدة،  وزارة  اإطار  يف  وتنفيذها 

على النتائج، وزيادة التن�شيق بني الوزارات والأجهزة احلكومية 

الأخرى، ومعاجلة التجزئة يف اتخاذ القرارات.

يتوقف تقدمي اخلدمات املطورة على وجود موؤ�ش�شات جديرة 

بالثقة، تركز على خدمة العملء، وقادرة على تقدمي اخلدمات 

حتقيق  واإن  املنا�شب.  الوقت  يف  ال�شكان،  حاجات  تلبي  التي 

ذلك �شوف يتطلب التزامًا حازمًا لتحديث جميع جوانب عمل 

ومن  وجمالته.  املجتمع  قطاعات  كل  ت�شمل  التي  احلكومة 

�شاأن البحث امل�شتمر عن طرق جلعل املوؤ�ش�شات اأكرث كفاءة اأن 

ُيعزز قدرات دولة قطر اأوقات الزدهار، ويجنبها ال�شدمات 

اأوقات الأزمات.

ي�شمل هيكل احلكومة يف دولة قطر جميع الوزارات، والأجهزة 

احلكومية الأخرى )ال�شكل 7-1(. يراأ�س �شمو الأمري وويل العهد 

ال�شلطة التنفيذية، ي�شاعدهما يف ذلك جمل�س الوزراء ورئي�س 

الوزراء  جمل�س  ي�شرف  عليا.  جمال�س  و�شتة  الوزراء،  جمل�س 

ملجل�س  العامة  الأمانة  ومتثل  العامة،  ال�شيا�شات  تنفيذ  على 

الوزراء )وزير الدولة ل�شوؤون جمل�س الوزراء( حلقة الو�شل بني 

الوزارات وجمل�س الوزراء. وتقدم الوزارات والأجهزة احلكومية 

الأخرى تقاريرها اإىل جمل�س الوزراء، وهي م�شوؤولة عن تنفيذ 

ال�شيا�شات العامة والربامج ذات ال�شلة. 

ق�شايا  يف  م�شورتها  وتقدم  باآرائها،  العليا  املجال�س  وت�شاهم 

م�شوؤولياتها  اإىل  بالإ�شافة  اإليها،  حتال  التي  ال�شيا�شات 

الر�شيدة،  والإدارة  وامل�شاءلة،  ال�شفافية،  ولتعزيز  التنظيمية. 

املحا�شبة،  ديوان  ذلك  مبا يف  مركزية،  اأجهزة  عدة  تقدم 

واللجنة  العامة،  والنيابة  التنموي،  للتخطيط  العامة  والأمانة 

العليا لل�شفافية، تقاريرها مبا�شرة اإىل �شمو الأمري و�شمو ويل 

العهد. ويعمل نحو 000 90 موظف من القطريني والوافدين 

يف احلكومة وموؤ�ش�شات القطاع العام الأخرى.

قدرات  بناء  على  وتطويره  العام  القطاع  حتديث  �شيتمحور 

التعاون  وتعزيز  الأخرى،  احلكومية  والأجهزة  الوزارات 

والتن�شيق فيما بينها. فبناء موؤ�ش�شات دولة امل�شتقبل، و�شمان 

اأداء احلكومة �شوف يتطلبان تعاونًا على نطاق  رفع م�شتويات 

الوزارات  بني  امل�شرتكة  الفرق  عمل  على  تركز  وثقافة  وا�شع، 

الوزراء  �شاملة  امل�شتويات،  جميع  وعلى  احلكومية،  والأجهزة 

الإدارات،  ومديري  الأخرى،  احلكومية  الأجهزة  وروؤ�شاء 

وروؤ�شاء الأق�شام، كما يتطلبان قيادة اإدارية فعالة وكفوءة. واإن 

التحديث  والأجهزة احلكومية على  الوزارات  لتحفيز  يلزم  ما 

من  اأف�شل  اأدوار  وممار�شة  العليا،  القيادة  دعم  هو  والتطوير 

ِقَبل الإدارات الو�شطى.

حتديث موؤ�س�سات �لقطاع �لعام 

يف قطر وتطويرها 
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ت�شري درا�شة املمار�شات املتميزة للدول الأخرى التي مت اختيارها 

للمقارنة املرجعية اإىل وجود ركيزتني مرتابطتني ومعتمدتني يف 

التحديث والتطوير املوؤ�ش�شي. تت�شمن الركيزة الأوىل موجهات 

التحديث والتطوير، وهي العوامل التي توجه الأداء وتوؤثر فيه، 

تلك  وت�شتمل  املوؤ�ش�شي،  للنجاح  مقايي�س  مبثابة  وت�شتخدم 

قيمة  وخلق  وفاعليــته،  العام،  القطاع  كفاءة  على:  املوجهات 

ُم�شافة، وال�شفافية، وامل�شاءلة، والأهمية، واإ�شراك العملء يف 

و�شع �شيا�شات واآليات تقدمي اخلدمات العامة )ال�شكل 2-7(. 

وتت�شمن الركيزة الثانية العوامل التمكينية، اأي الأدوات التي 

وت�شتمل  التحديث  اأجل  من  املوؤ�ش�شات  ت�شتخدمها  اأن  يجب 

على: التخطيط وال�شيا�شات العامة، والإدارة املالية واملوازنة، 

التنظيمية،  الهياكل  يف  والت�شاق  الب�شرية،  املوارد  وتنمية 

واإدارة امل�شرتيات، والعمليات املوؤ�ش�شية، وتكنولوجيا املعلومات، 

واإدارة الأداء.

اعتماد  يف  والنجاح  للتحديث،  ال�شحيح  املنهج  �شياغة  اإن 

فيها  املطلوبة  التغيريات  وتطبيق  املنا�شبة،  التمكني  عوامل 

ي�شتلزم  كما  احلكومية.   املوؤ�ش�شات  عمل  لإطار  تفهمًا  يتطلب 

الأ�شفل من  التمكني، )كما هو مبني يف اجلزء  حت�شني عوامل 

7-2(، الرتكيز على العوامل التي متكن املوؤ�ش�شات من  ال�شكل 

اأكرب،  قيمة  وتخلق  وفاعليًة،  كفاءًة  اأكرث  لتكون  قدراتها  بناء 

اإ�شافة اإىل موجهات الأداء الأخرى.  فالرتكيز على التخطيط 

وال�شيا�شات، واإدارة املوازنة والإدارة املالية، والتنظيم، واملوارد 

وتكنولوجيا  امل�شرتيات،  واإدارة  املوؤ�ش�شية،  والعمليات  الب�شرية، 

املعلومات، واإدارة الأداء �شوف ي�شاعد على بناء اخلربة والقدرة 

العوامل الهامة لتمكني التحديث. واإن حتديث  اللزمتني لهذه 

هذه الأدوات وتطويرها �شوف ميكن القطاع العام من رفع اأدائه 

وزيادة  القيمة،  وخلق  والفاعلية،  الكفاءة  حت�شني  خلل  من 

)املواطنني  خدماته  من  بامل�شتفيدين  �شلته  وتوثيق  ال�شفافية، 

والعملء(، وقبول اأكرب للم�شاءلة عن م�شتوى اإجناز النتائج.

7
عو�مل �لتمكني وموجهات �لتحديث و�لتطوير �ملوؤ�س�سي
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قطر،  دولة  يف  العام  القطاع  حتديث  م�شرية  خمطط  لر�شم 

مت  الوطنية،  التنمية  ا�شرتاتيجية  يف  م�شرتك  متكني  كعامل 

ا�شتخدام موؤ�شرات املقارنة املرجعية، وحتليل الو�شع الراهن، 

الرئي�شية  الرتكيز  جمالت  لتحديد  الت�شخي�شي  والتحليل 

للتحديث والتطوير )تعريف دولة امل�شتقبل( )ال�شكل 3-7(.

وتطوير  حتديث  ممار�سات  لأف�سل  مرجعية  مقارنة 

�لقطاع �لعام حول �لعامل

التمكينية  التحديث وعوامله  املرجعية ملوجهات  املقارنة  ركزت 

ممار�شات  يف  الأف�شل  بكونها  �شنفت  بلدان  خم�شة  على 

اخلم�شة  البلدان  هذه  و�شمت  وتطويره.  املوؤ�ش�شي  التحديث 

ا�شرتاليا، وكندا، والرنويج، و�شنغافورة، التي مثلت املمار�شات 

املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  واختريت  العاملية،  املتميزة 

للمقارنة الإقليمية.  وقد نفذت البلدان اخلم�شة تغيريات هيكلية 

وتنظيمية يف قطاعاتها العامة، واأجرت الكثري من التح�شينات 

اأداء  نت  وح�شَّ وجودته،  العامة  اخلدمات  تقدمي  اأ�شلوب  على 

الختيار  عليها  وقع  التي  البلدان  اأظهرت  وقد  العام.   القطاع 

متيز اأداء القطاع العام فيها ككل يف الكثري من املجالت املوؤثرة 

اأداء  و�شهولة  احلكومية،  الإدارة  )ككفاءة  املوؤ�ش�شي  الأداء  يف 

والوفاء  واللوائح،  والت�شريعات  العامة،  وال�شيا�شة  الأعمال، 

املقارنة  بلدان  اأظهرت  كما  والدولية(،  املحلية  باللتزامات 

اأداء املوؤ�ش�شات من حيث )النفتاح، والإدارة الفعالة  متيزًا يف 

للنفقات العامة، واإدارة املنازعات، والإدارة التنظيمية(. 

تت�شف البلدان التي توجد لديها موؤ�ش�شات عامة حديثة، وقطاع 

عام متميز الأداء بخ�شائ�س مت�شابهة: فهناك التزام مبوا�شلة 

للموارد،  م�شتمرة  وتعبئة  للتغيري،  دائم  وتكري�س  التح�شني، 

احلديثة  العامة  فاملوؤ�ش�شات  الأخطاء.  من  التعلُّم  على  وقدرة 

بالن�شيابية،  تت�شم  وا�شحة  موؤ�ش�شية  بعمليات  تتميز  واملطورة 

وبرتكيز عاٍل على تنمية راأ�س املال الب�شري، وبوجود اإطار فعال 

العامة  اخلدمات  وبتقدمي  وتقييمه،  املوؤ�ش�شي  الأداء  لر�شد 

توقعات  حتقيق  من  وبتمكنها  وبا�شتمرار،  وفاعلية  بكفاءة 

اجلهات امل�شتفيدة من خدماتها. كما اأن تلك املوؤ�ش�شات تعك�س 

وامل�شاءلة  املواطنني،  وم�شاركة  ال�شفافية،  من  عالية  درجة 

الوا�شحة، وت�شع لنف�شها اأهدافا �شنوية طموحة.  وقد و�شعت 

مناذج عدة لتحقيق تلك البلدان متيزًا وا�شحًا يف اأداء قطاعها 

العام.  وهذا يدل على عدم وجود منوذج واحد ميكن تطبيقه 

على جميع البلدان.  

فمن ال�شروري تكييف النموذج املقرتح للتطبيق يف دولة قطر 

العامة،  والب�شرية  والجتماعية  القت�شادية  وفقًا خل�شائ�شها 

ومتطلبات التحديث والتطوير فيها. وتبني املقارنة املرجعية باأن 

قطاعاتها  ث  دِّ حُتَ التي  البلدان  يف  الرئي�شية  الرتكيز  جمالت 

العامة با�شتمرار تغطي ثمانية عوامل رئي�شية  للتمكني. ويت�شمن 

)الإطار 7-1( موجزًا لنتائج حتليل عوامل متكني التحديث يف 

بلدان املقارنة املرجعية. 

ميكن ترجمة كل ممار�شة متميزة مت اختيارها �شمن املقارنات 

بعد  العام،  القطاع  لتحديث  متميزة  م�شاريع  اإىل  املرجعية 

بناء  واإن  واحتياجاتها.  قطر  دولة  خل�شائ�س  وفقًا  تكييفها 

القدرة املوؤ�ش�شية يف هذه العوامل ُيعزز موجهات التحديث، التي 

�شكان  جميع  حتقيقها  من  ي�شتفيد  التي  للنتائج  مقايي�س  متثل 

7
و�سع خمطط لتحديث وتطوير �لقطاع �لعام يف دولة قطر
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البلد. فرفع م�شتوى الهتمام باإدارة املوارد الب�شرية وكفاءتها 

اإىل حت�شني مهارات  يف جمال التدريب والتطوير، مثًل، يوؤدي 

اإنتاجيتهم،  من  ويح�شن  العام،  القطاع  يف  املوظفني  وخربات 

للمواطنني.   اأكرب  اأثٍر  ذات  نتائج  حتقيق  على  قدراتهم  ويطور 

واإن حت�شني العمليات يقلل من الأخطاء والتكاليف، مما يزيد 

م�شابهة  اأمثلة  اإىل  الإ�شارة  وميكن  العام.  القطاع  كفاءة  من 

مع  اأو  اأن ترتك مبفردها،  التي ميكن  الأخرى  التمكني  لعوامل 

عوامل متكني اأخرى اأثرًا وا�شحًا يف حياة املواطنني.

القطاع  اأداء  لقيا�س  املوجهات  من  جمموعات  البلدان  ت�شتخدم 

ا�شتخدمت  فقد  والتطوير.  التحديث  جهود  وتوجيه  العام، 

املنا�شب،  والتوقيت  واجلودة،  الإنتاجية،  مثل،  �شنغافورة، 

وال�شتجابة، والفاعلية، والكفاءة، وامل�شاءلة، يف منوذج لتح�شني 

عوامل  بجميع  متميز  بعينه  بلد  هناك  ولي�س  العامة.   اخلدمات 

التمكني امل�شار لها اأعله يف برنامج حتديث قطاعه العام وتطويره، 

اأو ب�شعة عوامل  ن�شبيًا يف عامل واحد  اأعلى  بلد متيز  لكل  واإمنا 

متكني ميكن ال�شتفادة منها بعد تكييفها يف حتديث القطاع العام 

يف دولة قطر وتطويره. ف�شنغافورة، مثًل، ُتقدم لدولة قطر مثال 

اأف�شل يف التخطيط وال�شيا�شات مما ُتقدمه الرنويج.

حددت املقارنة املرجعيًة خم�شة متطلبات ا�شرتاتيجية، وخم�شة 

املمار�شات  اأف�شل  تطبيق  عند  تراعى  اأن  يجب  ت�شغيلية  اأخرى 

يف التحديث.
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تت�شمن املتطلبات ال�شرتاتيجية اخلم�شة بناء القدرة املركزية 

املوؤ�ش�شي  الطابع  ُت�شفي  وبذلك  اللمركزية،  اإىل  النتقال  قبل 

على تعزيز القدرات املركزية ون�شرها، فت�شف الأدوار بو�شوح، 

ز على العوامل التمكينية لل�شلوك وتغيري املواقف ال�شخ�شية،  وُتركِّ

وتقوي الإدارة الو�شطى، وتعزز القيمة امل�شافة الإدارية.

اأما املتطلبات الت�شغيلية اخلم�شة فهي تركز على و�شع املوازنات 

وفقًا للنتائج والربامج، ل املوؤ�ش�شات، وُترتب اأولويات الأعمال، 

وُت�شفي  للعملء،  النتائج  اأثر  وُت�شاعف  العمليات،  ط  وُتب�شِّ

اأداء  وُتدير  والتن�شيق،  والر�شد  الأداء،  على  الت�شغيلي  الطابع 

وتوفر  منهجية،  اإدارة  والنتائج  املخرجات  وكذلك  املدخلت 

للتغيري فر�شته املنا�شبة من خلل حت�شني عملية �شنع القرارات 

طيلة فرتة التغيري.

نقاط  قطر  دولة  يف  العام  للقطاع  الراهن  الو�شع  حتليل  حدد 

عوامل  جلميع  املتاحة  التحديث  وفر�س  وقوته  القطاع  �شعف 

التمكني املحددة، وربط هذه الفر�س بنتائج املقارنة املرجعية.  

وا�شتفاد التحليل من مراجعة الوثائق املتعلقة مببادرات �شابقة 

العامة  الأمانة  اأعدتها  كالتي  املوؤ�ش�شي،  التطوير  جمال  يف 

العامة  للأمانة  التابعة  املركزية  والإدارات  التنموي  للتخطيط 

ملجل�س الوزراء.  كما اعتمدت بع�س نتائجه على نتائج ال�شتبيان 

وعلى  الأخرى،  احلكومية  والأجهزة  الوزارات  على  وزع  الذي 

على  ركز  والذي  قطر  دولة  يف  العام  القطاع  موظفي  م�شح 

 )4-7 )ال�شكل  يوجز  للتغيري.  وا�شتعدادهم  املوظفني  قدرة 

املنهج املعتمد يف اختيار امل�شاريع املقرتحة لتحديث املوؤ�ش�شات 

وتطويرها، وترتيب ت�شل�شلها الزمني.

وركز التحليل الت�شخي�شي على الفجوة القائمة بني املمار�شات 

الداخلية  العوامل  املتميزة، والو�شع احلايل لدولة قطر. وحلَّل 

واخلارجية للتحديث، وعر�س مراحل التحديث والتطوير على 

مدى ال�شنوات القليلة القادمة. وقد ا�شُتخدمت نتائج  املقارنة 

الت�شخي�شي،  والتحليل  الراهن،  الو�شع  وحتليل  املرجعية، 

لتعريف دولة امل�شتقبل، وتوفري الأ�شا�س لـ 16 م�شروعًا لتحديث 

القطاع العام القطري وتطويره.

�شوف تتطلب عملية حتديث موؤ�ش�شات القطاع العام وتطويرها 

يف دولة قطر جهدًا طويًل موزعًا على مراحل لتحقيق التغيري 

امل�شتهدف ب�شكل خُمطط. ففي مرحلة البناء الأ�شا�شية لعملية 

التحديث، ينبغي اأن يكون التغيري مب�شط ويركز على حتفيز 

والأجهزة  الوزارات  موظفي  جميع  قبل  من  مبلكيته  ال�شعور 

احلكومية.  ويلزم يف هذه املرحلة اأن توازن  اإدارة التغيري بني 

�شرعة التغيري والقدرة على تنفيذه واملحافظة على نتائجه.  

ولبناء اأ�شا�س قوي يجب اأن يبداأ م�شروعان اثنان اأثناء مرحلة 

للوظائف  الداعم  الدور  نطاق  تو�شيع  وهما:  التخطيط، 

ولأن  العام.   القطاع  اأداء  لإدارة  اإطار  وتطوير  املركزية، 

تفتقر  قطر  دولة  يف  الأخرى  احلكومية  والأجهزة  الوزارات 

حاليًا اإىل القدرات والطاقات اللزمة لتنفيذ جميع م�شاريع 

الوطنية،  التنمية  ا�شرتاتيجية  �شمن  والتطوير  التحديث 

فرتات  على  امل�شاريع  تلك  توزيع  ال�شروري  من  ف�شيكون 

الوطنية،  التنمية   ل�شرتاتيجية  الزمني  للإطار  وفقًا  زمنية 

7
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تقدمي  يف  بدورها  احلكومة  يف  املركزية  الوظائف  تقوم  واأن 

على  الرتكيز  يتم  واأن  املو�شوعية،  امل�شورة  واإ�شداء  الدعم 

والأجهزة  الوزارات  وبني  بينها  فيما  والتعاون  التن�شيق  تعزيز 

م�شاعدة  املركزية  الوظائف  على  يجب  كما  احلكومية. 

الوزارات والأجهزة احلكومية يف و�شع خطط تنفيذ امل�شاريع، 

ومعاجلة التحديات اجلوهرية املقيدة للتنفيذ، والتي ل ميكن 

و�شيكون  يعاجلها مبفرده.  اأن  اأو جهاز حكومي  واحدة  لوزارة 

اجلهود  وتركيز  احلكومة  اأداء  اإدارة  نظام  دعم  املف�شل  من 

الوطنية   التنمية  ا�شرتاتيجية  تنفيذ  �شمان  على  واملوارد 

الرئي�شية  الأداء  مبوؤ�شرات  احلكومة  ت�شتعني  و�شوف  بنجاح. 

ب�شاأن الفجوات الواردة يف الأداء وطرق معاجلة هذه الفجوات.

تقييم �ملوؤ�س�سات لعو�مل �أد�ء �لقطاع �لعام

كجزء من حتليل الو�شع الراهن والتحليل الت�شخي�شي ل�شرتاتيجية 

الوظائف  و�شع  على  وللوقوف  املوؤ�ش�شي،  والتطوير  التحديث 

املركزية للحكومة حاليًا، فقد مت ت�شميم ا�شتبيان، وتوزيعه على 

جميع  الوزارات والأجهزة احلكومية.  وقد �شمل ال�شتبيان جميع 

عوامل متكني التحديث والتطوير التي مت حتديدها �شابقًا، والتي 

حتتاج املوؤ�ش�شات اإىل حتديثها وتطويرها بغية حت�شني اأدائها واأداء 

التي  العوامل  من  عامل  كل  اأن  ُيذكر  ومما  ككل.   العام  القطاع 

خم�س  من  مكون  متدرج  مقيا�س  على  يقا�س  ال�شتبيان  ت�شمنها 

درجات )1 ل اأتفق ب�شدة – 5 اأتفق ب�شدة(. وُيوجز )ال�شكل 5-7( 

ومن  ككل،  احلكومة  منظور  من  اإليها  التو�شل  مت  التي  النتائج 

منظور كل وزارة اأو جهاز حكومي. 

اأ�شارت نتائج حتليل ال�شتجابات على م�شتوى احلكومة ككل باأن 

العوامل  مقدمة  يف  تربز  الأداء  واإدارة  وال�شيا�شات  التخطيط 

التي حتتاج اإىل بناء وحتديث وتطوير، �شواًء يف جانب القدرات 

الب�شرية اأم يف اجلوانب التنظيمية. وتوؤيد هذه النتائَج درا�شات 

�شابقة نفذت من قبل جهات عديدة يف دولة قطر.  وعلى �شعيد 

كبري  تفاوت  لوحظ  فقد  الأخرى  والأجهزة احلكومية  الوزارات 

بينها يف ترتيب عوامل التمكني التي حتتاج اإىل حتديث وتطوير.  

الأداء،  اإدارة  وتطوير  حتديث  باأن  النتائج  خل�شة  بينت  وقد 

واملوارد الب�شرية، والتخطيط وال�شيا�شات ميكن اأن يوفر فر�شًا 

عالية لبناء القدرات املوؤ�ش�شية، ويح�شن اأداء الوزارات والأجهزة 

احلكومية على امل�شتوى الفردي، والأداء احلكومي بوجه عام.
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7
لقيا�س اأداء موؤ�ش�شات القطاع العام، فقد مت و�شع منوذج ي�شتخدم 

الأهداف العامة لركائز روؤية قطر الوطنية 2030 كنقطة بداية 

يف و�شع جمموعة حمددة من املوؤ�شرات على م�شتوى احلكومة 

باأداء  وتتاأثــر  توؤثر  �شــوف  الــتي  النتائــج  لقــيا�س  وذلك  ككل 

القطاع العام، على ال�شعيد الوطني )ال�شكل 6-7(.  

و�شيتم قيا�س جميع املوؤ�شرات الفرتا�شية ون�شر نتائجها بانتظام.  

ومن املتوقع زيادة عدد املوؤ�شرات كلما اأ�شبح نظام اإدارة الأداء 

اأكرث تر�شيخًا وا�شتخداما يف هياكل تقدمي التقارير احلكومية.

اأن  املنفذين  على  بنجاح،  العام  القطاع  حتديث  ميكن  ولكي 

يفهموا املراحل التي �شتمر بها رحلة التحديث )ال�شكل 7-7(.  

وهذه املراحل م�شتمدة من التجارب املتميزة للمقارنة املرجعية، 

فاملوؤ�ش�شات  وخ�شائ�شها.   قطر  دولة  لظروف  وفقًا  ومكيفة 

درجات  وهناك  التحديث،  من  الأوىل  املراحل  يف  الآن  العامة 

متفاوتة من ال�شتعداد، والرغبة، والقدرة على ا�شتيعاب مزيد 

على  القدرة  مع  ال�شرعة  موازنة  َيلزم  ولذلك  التغيري.   من 

ا�شتيعاب التغيري واعتماده وتقبل نتائجه.

و�شيكون من الأهمية مبكان ترتيب امل�شاريع ترتيبًا زمنياًًّ بكل 

التمكني؛  عوامل  اأولويات  بني  الدقيق  الربط  لتحقيق  عناية 

وكمثال على ذلك بناء القدرة يف عامل الإدارة املالية لإ�شلح 

املعلومات  وتقنية  الت�شالت  ويف  املوازنات،  و�شع  عمليات 

لو�شع خطط تركز على املواطن، وبناء قاعدة بيانات مركزية.

وقد ُو�شعت بالفعل موؤ�شرات مقارنة للخطوات الو�شيطة لعملية 

التحديث، كما حددت اأهداف ق�شرية الأمد ومتو�شطة الأمد.  

م�شاريع  تو�شيف  مت  املعلومات،  من  الهائل  الكم  على  وبناًء 

م�شتهدفة ُحددت اأولوياتها وت�شل�ُشلها الزمني على مدى الفرتة 

2011-2016، للحكومة ككل، وللوزارات والأجهزة احلكومية 
ب�شكل م�شتقل. 

منهج  و�شع  مت  فقد  التحديث  عن  وا�شحة  �شورة  ولعر�س 

)ال�شكل  بناٍء موزعة على ثلث مراحل  َلِبنات  ي�شم  للتحديث 

7-8(.  فاملرحلة الأوىل، وهي اأطول املراحل الثلث، تركز على 
و�شع الأ�شا�س لبناء القدرات يف املجالت الأ�شا�شية على م�شتوى 

التعاون  بتح�شني  املرحلة  هذه  تهتم  و�شوف  ككل.  احلكومة 

م�سار�ت ممكنة  لتحديث موؤ�س�سات �لقطاع �لعام وتطويرها يف دولة قطر
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املرحلة  وتتناول  كذلك.   احلكومية  اجلهات  بني  والتن�شيق 

و�شوف  احلكومية؛  والأجهزة  الوزارات  قدرات  تر�شيخ  الثانية 

الكفاءة  من  عالية  درجة  اإىل  الو�شول  املوؤ�ش�شات   على  يكون 

التنفيذ مرنًا لكي يتم تعديل  والقدرة، يف الوقت الذي �شيكون 

الثالثة  املرحلة  وتركز  احلاجة.  ح�شب  امل�شاريع  تنفيذ  خطط 

على حتقيق التميز عرب اجلهات احلكومية من خلل بناء ثقافة 

موؤ�ش�شية تقوم على تكامل اجلهات احلكومية وتعاونها يف تقدمي 

اخلدمات العامة. 
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خلل  املوؤ�ش�شي  والتطوير  التحديث  ا�شرتاتيجية  تكر�س  �شوف 

معظم فرتة ا�شرتاتيجية التنمية الوطنية ملرحلة بناء الأ�شا�س، 

التمكني  عوامل  عام  بوجه  تغطي  تركيز  جمالت  �شتة  ويف 

الثمانية لأداء القطاع العام، وهي: 

التخطيط ال�شرتاتيجي وال�شيا�شات.

الإدارة املالية واملوازنة.

الت�شاق التنظيمي.

تنمية املوارد الب�شرية.

متكني العمليات املوؤ�ش�شية.

اإدارة الأداء.

وبينما ا�شتند كل جمال من جمالت الرتكيز على عوامل متكني 

نتائج  لكل من هذه املجالت  العام، كان  القطاع  لأداء  خمتلفة 

العام،  القطاع  لأداء  ال�شبع  املوجهات  تاأثريًا مبا�شرًا على  توؤثر 

وهي: الكفاءة، والفاعلية، وخلق القيمة، وامل�شاءلة، وال�شفافية، 

الرتكيز  7-9( جمالت  )ال�شكل  ويو�شح  والأهمية.  وامل�شاركة، 

الرئي�شية والأهداف العامة والنتائج التف�شيلية. 

ع�شر  ال�شتة  امل�شاريع  و�شعت  هذه،  ال�شتة  الرتكيز  جمالت  يف 

بالقطاع  للنهو�س  امل�شتهدفة على م�شتوى احلكومة ككل وذلك 

العام يف دولة قطر اإىل م�شتوى املمار�شات املتميزة.  واإن هذه 

امل�شاريع ت�شكل جزءًا من اخلطوة الأوىل لو�شع الأ�شا�س يف رحلة 

التحديث الطويلة الأمد.  ويتناول كل م�شروع منها فجوة وا�شحة 

مت التعرف عليها من خلل التحليل الت�شخي�شي. 

وهذه امل�شاريع املقرتحة لي�شت قوالب جامدة، اأو اأوامر يجب 

مرنة،  لنماذج  وفقًا  ت�شميمها  مت  واإمنا  هي،  كما  تنفيذها 

ومن خلل م�شاركة وا�شعة من اجلهات املعنية املالكة لها. 

و�شوف يتوقف توقيت تنفيذها على قدرة كل وزارة اأو جهاز 

للجهات  فر�شًا  امل�شاريع  مناذج  وتوفر  وا�شتعداده.  حكومي 

احلكومية لو�شع اأهداٍف اأكرث حتديدًا اأثناء تخطيط امل�شاريع 

ح�شب  وتكيفها،  امل�شاريع  مراجعة  تتم  و�شوف  وتنفيذها. 

الرئي�شية  اجلهات  مع  تعاونية  عملية  خلل  من  احلاجة، 

املعنية بالتنفيذ.

7
بر�مج حتديث موؤ�س�سات �لقطاع �لعام وتطويرها

•
•
•
•
•
•
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�لنتيجة �لرئي�سية �لأوىل: 

يف  و�لت�سغيلي  �ل�سرت�تيجي  �لتخطيط  حت�سني 

�لوز�ر�ت و�لأجهزة �حلكومية

اأغلب  يف  جديدًا  مفهومًا  ال�شرتاتيجي  التخطيط  يعد 

موؤ�ش�شات القطاع العام يف دولة قطر لأن عددًا من الوزارات 

من  النوع  هذا  يف  القدرات  اإىل  تفتقر  احلكومية  والأجهزة 

اأن  اأو  خطط،  لديها  توجد  ل  منها  الغالبية  واإن  التخطيط، 

خططها احلالية غري مت�شقة مع اأهداف روؤية قطر الوطنية 

 ،)2013 عام  )بحلول  الق�شري  املدى  فعلى   .2030
للتخطيط  قوي  اأ�شا�س  بناء  على  قطر  دولة  تركز  اأن  ينبغي 

احلكومية  والأجهزة  الوزارات  كل  ُتعدُّ  بحيث  ال�شرتاتيجي، 

روؤية  مع  تت�شق  ا�شرتاتيجية  وخططًا  �شنوية  ت�شغيلية  خططًا 

اإدارة  واإن  الوطنية.   التنمية  وا�شرتاتيجية  الوطنية  قطر 

العامة  للأمانة  التابعة  احلكومية  وال�شيا�شات  التخطيط 

تخطيط  لعملية  بنموذج  تبداأ  اأن  ميكن  الوزراء  ملجل�س 

احلكومة،  هيكل  يف  القاعدة  اإىل  القمة  من  متجهة  من�شقة 

ويف الوقت نف�شه جتري عملية بناء القدرات التخطيطية يف 

الوزارات والأجهزة احلكومية. وميكن اأن يكون للم�شتفيدين 

من اخلدمات العامة راأي يف علقة اجلهات احلكومية بهم 

يف الأمد الق�شري، لكن على نطاق حمدود مع تغذية راجعة 

اأ�شا�شية  اأخرى  واأ�شاليب  التح�شني من خلل م�شوح،  هدفها 

جلمع البيانات.

وقد حددت ب�شعة متطلبات لتحقيق الأهداف الق�شرية الأمد، 

جهة  كل  يف  وال�شيا�شات  التخطيط  قدرات  بناء  ذلك  يف  مبا 

يف  التخطيط  قدرات  وبناء  املوازنة،  باإ�شلح  والبدء  حكومية 

الوظائف املركزية، والتعاون بني الوزارات والأجهزة احلكومية، 

قطر  وبروؤية  الوطنية  التنمية  با�شرتاتيجية  الوعي  وزيادة 

الوطنية 2030.

تخطيطًا  حتقق  اأن   ،2016 عام  بحلول  قطر،  لدولة  ميكن 

الوطنية  روؤية قطر  لب�شع �شنوات يكون مت�شقًا مع  ا�شرتاتيجياًًّ 

العامة،  باملوازنة  اأي�شًا  اخلطط  ترتبط  اأن  وينبغي   .2030
بتخ�شي�شات  وثيقًا  ارتباطًا  املرتبط  الأداء  اإدارة  وبنظام 

اأن   ،)2016 عام  )بحلول  املتو�شط  الأمد  وي�شلتزم  املوازنة. 

والأجهزة احلكومية يف و�شع تخطيط  الوزارات  ت�شارك جميع 

يكون  اأن  وكذلك  لقطاعاتها،  ال�شنوات  متعدد  ا�شرتاتيجي 

التخطيط ال�شرتاتيجي على امل�شتوى الوطني قد اكتملت جميع 

مكوناته.  كما يجب على املدى املتو�شط الهتمام براأي العميل 

ور�شاه عن اخلدمات العامة ب�شورة منتظمة من خلل قنوات 

كامل�شوح وجمموعات الرتكيز.

اخلطط  اإىل  امل�شتند  الأداء  من  فيه  املرغوب  امل�شتوى  بلوغ  اإن 

يتطلب وجود قاعدة بيانات مركزية للقطاع العام، لكي ميكن من 

خللها ر�شد تنفيذ ا�شرتاتيجية التنمية الوطنية ر�شدًا فعاًل.  

وياأتي و�شُع موازنة م�شتندة اإىل الربامج ومتعددة ال�شنوات من 

ومن  املتو�شط؛  الأمد  الأهداف يف  لتحقيق  املتطلبات  اأهم  بني 

هذه املتطلبات اأي�شًا التعاون والتن�شيق الفعالن بني املوؤ�ش�شات؛ 

ُر خرباء يف التخطيط؛ وو�شُع اإطار ر�شني لإدارة الأداء. وَتوفُّ

التخطيط  التاليني يف جمال  للم�شروعني  العام  الهدف  ويتمثل 

ا�شرتاتيجي  تخطيط  عملية  بو�شع  وال�شيا�شات  ال�شرتاتيجي 

خططها  اإعداد  يف  احلكومية  والأجهزة  الوزارات  لدعم 

ال�شرتاتيجية والت�شغيلية.

و�سع برنامج للتخطيط �ل�سرت�تيجي و�لت�سغيلي وتنفيذه 

على م�ستوى �حلكومة ككل 

وزارة  كل  يف  التخطيط  ثقافة  لتعزيز  امل�شروع  هذا  مم  �شُ

لتحقيق  املوجهة  اخلطط  بني  وللمواءمة  حكومي،  جهاز  اأو 

الأهداف العامة، وم�شاعدة الوزارات والأجهزة احلكومية على 

املوظفني على  اهتمام  وتركيز  املوارد،  بدائل تخ�شي�س  تقييم 

الأهداف العامة واملحددة امل�شرتكة.  و�شتكون اإدارة التخطيط 

الوزراء  ملجل�س  العامة  للأمانة  التابعة  احلكومية   وال�شيا�شات 

امل�شروع،  تنفيذ هذا  امل�شوؤولة عن  الرئي�شية  املعنية  هي اجلهة 

فهي ت�شع املبادئ التوجيهية وُتن�شق الأن�شطة وُتديرها.  و�شوف 

للتخطيط  العامة  والأمانة  واملالية،  القت�شاد  وزارة  تقدم 

التنموي، والإدارة املركزية للتنظيم والتطوير احلكومي التابعة 

التنفيذ  فرتة  اأثناء  للإدارة  ودعمًا  تن�شيقًا  الوزراء  ملجل�س 

للتنفيذ(.  �شهرا  و12  للت�شميم  اأ�شهر   9( �شهرا   21 البالغة 

تعتمد  �شنوية  تخطيط  عملية  بو�شع  امل�شروع  ينتهي  و�شوف 

الأعلى، مع  اإىل  الأ�شفل  الأ�شفل ومن  اإىل  الأعلى  اجتاهني من 

و�شع حدود زمنية وا�شحة للتنفيذ.  و�شوف يتم اإجراء جتريب 

لعملية التخطيط ال�شرتاتيجي والت�شغيلي اجلديدة يف وزارات 

والأجهزة  الوزارات  جميع  يف  الكامل  تنفيذها  قبل  خمتارة، 

احلكومية الأخرى.

�لهدف �ملحدد

وا�شحة  �شنوية  تنفيذية  خطط  لإعداد  عملية  وتنفيذ  و�شع 

تت�شق مع روؤية قطر الوطنية 2030، ومع ا�شرتاتيجية التنمية 

الوطنية، واإعداد تقارير عن  تنفيذ هذه اخلطط وتقدميها 

اإىل اإدارة التخطيط وال�شيا�شات احلكومية يف الأمانة العامة 

ملجل�س الوزراء.

•
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يف  وتطويرها  �ل�سرت�تيجي  �لتخطيط  قدر�ت  بناء 

�لوز�ر�ت و�لأجهزة �حلكومية، وربطها باإد�رة �لتخطيط 

و�ل�سيا�سات �حلكومية يف �لأمانة �لعامة ملجل�ص �لوزر�ء

من  احلكومية  والأجهزة  الوزارات  امل�شروع  هذا  ن  ميكِّ �شوف 

اإدارة  من  ممكنة  م�شاعدة  باأقل  ال�شرتاتيجية  خططها  و�شع 

الوزراء.   ملجل�س  التابعة  احلكومية  وال�شيا�شات  التخطيط 

و�شيكون لهذه الإدارة دور رئي�شي يف و�شع خطة بناء القدرات 

العامة  الأمانة  و�شت�شاعد  احلكومية،  والأجهزة  الوزارات  يف 

معهد  �شيكون  بينما  والإدارة،  بالتن�شيق  التنموي  للتخطيط 

التنمية الإدارية، ومب�شاعدة من معاهد التدريب الأخرى املحلية 

لبناء  التدريبية  الربامج  و�شع  عن  املبا�شر  امل�شوؤول  والدولية، 

القدرات.  و�شيتطلب اإجناز امل�شروع ما يقرب من 27 �شهرًا )9 

اأ�شهر للت�شميم و18 �شهرا للتنفيذ(.

�لهدف �ملحدد

الوزارات  يف  وتنفيذها  ا�شرتاتيجي  تخطيط  عملية  و�شع 

واخلربة  املوظفون  لديها  يتوفر  التي  احلكومية،  والأجهزة 

اللزمة لو�شع خطط ا�شرتاتيجية.

�لنتيجة �لرئي�سية �لثانية: 

حت�سني كفاءة وفاعلية �لإد�رة �ملالية و�إد�رة �ملو�زنة

�ملو�زنة و�لإد�رة �ملالية

ب�شع  مدى  على  �شينفذ  الذي  املوازنة،  اإ�شلح  م�شروع  �شريكز 

�شنوات على حتديث وتطوير ممار�شات الإدارة املالية، واأ�شلوب 

احلالية،  ال�شنوية  العامة  املوازنة  اإن  العامة.  املوازنة  اإعداد 

امل�شاكل  من  الكثري  ت�شبب  املحا�شبية  البنود  اإىل  وامل�شتندة 

والختناقات اأثناء تخطيط موازنة تطوير املوؤ�ش�شات وحتديثها، 

الوطنية،  التنمية  ل�شرتاتيجية  الأخرى  امل�شاريع  وكذلك 

وكذلك  �شنوات،  لعدة  تنفيذها  ميتد  التي  امل�شاريع  وبالأخ�س 

اخلربة  وتو�شي  حكومية.  جهات  عدة  بني  امل�شرتكة  امل�شاريع 

بو�شع  عليها  الطلع  مت  التي  املتميزة  واملمار�شات  العاملية 

املوازنة امل�شتندة اإىل الربامج واملتعددة ال�شنوات يف �شياق اإعداد 

املوازنة ال�شنوية.  فا�شتخدام املوازنات املتعددة ال�شنوات ي�شجع 

عملية  يف  البناءة  امل�شاركة  على  احلكومية  والأجهزة  الوزارات 

و�شع املوازنة، مع مراعاة اأن يكون التحول من الأ�شلوب احلايل 

يف دولة قطر اإىل موازنات الربامج ولعدة �شنوات ب�شكل تدريجي 

وفقًا لتطور القدرات يف هذا املجال.  و�شوف تتوقف قيمة منهج 

املتو�شطة  املوازنة  تقديرات  ودقة  موثوقية  املقرتح على  املوازنة 

ال�شرتاتيجية  اخلطط  املقرتح  الإ�شلح  يربط  و�شوف  الأمد. 

باملوارد املالية، وي�شاعف من كفاءة الإيرادات وفاعليتها. 

ت�شتند موازنة دولة دولة قطر العامة حاليًا اإىل البنود املحا�شبية 

والأجور،  الرواتب  وهي:  ف�شول  اأربعة  �شمن  تندرج  التي 

فتنفيذ  الرئي�شية.  وامل�شاريع  والأ�شول،  الت�شغيلية،  والنفقات 

على  املوازنة  و�شع  يتطلب  �شوف  الوطنية  التنمية  ا�شرتاتيجية 

ال�شفافية.  تتـبُّع الأداء، وزيادة  اآلية  اإىل جانب  اأ�شا�س الربامج، 

موازنة  تو�شع  �شوف  واملالية،  القت�شاد  وزارة  من  ومب�شاعدة 

على  امل�شاريع  وموازنة  �شنوي،  اأ�شا�س  على  الت�شغيلية  الأن�شطة 

املايل،  الأداء  موؤ�شرات  و�شوف حتدد  ال�شنوات.   متعدد  اأ�شا�س 

وُيقا�س الأداء بناًء على النفقات املالية.  و�شوف تكون عملية و�شع 

املوازنة بكاملها – التخطيط والتنفيذ والرقابة – عملية اآلية. 

و�شيتطلب تنفيذ هذه التغيريات �شمان التزام احلكومة باإ�شلح 

واملالية،  القت�شاد  لوزارة  الب�شرية  القدرات  وبناء  املوازنة، 

واإدخال ُنظم واأدوات اإدارة مالية متطورة، واإعداد اإطار لإدارة 

الأداء، والبدء بتخطيط ا�شرتاتيجي متعدد ال�شنوات.

وميكن اأن ت�شع دولة قطر موازناتها يف الأمد املتو�شط )2016(، 

على اأ�شا�س النتائج املراد حتقيقها، ولي�س على جمرد م�شاريع 

وخطط مقرتحة.  ويجب اأن ي�شمل اأفق التخطيط اأكرث من �شنة 

لدى  يكون  اأن  يجب  كما  الت�شغيلية.  للأغرا�س  حتى  واحدة، 

اأكرب لتخ�شي�س  الوزارات والأجهزة احلكومية ا�شتقلل ذاتي 

وتوزيع تخ�شي�شاتها املالية بني بنود موازنتها ال�شنوية.  وينبغي 

تقييم التقدم املحرز مقابل موؤ�شرات اأداء رئي�شية عندما ُتتخذ 

القرارات ب�شاأن موازنة اجلهة احلكومية. 

�شوف يتطلب حتقيق اأهداف العام 2016 قدرات عالية التاأهيل 

يف جميع الوزارات والأجهزة احلكومية، وتخطيطا ا�شرتاتيجيا 

متعدد ال�شنوات؛ واإدارة و�شطى اأكرث كفاءة واأو�شع �شلحية مما 

هي عليه يف الوقت احلا�شر، وتطبيقًا كامًل للأنظمة والأدوات 

احلديثة يف الإدارة املالية.

�ل�سرت�تيجي،  بالتخطيط  �لعامة  �لنفقات  �إد�رة  ربط 

وزيادة �ل�سفافية، و�أمتتة عمليات �إعد�د �ملو�زنة

لتحديث  رئي�شيًا  م�شروعًا  املوازنة  اإعداد  عملية  اإ�شلح  يعترب 

املوؤ�ش�شات وتطويرها. واإن اإ�شلح عملية و�شع املوازنة وحتويلها 

اإىل عملية اآلية �شوف ُي�شهل و�شع املوازنات وتخ�شي�س املوارد، 

املايل،  والتخطيط  ال�شرتاتيجي  التخطيط  بني  ال�شلة  وتوثيق 

وزيادة �شفافية الإنفاق، وم�شاعدة الوزارات والأجهزة احلكومية 

تقييم  بدائل تخ�شي�س موازناتها. و�شوف تقوم  الأخرى على 

وزارة القت�شاد واملالية بدور رائد يف قيادة اجلهود الرامية اإىل 

وتنفيذها.   وتن�شيقها  واإدارتها  للموازنة  اجلديد  النظام  و�شع  
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و�شوف ُتقدم الأمانة العامة للتخطيط التنموي واإدارة التخطيط 

وال�شيا�شات احلكومية التابعة ملجل�س الوزراء، وديوان املحا�شبة 

الدعم اللزم يف مرحلة الت�شميم. 

ال�شنة  يف  الت�شميم  مرحلة  اأثناء  املنفذة  املهام  ت�شمل  و�شوف 

املوازنة  اإىل  ال�شنوية  املوازنة  من  حتوًل  امل�شروع،  من  الأوىل 

البنود  اأ�شا�س  على  املوازنة  و�شع  ومن  ال�شنوات،  املتعددة 

تخطيط  وربط  الربامج،  اأ�شا�س  على  و�شعها  اإىل  املحا�شبية 

لو�شع  اآيل  نظام  وت�شميم  ال�شرتاتيجي،  بالتخطيط  املوازنة 

يف  العامة  املالية  اإدارة  يف  الب�شرية  القدرات  وبناء  املوازنة، 

تنفيذ  لقيادة  خرباء  وتعيني  احلكومية،  والأجهزة  الوزارات 

التاليتني،  ال�شنتني  العملية اجلديدة لو�شع املوازنة. ويف خلل 

الوزارات  جميع  يف  املوازنة  لو�شع  اآلية  عملية  تنفذ  �شوف 

اإجناز  النتيجة  هذه  حتقيق  و�شيتطلب  احلكومية.  والأجهزة 

عملية التخطيط ال�شرتاتيجي بنهاية ال�شنة الأوىل من �شنوات 

اإ�شلح املوازنة.

�لهدف �ملحدد

والأجهزة  الوزارات  جميع  يف  املوازنة  اإعداد  عملية  اأمتتة 

احلكومية الأخرى.

�لنتيجة �لرئي�سية �لثالثة: 

حت�سني �لتن�سيق و�لت�ساق �لتنظيمي

اأن توؤدي امل�شاريع املنفذة يف جمالت الرتكيز على  من املتوقع 

الت�شاق والتن�شيق التنظيمي اإىل حت�شني الكفاءة والفاعلية يف 

الوزارات والأجهزة احلكومية بثلث طرق على الأقل. الأوىل، 

املركزية.   والأجهزة  الوظائف  دور  اأو�شح  تعريفًا  ف  �شتعرِّ اأنها 

ففي البلدان التي بداأت لتوها بالتحديث، كما تفعل دولة قطر 

الدعم  اأن تقدم  اإىل  الوظائف والأجهزة املركزية  الآن، حتتاج 

حتديد  على  وت�شاعدها  احلكومية،  والأجهزة  للوزارات  القوي 

الفجوات ونقاط ال�شعف وكيفية معاجلتها والتغلُّب عليها. كما 

معيارية  توجيهية  مبادئ  ت�شع  اأن  الأجهزة  تلك  على  وينبغي 

وتعمل  الأخرى  احلكومية  والأجهزة  الوزارات  تعتمدها  لكي 

بداأ  الذي  احلكومة،  هيكلة  اإعادة  م�شروع  اأن  والثانية،  بها. 

وظائف  ملواءمة  الآن  مراجعة  اإىل  يحتاج  �شوف   ،2008 عام 

الدعم والوظائف امل�شرتكة، ومعاجلة التداخل والزدواجية يف 

الوظائف، واإلغاء الوظائف الفائ�شة عن احلاجة. والثالثة هي 

اأن الوزارات والأجهزة احلكومية حتتاج اإىل زيادة فاعليتها من 

خلل تقلي�س الوظائف الإدارية، و�شبط الإنفاق عليها، وتوجيه 

التنظيمية يف اخلطوط  اإىل وحداتها  املزيد من تخ�شي�شاتها 

الأمامية امل�شوؤولة ب�شكل مبا�شر عن تقدمي اخلدمات الرئي�شية.

ما زال م�شروع اإعادة هيكلة احلكومة يف دولة قطر لعام 2008 

جاريا.  وينبغي لدولة قطر، اأثناء رحلتها اإىل التحديث، اأن تبني 

دولة  تن�شق  اأن  ينبغي   ،2013 عام  وبحلول  اجلهد.  هذا  على 

اأف�شل  قدرات  ببناء  تبداأ  واأن  الإدارية،  الوظائف  جميع  قطر 

يف الوظائف والأجهزة املركزية، واأن تن�شئ اأدوارًا وم�شوؤوليات 

مميزة داخل الوزارات والأجهزة احلكومية، واأن تعزز التعاون 

والتن�شيق بني الوزارات والأجهزة احلكومية كمجموعة، وداخل 

اأن  كل جهة حكومية، ومع وظائف احلكومة املركزية.  وينبغي 

النتائج  عن  امل�شوؤولية  احلكومية  والأجهزة  الوزارات  تتحمل 

تخطيط  فرق  ت�شكيل  و�شيكون  الق�شري.  الأمد  يف  واملخرجات 

حكومي  جهاز  اأو  وزارة  كل  داخل  لذلك  مكر�شة  ا�شرتاتيجي 

التخطيط  باإدارة  قوية  و�شلت  خرباء  موظفون  لديهما 

املتطلبات  من  الوزراء  ملجل�س  التابعة  احلكومية  وال�شيا�شات 

الأ�شا�شية لتحقيق نتائج امل�شروع.

كما اأن حتديد احلجم الأمثل لكل وزارة وجهاز حكومي، وتعزيز 

وظائف التنظيم املركزي لت�شجيع التعاون، وتطبيق نظام تقدمي 

اخلدمات التي تركز على املواطن، وتعزيز ثقافة عمل الفريق 

والتعاون يعترب من اأهم املتطلبات يف الأمد الق�شري.

التنظيمي  ت�شميمها  حت�شن  اأن  اأي�شا  قطر  دولة  وت�شتطيع 

بحلول عام 2016. وينبغي منح الأجهزة احلكومية التي ل تقع 

حتت مظلة جمل�س الوزراء مزيدًا من ال�شتقلل الذاتي لو�شع 

اتخاذ  عملية  من  ُي�شرع  ومبا  مواردها،  وتخ�شي�س  اأهدافها، 

القرارات. كما ينبغي اإعادة النظر يف و�شع الهياكل التنظيمية 

داخل كل وزارة للتخل�س من الن�شاطات غري الفعالة، ومعاجلة 

الزدواجية، وتقليل التعار�س مع وزارات اأخرى، و�شد الثغرات 

يف العمليات الإدارية، واختيار احلجم الأمثل للوظائف الإدارية. 

كما يجب زيادة فاعلية التعاون بني اجلهات احلكومية.

لتحقيق  الهامة  املتطلبات  بني  من  فاإن  تقدم،  ما  على  علوة 

اإن�شاء  التنظيمي  والت�شاق  بالتن�شيق  اخلا�شة  الأهداف 

بني  التعاون  تعزيز  بغية  املعلومات  لتكنولوجيا  م�شرتكة  خطة 

بيانات مركزية  قاعدة  وو�شع  والأجهزة احلكومية،  الوزارات 

وتعريف  املوؤ�ش�شي،  الأداء  لإدارة  فعال  واإطار  العام،  للقطاع 

ب�شكل  احلكومية  والأجهزة  للوزارات  وامل�شوؤوليات  الأدوار 

اأو�شح واأكرث واقعية. 

�أد�ء �حلكومة  �إد�رة  �ملركزية يف  �لوظائف  دور  تعزيز 

�سبيل  على  �لوطنية  �لتنمية  با�سرت�تيجية  )بدءً� 

�لتجربة(
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احلكومية  والأجهزة  الوظائف  تعزيز  على  امل�شروع  هذا  يركز 

تطوير  من  الأوىل  املراحل  دعم  من  تتمكن  لكي  املركزية، 

عام  بوجه  احلكومي  الأداء  واإدارة  وحتديثها،  املوؤ�ش�شات 

التخطيط  وربط  العام،  القطاع  اإدارة  )بتن�شيق  اأف�شل  اإدارًة 

ال�شرتاتيجي بالأداء، وتبادل اخلربات مع الوزارات والأجهزة 

احلكومية  والأجهزة  الوظائف  تكون  اأن  وينبغي  احلكومية(. 

وبتطبيق  القدرة،  من  العالية  امل�شتويات  يف  القدوة  املركزية 

املمار�شات املتميزة داخلها. 

و�شوف  لإجنازه.  تقريبًا  �شهرًا   27 اإىل  امل�شروع  يحتاج  �شوف 

املركزية  الأدوار  تعريف  على  الأوىل  الت�شعة  الأ�شهر  تركز 

النموذج  وعلى  لها،  اللزمة  الت�شريعات  وو�شع  وامل�شوؤوليات، 

جهاز  اأو  وزارة  كل  عمل  يف  ل  التدخُّ ونوع  وم�شتوى  الت�شغيلي، 

وعلى  مركزي،  حكومي  وجهاز  مركزية  وظيفة  لكل  حكومي 

اآليات التعاون بني الوظائف والأجهزة احلكومية املركزية، من 

جهة، واآليات احلوكمة، من جهة اأخرى، حلل املنازعات. و�شوف 

الوظائف  دور  العاملية يف و�شف  املتميزة  باملمار�شات  ُي�شرت�شد 

التميز واخلربة دعم  و�شيتوىل مركز  دولة قطر.   املركزية يف 

تطوير  يف  الأخرى  املركزية  احلكومية  والأجهزة  الوظائف 

املعارف واملهارات ال�شرورية.

�لهدف �ملحدد

احلكومية  والأجهزة  الوظائف  تديره  متيز  مركز  اإن�شاء 

املركزية لتقدمي الدعم الفني يف بناء القدرات الب�شرية.

�لوز�ر�ت  جلميع  �لتنظيمية  و�لهياكل  �لأدو�ر  مر�جعة 

�لفائ�ص  و�إز�لة  �لوظائف،  لتن�سيق  �حلكومية  و�لأجهزة 

منها عن �حلاجة 

املنا�شب  التنظيمي  الهيكل  و�شع  اإىل  امل�شروع  هذا  ي�شعى 

للحكومة يف دولة قطر. اأي الهيكل الذي يوؤدي اإىل زيادة كفاءة 

احلكومية  املوؤ�ش�شات  دعم  خلل  من  وفاعليته  العام  القطاع 

الهياكل  ت�شاميم  وتن�شيق  وفعالية،  كفاءة  اأكرث  ت�شبح  لكي 

الدقيق  والو�شف  احلكومية،  والأجهزة  للوزارات  التنظيمية 

امل�شاءلة  وحت�شني  واأدوارها،  احلكومية  اجلهات  لوظائف 

للتنظيم  املركزية  الإدارة  واإن  القرار.  �شنع  يف  وال�شفافية 

هذا  تقود  �شوف  الوزراء  ملجل�س  التابعة  احلكومي   والتطوير 

واإدارة  التنموي،  للتخطيط  العامة  الأمانة  من  بدعم  املجهود، 

التخطيط وال�شيا�شات احلكومية التابعة ملجل�س الوزراء واإدارة 

اأن  ويقدر  الوزراء.  ملجل�س  التابعة  احلكومية  الب�شرية  املوارد 

ي�شتغرق اإجناز هذا امل�شروع 16 �شهرًا )4 اأ�شهر للت�شميم و12 

�شهرا للتنفيذ(.  و�شوف حتدد التغيريات يف الهيكل التنظيمي 

ذ يف جميع الوزارات والأجهزة احلكومية، وت�شمم الهياكل  وُتنفَّ

الوظيفية، ثم تتم مواءمة جمموعات الوظائف وتو�شيفاتها مع 

القدرات، بناًء على الوظائف والهياكل اجلديدة.

�لأهد�ف �ملحددة

حتقيق الو�شوح يف امل�شوؤوليات والأدوار الت�شغيلية والتنظيمية 

جلميع الوزارات والأجهزة احلكومية.

جلميع  وتو�شيفاتها  الوظائف  وم�شميات  جمموعات  توحيد 

التنظيمية  للهياكل  وفقًا  احلكومية،  والأجهزة  الوزارات 

النهائية وهياكل الوظائف، واملعايري، واملبادئ التوجيهية.

�لتكاليف  من  �لإد�رية  �لنفقات  حل�سة  �لأمثل  �لتحديد 

�لإجمالية، ودعم وظائف �خلدمات �مل�سرتكة

يتوقع اأن يوؤدي هذا امل�شروع اإىل حت�شني كفاءة وفاعلية الوظائف 

ز جهوده  الإدارية يف جميع الوزارات والأجهزة احلكومية، اإذ يركِّ

اخلدمات  تقدمي  عن  امل�شوؤولة  الأمامية  اخلطوط  دعم  على 

�شتقود  العميل.  على  ز  ُتركِّ التي  املوؤ�ش�شات  دور  ويعزز  العامة، 

النفقات  �شبط  اإىل  الرامي  اجلهد  واملالية  القت�شاد  وزارة 

الإدارية على اأمثل وجه من خلل و�شع املعايري العامة يف �شائر 

اأنحاء البلد، بينما ُت�شاعد الإدارة املركزية للتنظيم والتطوير 

الهياكل واملعايري  تن�شيق  الوزراء على  التابعة ملجل�س  احلكومي 

التنظيمية.  وُيتوقع اأن يتطلب اإجناز امل�شروع 28 �شهرًا تقريبًا 

معايري  و�شتحدد  للتنفيذ(.  �شهرا  و24  للت�شميم  اأ�شهر   4(

وموؤ�شرات لحتياجات الوظائف الإدارية املالية والب�شرية، وذلك 

بالعتماد على املمار�شات العاملية املتميزة يف هذا اجلانب بغية 

زيادة الكفاءة وتقليل الهدر.

�لأهد�ف �ملحددة

واملوارد  الإدارية،  النفقات  ل�شبط  ومعايري  اأهداف  و�شع 

الب�شرية يف الأمدين املتو�شط والطويل.

من  الإدارية  النفقات  ح�شة  تخفي�س  ل�شمان  نظام  و�شع 

اإجمايل نفقات الوزارات والأجهزة احلكومية. 

�لنتيجة �لرئي�سية �لر�بعة: 

حت�سني جودة �ملو�رد �لب�سرية وتعزيز �إد�رتها

اإن جودة املوارد الب�شرية يف دولة قطر ذات اأهمية بالغة لتحديث 

الب�شرية  املوارد  اإدارة  قانون  �شدر  وقد  العامة.  املوؤ�ش�شات 

املوارد  اإدارة  وظائف  جميع  �شامًل   2009 لعام  احلكومية 

ذوي  ا�شتقطاب  اخل�شو�س  وجه  على  وا�شتهدف  الب�شرية، 

املوؤهلت والكفاءات العالية اإىل القطاع العام، ومع ذلك فل تزال 

هناك الكثري من التح�شينات املطلوبة للنهو�س بهذا الهدف. 
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فهنالك جمالت حتتاج اإىل حت�شني يف الأمد الق�شري.  وينبغي اأوًل 

حتديد جمموعات الوظائف واأو�شافها الدقيقة يف خمتلف جهات 

التابعة  احلكومية  الب�شرية  املوارد  اإدارة  وعلى  العام.  القطاع 

للأمانة العامة ملجل�س الوزراء اأن ت�شع مبادئ توجيهية مل�شاعدة 

الب�شرية  مواردها  تخطيط  على  احلكومية  والأجهزة  الوزارات 

وبناء قدراتها، وو�شع برامج تطوير للموظفني وفقًا لحتياجات 

وظائفهم.  كما يتطلب الأمر زيادة م�شاءلة املوظفني بغية حت�شني 

القطاع  موظفي  اأداء  لإدارة  معياري  اإطار  وت�شميم  الإنتاجية، 

العام تلتزم به وتنفذه جميع الوزارات والأجهزة احلكومية.  ومن 

ل�شتقطاب  �شاملة  وطنية  ا�شرتاتيجية  و�شع  كذلك  ال�شروري 

الوزارة  العمل على م�شتوى  الكفاءات واملواهب، وربط قوة  ذوي 

ر املوظفني  اأو اجلهاز بال�شيا�شة احلكومية لقوة العمل ل�شمان توفُّ

ذوي املوؤهلت العالية يف جميع القطاعات.

معياري  نظام  تنفيذ  املرحلة  هذه  اإىل  الو�شول  يتطلب  �شوف 

وبرامج  الوظائف،  ذلك  يف  )مبا  الب�شرية  املوارد  لإدارة 

تكنولوجيا املعلومات امل�شرتكة، وقاعدة بيانات مركزية للموارد 

جميع   يف  الب�شرية  للموارد  كفوءة  اإدارات  وتطوير  الب�شرية(؛ 

الوزارات والأجهزة احلكومية، ودعمها مبوظفني موؤهلني، وو�شع 

دليل تدريبي، وحتديد الوظائف الرئي�شية لإدارة املوارد الب�شرية 

)كالتخطيط والتوظيف والتدريب والتطوير على �شبيل املثال(.

القدراِت  بناء  على  يقوم  فالرتكيز  املتو�شط  املدى  يف  اأما 

والأجهزة  الوزارات  متكني  وينبغي  تقدمًا.   الأكرَث  والرتتيباِت 

الب�شرية،  مواردها  اإدارة  من   2016 عام  بحلول  احلكومية 

بينما  ال�شنوات،  متعدد  تخطيطًا  فيها  العمل  قوة  وتخطيط 

د اإدارة املوارد الب�شرية املركزية يف احلكومة تخطيط قوة  ُتوحِّ

العمل على امل�شتوى الوطني. وينبغي حتديد م�شار وظيفي لكل 

موظف وربطه بالأداء.  كما يجب مراعاة منح املديرين الفنيني 

الوظيفي  التطوير  مثل  جمالت  يف  مدًى  اأو�شُع  ذاتيًا  ا�شتقلًل 

واحتياجات التدريب.  واأخريًا، ينبغي و�شع نظام لإدارة الأداء 

الوظيفي، وذلك ا�شتنادًا اإىل معايري الكفاءة.

كامًل  التزامًا  الأمد  املتو�شطة  الأهداف  بلوغ  يتطلب  �شوف 

وو�شع  احلكومية؛  الب�شرية  املوارد  بتطوير  العليا  ال�شلطات  من 

ال�شيا�شات واملعايري التي ت�شهل تنفيذ قانون اإدارة املوارد الب�شرية 

احلكومية لعام 2009 ودعمها، للتمكني من ا�شتقطاب اخلرباء 

وتوظيفهم  �شواء(  حد  على  والوافدين  )الَقَطريني  واملهنيني 

موؤهلت  ذوي  ب�شرية  موارد  موظفي  وتعيني  بهم؛  والحتفاظ 

وخربات عالية امل�شتوى يف جميع الوزارات والأجهزة احلكومية؛ 

وا�شتخدامه على  الب�شرية احلكومي  املوارد  اإدارة  وتنفيذ نظام 

بني  تربط  وحمددة  عامة  وا�شحة  اأهداف  وو�شع  وا�شع،  نطاق 

اأداء الفرد واأداء اجلهة احلكومية التي يعمل لديها.

معاجلة معوقات ��ستقطاب ذوي �خلرب�ت و�لكفاء�ت

�شوف يعالج هذا امل�شروع معوقات توظيف ذوي الكفاءات العالية 

يف القطاع العام، و�شوف يكون موجهًا هاماًّ لتطوير ا�شرتاتيجية 

وطنية ل�شتقطاب ذوي املواهب على نحو يتفق مع قانون اإدارة 

املوارد الب�شرية احلكومية لعام 2009. ومب�شاعدة من الأمانة 

للموارد  املركزية  الإدارة  �شتقود  التنموي،  للتخطيط  العامة 

الذي �شي�شتغرق  الوزراء هذا املجهود،  التابعة ملجل�س  الب�شرية 

ت�شعة اأ�شهر )ثلثة اأ�شهر منها للت�شميم و�شتة اأ�شهر للتنفيذ(. 

وبنهاية هذا امل�شروع، �شيكون قد مت بناء هياكل وا�شحة للرواتب 

مف�شلة  و�شيا�شات  توجيهية  مبادئ  وو�شع  واملزايا،  والأجور 

هة نحو الأداء. للتوظيف  تكون موجَّ

�لأهد�ف �ملحددة

والطلب  العر�س  بني  القائمة  الفجوات  ومعاجلة  ت�شخي�س 

على ذوي الكفاءات، وحتديد القيمة امل�شافة من توظيفهم.

حتديد وتنفيذ معايري توظيف ذوي الكفاءات من القطريني 

الأجور  و�شيا�شات  هياكل  ومراجعة  الوافدين،  من  بدًل 

والرواتب واملزايا وتوجيهها نحو الأداء.

والأجهزة  الوزارات  جميع  يف  وا�شحة  اإجراءات  تنفيذ 

احلكومية  الب�شرية  املوارد  اإدارة  قانون  لتنفيذ  احلكومية 

لعام 2009.

و�سع ��سرت�تيجية لتوظيف ذوي �لكفاء�ت 

القدرات اللزمة  ببناء  الإ�شراع  اإىل  امل�شروع  يوؤدي هذا  �شوف 

املعريف.   القت�شاد  اإىل  التحول  ودعم  العام  القطاع  لتحديث 

و�شوف تقود هذا املجهود اإدارة املوارد الب�شرية املركزية التابعة 

ملجل�س الوزراء، بينما ُت�شاعد الأمانة العامة للتخطيط التنموي 

على ت�شميم هذه ال�شرتاتيجية. و�شوف ي�شتغرق الت�شميم نحو 

امل�شروع  ف  ُيعرِّ و�شوف  �شهرًا.   24 التنفيذ  وي�شتغرق  اأ�شهر   4
املهارات والقدرات اللزمة ل�شد الثغرات احلا�شلة يف املواهب 

والدولية  الوطنية  اجلامعات  مع  �شراكات  واإقامة  والكفاءات، 

اللزمة.   املواهب  على  احل�شول  لتي�شري  اأخرى  ومنظمات 

و�شيتم تن�شيق املقابلت مع الوزارات والأجهزة احلكومية بغية 

تعيني موظفني للقطاع العام على م�شتوًى عاٍل من الكفاءة. 

�لهدف �ملحدد

اإدارة عامة  لبناء  الكفاءات  وتوظيف ذوي  ا�شتقطاب  زيادة 

حديثة.

•

•

•

•
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7
تقييم  �إىل  ت�ستند  للتدريب  وطنية  ��سرت�تيجية  تنفيذ 

وتكون  �لفعلية،  �لتدريبية  لالحتياجات  مو�سوعي 

مرتبطة بالتطوير �لوظيفي

يهدف هذا امل�شروع اإىل بناء القدرات اللزمة لتحديث القطاع 

وبناء  ؛  العمل  قيم  وتر�شيخ  وفاعليته،  كفاءته  وزيادة  العام؛ 

الإدارية  التنمية  معهد  يقود  و�شوف  كفوؤة.  وطنية  عمل  قوة 

اإدارة  من  مب�شاعدة  وطنية،  تدريب  ا�شرتاتيجية  و�شع  عملية 

الوزراء.   ملجل�س  العامة  الأمانة  يف  احلكومية  الب�شرية  املوارد 

وي�شتغرق  تقريبًا،  اأ�شهر   6 نحو  امل�شروع  ت�شميم  �شي�شتغرق 

التنفيذ 24 �شهرًا.  

واخلربة  القدرة  بناء  على  اأ�شا�شي  ب�شكل  امل�شروع  �شريكز 

اللزمتني لتدريب موظفي القطاع العام، وو�شع ا�شرتاتيجيات 

الوظائف  م�شتويات  جلميع  البعيد  الأمد  يف  وظيفي  تطوير 

وجمموعاتها، ويربط م�شار التطوير الوظيفي بالتدريب.

�لأهد�ف �ملحددة

واأهداف  قطر،  دولة  احتياجات  مع  يتفق  تدريب  توفري 

التطوير الوظيفي ملوظفي القطاع العام.

تدريبًا عايل  يقدم  اإىل مركز  الإدارية  التنمية  حتويل معهد 

اجلودة ووفقًا للحتياجات الفعلية، وتعزيز خربته يف و�شع 

جميع  على  الأمد  الطويل  الوظيفي  للتطوير  ا�شرتاتيجيات 

م�شتويات الوظائف، وربط ذلك بربامج التدريب.

و�سع �إجر�ء�ت ومعايري للمو�رد �لب�سرية بغية تطوير 

�ملهار�ت وحت�سني بيئة �لعمل

العام  القطاع  موظفي  لدى  احلوافز  امل�شروع  هذا  يعزز  �شوف 

ن بيئة العمل.  و�شتقود اإدارة املوارد الب�شرية احلكومية يف  وُيح�شِّ

الأمانة العامة ملجل�س الوزراء تنفيذ هذا امل�شروع، مب�شاعدة من 

للتنظيم  املركزية  والإدارة  التنموي،  للتخطيط  العامة  الأمانة 

هذا  و�شي�شفر  الوزراء.  ملجل�س  التابعة  احلكومي  والتطوير 

امل�شروع الذي يتوقع اأن تكون مدته 27 �شهرًا )9 اأ�شهر للت�شميم 

ودرجات  مل�شتويات  خرائط  و�شع  عن  للتنفيذ(،  �شهرًا   18�

احلكومية.   والأجهزة  الوزارات  يف  وجمموعاتها  الوظائف 

لعام  الب�شرية احلكومية  املوارد  اإدارة  تنفيذ قانون  وللتقدم يف 

اأ�شاليب لتح�شني  2009، �شيتم متكني الإدارة الو�شطى لو�شع 
دافعية املوظفني وان�شباطهم.

�لأهد�ف �ملحددة

وزيادة  وحتفيزهم،  العام  القطاع  موظفي  دافعية  حت�شني 

ان�شباطهم.

يف  مبا  الب�شرية،  للموارد  وا�شحة  واإجراءات  معايري  و�شع 

ذلك   تخطيطها، وتوظيفها، وتطويرها، وحت�شني اأدائها. 

�لنتيجة �لرئي�سية �خلام�سة: 

حت�سني �لعمليات �ملوؤ�س�سية لتمكني �جلهات �حلكومية 

من تقدمي �خلدمات �لعامة بكفاءة

  بعد حتديد جميع ال�شرتاتيجيات، لبد من مراعاة العمليات 

الأخرى.   احلكومية  والأجهزة  للوزارات  اليومية  الت�شغيلية 

فالعمليات املوؤ�ش�شية احلالية يف دولة قطر تركز على الإجراءات 

ل على املواطنني والعملء )القطاع اخلا�س، وموؤ�ش�شات القطاع 

العام الأخرى، واملجتمع املدين(. فيجب، مثًل، اأن يزور العميل 

عمليات  هناك  اأن  كما  جتاري.  عمل  لت�شجيل  متعددة  جهات 

اأ�شبحت م�شتهلكة  اأخرى، كاإجراءات امل�شرتيات احلكومية قد 

والأجهزة  الوزارات  بني  والتن�شيق  التعاون  اأن  كما  للوقت. 

احلكومية يعاين من �شعٍف وا�شٍح. ولتحديث وتطوير العمليات 

يف  املتميزة  املمار�شات  حماكاة  قطر  لدولة  ينبغي  املوؤ�ش�شية 

بلدان املقارنة املرجعية التي تركز على املواطن.

تب�شيط  على  الق�شري،  الأمد  يف  قطر،  دولة  ُتركز  اأن  وينبغي 

اأدلة  ت�شع  اأن  عليها  كما  حكومية.  جهة  كل  داخل  العمليات 

خدمة،  كل  تقدمي  يتطلبها  التي  الإجراءات  بو�شوح  حتدد 

واجلهة امل�شوؤولة عن تنفيذها، واأن تنوع قنوات تقدمي اخلدمات 

اأو  والإلكرتوين  العادي  الربيد  اأو  الهاتف  خلل  من  للعملء 

الفاك�س.  وينبغي يف الوقت ذاته تب�شيط عمليات الدعم وجعلها 

التعاون  تعزيز  ينبغي  املوؤ�ش�شية  العمليات  كفاءة  ولزيادة  اآلية. 

وت�شمل  احلكومية.  والأجهزة  الوزارات  بني  فيما  والتن�شيق 

هياكل  النهاية  من  القريبة  املرحلة  لهذه  الرئي�شية  املتطلبات 

تنظيمية ثابتة لكل جهة حكومية، وقدرات متقدمة يف تكنولوجيا 

املعلومات )مبا يف ذلك التطبيقات واملوظفني وقواعد البيانات 

الهيكليًة( ومواقع اإلكرتونية حديثة و�شهلة ال�شتخدام.

طموحًا  اأكرث  اأهداف   ،2016 عام  قطر،  دولة  لدى  �شتكون 

املواطن يف كل جهة  التي تركز على  لعمليات تقدمي اخلدمات 

يف  املعلومات  تكنولوجيا  ا�شتخدام  حت�شني  وينبغي  حكومية. 

يف  ولو  النرتنت،  عرب  اخلدمات  وتقدمي  املتكاملة  العمليات 

خلل  من  اخلدمات  تقدمي  وجلعل  الأقل.  على  جوانبها  بع�س 

نافذة واحدة حقيقة واقعة، يجب اأن يكون التعاون بني الوزارات 

الأن�شطة  تكون  واأن  فعاًل  قطاع  كل  داخل  احلكومية  والأجهزة 

اأجهزة  وجود  الأخرى  الهامة  املتطلبات  بني  ومن  من�شقة. 

واملعلومات؛  الت�شالت  تكنولوجيا  ووظائف  فعالة،  مركزية 

وبرامج م�شرتكة لتكنولوجيا املعلومات، وقاعدة بيانات مركزية 

•

•

•

 

•
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الواحدة،  اآلية داخل اجلهة احلكومية  العام، وعمليات  للقطاع 

وعرب الوزارات والأجهزة احلكومية.

تقدمي �خلدمات للعمالء ذوي �لطلبات �ملتعددة من خالل 

نافذة و�حدة 

�شوف ي�شهل هذا امل�شروع الو�شول اإىل اخلدمات العامة.  و�شوف 

تقود اإدارة التنظيم والتطوير احلكومي يف الأمانة العامة ملجل�س 

العامة للتخطيط  الوزراء هذا املجهود، ومب�شاعدة من الأمانة 

اأثناء مرحلة الت�شميم، واملجل�س الأعلى للت�شالت  التنموي، 

وتكنولوجيا املعلومات اأثناء التنفيذ. و�شيتطلب امل�شروع نحو 33 

�شهرًا  و24  للت�شميم  اأ�شهر   9( الكامل  للتنفيذ  تقريبًا  �شهرًا 

قنوات  توفري  للم�شروع  الرئي�شية  النتائج  وت�شمل  للتنفيذ(. 

اآليات  وو�شع  اخلدمات،  لتقدمي  اآلياًّ  تنفيذًا  ومنفذة  من�شقة 

احلكومية  والأجهزة  الوزارات  بني  والتن�شيق  التعاون  لتي�شري 

لكل  اإلكرتوين  موقع  واإقامة  امل�شرتكة،  اخلدمات  تقدم  التي 

كيان لتقدمي اخلدمات ثم يتحول اإىل موقع للحكومة بكاملها يف 

املرحلة النهائية من مراحل امل�شروع. وعند نهاية امل�شروع �شتكون 

جميع اخلدمات احلكومية متاحة ب�شهولة عرب النرتنيت.

�لهدف �ملحدد

جميع  اإىل  الو�شول  من  والعملء  املواطنني  جميع  متكني 

تعريف  با�شتخدام  النرتنت  طريق  عن  العامة  اخلدمات 

واحد للم�شتخدم.

تقدمي خدمات متكاملة ل�سركات �لأعمال 

�شركات  و�شول  اإجراءات  تب�شيط  اإىل  امل�شروع  هذا  يهدف 

الأعمال اإىل اخلدمات العامة )من خلل نقطة ات�شال واحدة( 

طيلة دورة حياة الأعمال. و�شوف تقود وزارة الأعمال والتجارة 

و�شناعة  جتارة  غرفة  من  مب�شاعدة  وتنفيذه  امل�شروع  ت�شميم 

الأعلى  املجل�س  من  ومب�شاعدة  والتنفيذ،  الت�شميم  يف  قطر 

مدة  وُتقدر  التنفيذ.  يف  املعلومات  وتكنولوجيا  للت�شالت 

�شهرًا  و24  للت�شميم  اأ�شهر   9( �شهرًا   33 ب  امل�شروع  تنفيذ 

للتنفيذ(. و�شوف ي�شع امل�شروع قاعدة بيانات مركزية ل�شركات 

�شُي�شهل  كما  قطر.  دولة  يف  ال�شركات  جميع  ت�شمل  العمال 

التعاون  تي�شر  اآلية  و�شي�شع  اأف�شل،  بطريقة  اخلدمات  تقدمي 

�شركات  تتمكن  �شوف  واأخريًا  امل�شرتكة.  تقدمي اخلدمات  على 

الأعمال من الو�شول اإىل جميع اخلدمات احلكومية من خلل 

موقع اإلكرتوين، وببطاقة تعريف واحدة. 

�لهدف �ملحدد

ت�شهيل وحت�شني و�شول �شركات الأعمال اإىل اخلدمات العامة 

عرب النرتنت، ومن خلل نقطة ات�شال واحدة. 

�لنتيجة �لرئي�سية �ل�ساد�سة: 

رفع كفاءة �إد�رة �مل�سرتيات �لعامة

حت�سني �سيا�سات �ل�سر�ء، وو�سع معايري للمناق�سات و�إبر�م 

�لعقود و�إد�رة �أد�ء �ملورِّدين

العامة،  امل�شرتيات  اإدارة  يف  ال�شفافية  امل�شروع  هذا  �شيعزز 

ن  ويعظم القيمة مقابل التكلفة، ويحافظ على املال العام، وُيح�شِّ

جودة ال�شلع واخلدمات امل�شرتاة.  و�شوف تقود وزارة القت�شاد 

واملالية وجلنة املناق�شات املركزية جهود و�شع مبادئ توجيهية 

للم�شرتيات العامة. �شيحتاج امل�شروع اإىل ما يقرب من 9 اأ�شهر 

)3 اأ�شهر للت�شميم و6 اأ�شهر للتنفيذ(، و�شوف ي�شاعد املجل�س 

التنفيذ. و�شتكون  املعلومات يف  الأعلى للت�شالت وتكنولوجيا 

النماذج  ذلك  يف  مبا  ومف�شلة،  وا�شحة  الرئي�شية  النتائج 

واإبرام  العامة  العطاءات  وتقدمي  املناق�شات  لإجراء  املوحدة 

للم�شرتيات  ونظام  دين،  املورِّ اأداء  لإدارة  كفوؤ  ونظام  العقود، 

اجلديدة  العمليات  ن  متكِّ و�شوف  دين.  املورِّ لربط  الإلكرتونية 

جلنة املناق�شات املركزية من مراقبة امل�شرتيات )العطاءات، 

والت�شعري، ومتابعة التقدم يف عملية ال�شراء(. 

�لهدف �ملحدد

• و�شع نظام اإلكرتوين كفوؤ وحديث للم�شرتيات.

�لنتيجة �لرئي�سية �ل�سابعة: 

يف  وزيادتها  �ملعلومات  تكنولوجيا  ��ستخد�م  حت�سني 

تقدمي �خلدمات �لعامة

نظام حديث لإد�رة �لبيانات و�ملعرفة

وتقدمي  الداخلية،  العمليات  كفاءة  امل�شروع  هذا  ن  ُيح�شِّ �شوف 

واجباتهم  اأداء  على  القرار  ّناع  �شُ وُي�شاعد  العامة،  اخلدمات 

�شوف  للإح�شاء،  قطر  جهاز  من  ومب�شاعدة  اأف�شل.  ب�شكل 

تنفيذ  املعلومات  وتكنولوجيا  للت�شالت  الأعلى  املجل�س  يقود 

و18  للت�شميم،  )6 اأ�شهر  �شهرًا   24 يتطلب  الذي  امل�شروع 

تقدمي خدمة  لكل معاملة  لو�شع معايري  وذلك  للتنفيذ(  �شهرًا 

ببناء  للم�شروع  الرئي�شية  النتيجة  تتمثل  و�شوف  وتطبيقها. 

فرعية  بيانات  قواعد  ت�شم  اإلكرتونية  مركزية  بيانات  قاعدة 

�شركات  و�شجلت  املواطنني/العملء،  بيانات  قواعد  )مثل 

وم�شوؤوليات  واأدوار  ال�شحية(،  الرعاية  وبيانات  الأعمال، 

من  ن  مُتكِّ واأدوات  وُنظم  والبيانات،  املعرفة  اإدارة  يف  وا�شحة 

و�شوف  املركزية.  البيانات  م�شتودعات  اإىل  ب�شهولة  الو�شول 

•

•
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7
اع  نَّ تو�شع مناذج موحدة لت�شهيل اإعداد التقارير ورفعها اإىل �شُ

القرار.

�لهدف �ملحدد

• و�شع نظام اإلكرتوين حديث لإدارة البيانات واإدارة املعرفة.

و�لأجهزة  �لوز�ر�ت  عرب  �خلدمات  تكامل  حتقيق 

�حلكومية �لأخرى

بني  الن�شطني  والتن�شيق  التعاون  تعزيز  على  امل�شروع  يركز 

الوزارات والأجهزة احلكومية، وحت�شني الكفاءة احلكومية. واإن 

الـ 24 �شهرًا التي �شيتطلبها اإجناز امل�شروع )6 اأ�شهر للت�شميم، 

18 �شهرًا للتنفيذ( �شتوؤدي اإىل و�شع خطة موحدة لتكنولوجيا 
املعلومات على م�شتوى احلكومة ككل. و�شيتوىل املجل�س الأعلى 

ُتقدم  بينما  امل�شروع،  قيادة  املعلومات  وتكنولوجيا  للت�شالت 

وزارات واأجهزة حكومية اأخرى دعمًا للت�شميم.  وتتمثل النتيجة 

الرئي�شية للم�شروع بو�شع املخطط الهند�شي لنظام تكنولوجيا 

املعلومات احلكومي، بال�شتناد اإىل املمار�شات العاملية املتميزة، 

الهيكل  يعر�س  و�شوف  للتكنولوجيا.  احلديثة  والجتاهات 

الهند�شي لتكنولوجيا املعلومات احلكومي على خرباء خارجيني 

ج  يف التكنولوجيا للم�شادقة على الت�شميم والتنفيذ. و�شوف ُيتوَّ

امل�شروع باإن�شاء قواعد وم�شتودعات بيانات مركزية. 

�لهدف �ملحدد

• و�شع خطة للخدمات الإلكرتونية املتكاملة وتنفيذها.

�لنتيجة �لرئي�سية �لثامنة: 

حت�سني كفاءة �لأد�ء �حلكومي وفاعليته

لتحقيق اأهداف ا�شرتاتيجية التنمية  الوطنية، حتتاج دولة قطر 

اإىل اإطار وا�شح لإدارة الأداء احلكومي ي�شاعد على ر�شد تنفيذ 

من  والتحقق  القطاعات،  كل  يف  النتائج  وتقييم  ال�شرتاتيجية 

ويرتبط   املنا�شب  بال�شكل  مت  قد  املالية  املوارد  تخ�شي�س  اأن 

بخطط ا�شرتاتيجية وباأداء املوؤ�ش�شات. 

ن من  ف تعريفًا دقيقًا اأن ميكِّ اإن من �شاأن اإطار اإدارة الأداء املعرَّ

قيا�س وتقييم حتقيق النتائج مقابل الأهداف.  فهو يوفر خيارات 

عديدة للوظائف املركزية لكي ُتعالج الأداء املنخف�س، وي�شاهم 

والأجهزة  الوزارات  عرب  الأداء  ومقايي�س  موؤ�شرات  توحيد  يف 

احلكومية.  كما اأنه يحدد موؤ�شرات للإنذار املبكر لدعم حتليل 

ال�شيناريوهات، وحتديد الإجراءات الت�شحيحية اللزمة بغية 

جتنب امل�شاكل.  واأخريًا، ميكن اأن ينبه اإىل التغريات ال�شلوكية 

يجعل  واأن  الأهداف،  حتقيق  ب�شاأن  امل�شاءلة  لتعزيز  املطلوبة 

الأداء �شفافًا.

يتطلب و�شع اإطار فعال لإدارة الأداء ما يلي:

اإجراء عملية �شنوية مف�شلة لإدارة الأداء، ودورة اإدارة كاملة 

وت�شمم  للأداء،  رئي�شية  موؤ�شرات  وت�شع  اأهدافًا،  حتدد 

وتتخذ  وتقييمها،  املوؤ�شرات  تلك  قيا�س  لتقارير  مناذج 

املتميز،  الأداء  على  مكافاآت  وتقدم  ت�شحيحية،  اإجراءات 

وت�شع موؤ�شرات رئي�شية للأداء لقيا�س حتقيق الأهداف.

حتديد اأدوار وا�شحة للجهات احلكومية، وللجهات امل�شوؤولة 

عن ر�شد الأداء وتقييمه، وربط ذلك باإطار وا�شح للم�شاءلة 

عن النتائج. 

البيانات وتقدمي تقارير عنها ت�شمن  اإطار لتجميع  ت�شميم 

ـَرها يف الوقت املنا�شب. تكامل البيانات وجودتها العالية وتوفُّ

دة. ها يف تقارير موحَّ دمُج موؤ�شرات الأداء الرئي�شية وعر�شُ

التدابري  ب�شاأن  الراجعة  التغذية  واإدارة  احلقائق،  ُّع  تتبـ

الت�شحيحية.

كبري.   �شيكون مبثابة حتّد  الأداء  لإدارة  �شامل  نظام  تنفيذ  اإن 

مرنة،  وتطبيقه  الإطار  و�شع  عملية  تكون  اأن  ال�شروري  فمن 

وفقًا  تعديلها  ويجري  قطر،  دولة  لحتياجات  وفقًا  ومكيفة 

للدرو�س امل�شتفادة من التجارب. ومن املو�شى به هنا اأن يكون 

الرتكيز يف البداية على اأهم املوؤ�شرات واأكرثها ا�شرتاتيجية.

و�سع �إطار لإد�رة �أد�ء �لقطاع �لعام مرتبط بروؤية قطر 

الوطنية 2030 وباأهد�ف ��سرت�تيجية �لتنمية �لوطنية، 

مع تدخالت ملعاجلة فجو�ت �لأد�ء

يعترب هذا امل�شروع هٌامًا جدًاً لتحديث موؤ�ش�شات القطاع العام 

بخطط  والب�شرية  املالية  املوارد  ربط  وي�شتهدف  وتطويرها. 

ا�شرتاتيجية، وتتبُّع التقدم والنتائج، وتعيني الفجوات احلا�شلة 

اإطار  وو�شع  منا�شبة،  ت�شحيحية  اإجراءات  واتخاذ  الأداء،  يف 

اإدارة التخطيط  وا�شح ملتابعة حتقيق الأهداف التنموية.  واإن 

الوزراء �شوف  العامة ملجل�س  الأمانة  وال�شيا�شات احلكومية يف 

وظائف  من  مب�شاعدة  الأداء،  لإدارة  اإطار  و�شع  جهود  تقود 

للتخطيط  العامة  )كالأمانة  اأخرى  مركزية  حكومية  واأجهزة 

التنموي، وجهاز قطر للإح�شاء، وديوان املحا�شبة(. ويتوقع اأن 

ي�شتغرق امل�شروع 33 �شهرًا لإجنازه )9 اأ�شهر للت�شميم وجتريب 

الإطار يف جهات خمتارة، و24 �شهرًا لتنفيذه تنفيذًا كامًل(. 

بخطط  احلكومية  اجلهات  اأداء  امل�شروع  هذا  يربط  و�شوف 

اأداء  وموؤ�شرات  وا�شحة  اأهدافًا  ف  وُيعَرّ وموازنة،  ا�شرتاتيجية 

رئي�شية على كل م�شتوى )احلكومة، والقطاع، والوزارة/ اجلهاز 

للقيا�س  حمددًا  ووقتًا  ُمف�شلة  مقايي�س  وي�شع  احلكومي(، 

الإجراءات  وتطبيق  اختيار  عمليات  ويحدد  التقارير،  وتقدمي 

•

•

•

•
•
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وينفذها  املعلومات  تكنولوجيا  اأدوات  وي�شمم  الت�شحيحية، 

لت�شهيل اإدارة الأداء. 

�لهد�ف �ملحددة

واأداء  وتقييمه،  ككل  احلكومي  الأداء  لر�شد  نظام  و�شع 

اجلهات احلكومية.

باخلطط  الأخرى  احلكومية  والأجهزة  الوزارات  اأداء  ربط 

ال�شرتاتيجية واملوازنات.

�أولويات �مل�ساريع و�لرو�بط عرب �لقطاعات

 16 لـ  اأولويات  دت  ُحدِّ التنفيذ،  وتي�شري  الختناقات  لتجنب 

دت  وُحدِّ الزمني،  وترتيبها  تفا�شيلها  وو�شعت  م�شروعًا، 

هذه  اأولويات  و�شعت  وقد  املتوقعة.  واملخاطر  متطلباتها 

مت  التنفيذ.  و�شعوبة  الأثر  هما:  ملعياريني  وفقًا  امل�شاريع 

احت�شاب الأثر باعتباره متو�شط احلاجة اإىل امل�شروع واأهميته 

)التحديث  احلكومية  للجهة  القيمة  توليد  يف  وم�شاهمته 

والتطوير(، واملواطنني والعملء، والبلد ككل. وقد مت العتماد 

والقيود  والب�شرية(،  املالية  )املوارد  املطلوبة  املدخلت  على 

يف  الأثر  ظهور  ي�شتغرقه  الذي  والوقت  التنفيذ،  تعرت�س  التي 

م�شفوفة  �شمن  امل�شاريع  و�شعت  وقد  التنفيذ.  �شعوبة  تقدير 

املوؤقت  التحديد  �شاأن هذا  التنفيذ. ومن  ودرجة �شعوبة  للأثر 

للأولوية اأن يقرر تتابع التنفيذ. 

�أولويات �مل�ساريع

تعزيز  وهي:  م�شاريع  ثلثة  البداية  يف  التنفيذ  ي�شمل  �شوف 

املواهب  ا�شتقطاب  �شيا�شات  املركزية، وحت�شني  الوظائف  دور 

والكفاءات، وو�شع اإطار لإدارة اأداء القطاع العام. و�شوف يتم 

لأهميتها  نظرًا  ممكن  وقت  اأ�شرع  يف  امل�شاريع  هذه  يف  البدء 

بدء  موعد  حتدد  كما  الوطنية.  التنمية  ل�شرتاتيجية  البالغة 

تنفيذ امل�شاريع الباقية ذات الأولوية الأوىل يف العام نف�شه. ومت 

ال�شرتاتيجي  والتخطيط  املوازنة،  اإ�شلح  عملية  بدء  اقرتاح 

العام  ال�شرتاتيجي خلل  التخطيط  قدرات  وبناء  والت�شغيلي، 

تلك  غ�شون  يف  �شتبداأ  اأخرى  مل�شاريع  لأهميتها  نظرًا  نف�شه، 

الفرتة الزمنية. كما ينبغي اأن يبداأ حت�شني �شيا�شات امل�شرتيات 

احلكومية عام 2011 اأي�شًا.

عام  الثانية  الأولوية  ذات  امل�شاريع  تبداأ  اأن  به  املو�شى  ومن 

2012. حيث يبداأ تنفيذ م�شروع و�شع معايري اإدارة املعلومات 
التي  الأخرى  للم�شاريع  اأهميته  ب�شبب   2012 عام  واملعرفة 

الأولوية  )ذات  امل�شاريع  من  تبّقى  وما  ال�شنة.  تلك  يف  �شتبداأ 

الثالثة( �شيبداأ تنفيذها عام 2013. و�شتتم متابعة التنفيذ عن 

كثب من ِقَبل اجلهات املعنية امل�شوؤولة عن التنفيذ، التي ينبغي 

امل�شتهدفة  النتائج  اأن تتدخل ح�شب القت�شاء ل�شمان  حتقيق 

لهذه امل�شاريع. وهنا ل بد من الإ�شارة اإىل اأن مقرتحات امل�شاريع 

قد مت و�شعها ب�شكل ي�شاعد اجلهات املعنية املنفذة على تعديل 

هياكل امل�شاريع مبا يتفق مع احتياجاتها.

  

دور �لوظائف �ملركزية �حلكومية

وتعترب الوظائف املركزية على جانب كبري من الأهمية لتنفيذ 

حتديث  يف  دورها  اإىل  اإ�شافة  الوطنية،  التنمية  ا�شرتاتيجية 

لدولة  العام  الإطار  ويت�شمن  وتطويرها.  العامة  املوؤ�ش�شات 

التن�شيق  �شمان  املركزية:  للوظائف  اأدوار  ثلثة  امل�شتقبل 

امل�شورة  واإ�شداء  احلكومية،  والأجهزة  الوزارات  بني  والتعاون 

تت�شدى   التي  والربامج  ال�شرتاتيجيات  وحتديد  املو�شوعية، 

لوزارة  ميكن  ل  والتي  البلد،  تواجه  التي  الكبرية  للتحديات 

بعينها اأن تت�شدى لها.

للوظائف  املتاحة  للخيارات  فهمًا  الأدوار  بهذه  القيام  يتطلب 

بداية،  كنقطة  وميكن،  املطلوبة.  باأدوارها  تقوم  لكي  املركزية 

وكلما  مركزي،  بنموذج  يبداأ  اأحدهما  اثنني:  خيارين  يف  النظر 

واأ�شبحت  احلكومية  والأجهزة  الوزارات  يف  القدرات  حت�شنت 

اأكرث متكنًا، فالنموذج يتحرك تدريجياًّ نحو اللمركزية.  والثاين 

م دعمًا وفقًا حلاجات الوزارات والأجهزة  يبداأ كمركز داعم ُيقدِّ

احلكومية. ولكي ل يفهم الدعم باأنه تدخل يجب تعريفه ب�شكل 

دقيق ووا�شح واإبلغه لكي ت�شتطيع الوزارات والأجهزة احلكومية 

اأن ت�شتفيد من تلك العلقة مع الأجهزة املركزية. 

تعزيز �لرو�بط عرب �لقطاعات

للتمكني  جداًّ  هام  عامل  وتطويرها  املوؤ�ش�شات  حتديث  اإن 

ا�شرتاتيجية  واأهداف  نتائج  وحتقيق  التغيري،  عملية  دفع  يف 

حتقيق  وكذلك  القطاعات،  جميع  يف  الوطنية  التنمية 

10- )ال�شكل   2030 الوطنية  قطر  لروؤية  العامة  الأهداف 

وتطويرها  املوؤ�ش�شات  لتحديث  الوطني  الربنامج  واإن   .)7
على  امل�شتند  ال�شرتاتيجي  للتخطيط  منهجًا  ُيعزز  �شوف 

وحت�شني  اأمثل،  ب�شكل  املوارد  لإدارة  الة  فعَّ كو�شيلة  النتائج 

ثقافة  املنهج  هذا  �شيعزز  كما  امل�شاءلة.  وتعزيز  ال�شفافية، 

م�شتندة اإىل الأداء، وينمي الرتكيز على امل�شتفيد من اخلدمة 

العامة وتقدميها بجودة عالية.  ولتحقيق النتائج امل�شتهدفة 

والأهداف املحددة يف ا�شرتاتيجية التنمية الوطنية على وجه 

والتطوير  للتحديث  الوطني  الإطار  م�شتوى  وعلى  العموم، 

التي  التدريبية  الربامج  مواءمة  �شتتم  وجه اخل�شو�س  على 

•

•
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ا�شرتاتيجية  احتياجات  مع  الإدارية  التنمية   معهد  ينفذها 

اللزمة  الب�شرية  القدرات  لبناء  وذلك  الوطنية  التنمية 

لتحقيق النتائج والأهداف.





النتقال من ال�شرتاتيجية

اإىل التنفيذ

�لف�سل 8



8

مبلكية  ت�شعر  اأن  احلكومية  والأجهزة  الوزارات  على  �شيتعني 

تطور  واأن  لخت�شا�شاتها،  وفقًا  الوطنية  التنمية  ا�شرتاتيجية 

والإجناز.   الأداء  عن  امل�شاءلة  وتتقبل  التنفيذية،  خططها 

اتخاذ  تدعم  التي  العمليات  يف  ال�شرتاتيجية  توؤثر  اأن  وينبغي 

القرارات ب�شاأن كيفية ا�شتخدام املوارد، وتوفري اأدوات الت�شغيل 

املتعلقة  املقرتحات  وتقدمي  امل�شاريع،  من  م�شروع  كل  لتقييم 

بال�شيا�شات بطريقة متكاملة.  ومن املتوقع مواجهة حتديات يف 

امل�شتقبل، ل �شيما يف جمال بناء القدرات الب�شرية واملوؤ�ش�شية 

توفري  وكذلك يف  امل�شاريع،  وتنفيذ  الفعال  التخطيط  لأغرا�س 

الأ�شا�س الت�شريعي لبع�س برامج وم�شاريع التحديث املقرتحة.

�عتماد توجه مو�سع و�أ�ساليب عمل جديدة

الوطنية  التنمية  ا�شرتاتيجية  يف  املتاأ�شل  املو�شع  التوجه  يدعو 

اإىل تكامل �شنع القرارات.  ويجب اأن تراعي القرارات اخلا�شة 

بالتوجه القت�شادي و�شرعته م�شاألة التوازن مع اعتبارات التنمية 

توؤثر  األ  ال�شتدامة  وت�شتلزم  والبيئية.  والجتماعية  الب�شرية 

املطالب احلالية على املوارد تاأثريًا �شلبياًّ يف قدرة الأجيال القادمة 

وال�شتثمار  ال�شيا�شات  �شنع  و�شيتطلب  احتياجاتها.   تلبية  على 

متكاملة  تقييم  عمليات  الوطنية  التنمية  ا�شرتاتيجية  اإطار  يف 

للم�شاريع الوطنية، وتعاونًا وثيقًا عرب القطاعات التقليدية.

 

و�شيحدث التحول يف كيفية تخطيط الربامج وامل�شاريًع واإدارتها.  

فبدًل من و�شع الربامج بناء على املدخلت اأو العمليات، �شتكون 

النتائج القابلة للقيا�س هي املوجه الرئي�س يف حتديد موازنات 

الربامج التي تت�شمنها اخلطط التنفيذية  للوزارات والأجهزة 

الأهداف  يدعم  ب�شكل  النتائج  هذه  �شت�شاغ  كما  احلكومية. 

العامة واملحددة لل�شرتاتيجية.

يف  املتوخاة  التغريات  قطر  دولة  يف  العليا  القيادة  و�شتقود 

ال�شرتاتيجية وتدفعها ُقُدمًا. و�شيتم تزويد القيادة مبعلومات عن 

التقدم املحرز. و�شتكون الوزارات والأجهزة احلكومية م�شوؤولة 

عن تنفيذ عنا�شر ال�شرتاتيجية التي تدخل �شمن نطاق عملها.  

و�شيتعني اأن تكون هذه امل�شاءلة عرب الأجهزة احلكومية، وداخل 

كل جهاز بعينه، وب�شكل يت�شق مع ال�شلحية املفو�شة لكل جهة 

احلكومية  الأجهزة  على  و�شيكون  املطلوب.  والتمكني  حكومية 

�شاملة  نظرة  متزايد  نحو  على  اأن�شطتها  اإىل  تنظر  اأن  املنفذة 

للقطاع باأ�شره واأن تتوىل تن�شيقها مع الأطراف الفاعلة يف هذا 

والعمليات.   واملوازنة  والتخطيط  ال�شرتاتيجية  ب�شاأن  القطاع 

امل�شتوى  على  التن�شيق  اآليات  اجلديد  التوجه  هذا  و�شتدعم 

املركزي للحكومة، مبا يف ذلك عمليات املوازنة اجلديدة.

نقاط �لرتكيز �ل�سرت�تيجية

بال�شمول  الوطنية  التنمية  ا�شرتاتيجية  اإعداد  عملية  متيزت 

والقطاع  احلكومية،  والأجهزة  الوزارات  قبل  من  وامل�شاركة 

اخلا�س، واملجتمع املدين. وقد ا�شتفادت هي من قاعدة وا�شعة من 

ال�شرتاتيجية  الرتكيز  بنقاط  وا�شرت�شدت  واخلربات،  املعارف 

ال�شرتاتيجية  وت�شعى   .2030 الوطنية  قطر  بروؤية  املحددة 

الثغرات،  و�شد  وتكاملها،  القائمة  التنمية  مبادرات  ح�شد  اإىل 

تت�شم ا�شرتاتيجية التنمية الوطنية بال�شمولية وتعدد الأبعاد. وينطوي كل جزء منها 

على حتديات خمتلفة، ولذا �شيكون التنفيذ الواعي لها اأمرًا حيويًا لنجاحها. لقد 

مت ال�شروع بو�شع اآليات التنفيذ، و�شيكون من املهم تكثيف اإيقاع التقدم مبا يعزز 

الإجنازات املتوقعة. و�شيتوقف النجاح يف املقام الأول على تزويد اجلهات العليا 

يف الدولة ب�شورة منتظمة باملعلومات عن التقدم والنتائج املتحققة. و�شيتوقف 

جناح التنفيذ اأي�شًا على اإدماج ال�شرتاتيجية يف العمل الرئي�شي للحكومة ككل.

�لنتقال من �ل�سرت�تيجية 

�إىل �لتنفيذ

258



ـل
ص

لف
ا

259

8



260

القطاعات  تقارير  وتقرتح  والأن�شطة.  التخطيط  بني  واملواءمة 

عامة.   اأهداف  لدعم  عديدة  تدخلت  العمل  فرق  اأعدتها  التي 

يجمع )اجلدول 8-1( هذه التدخلت بع�شرين حتديًا اأ�شا�شيًا، 

ويو�شح ال�شتجابات املقرتحة يف ا�شرتاتيجية التنمية الوطنية.  

لتحديد  منطلقًا  هذه  ال�شرتاتيجية  الرتكيز  نقاط  ومتثل 

ال�شرتاتيجية.  لتنفيذ  املوجهة  وامل�شاريع  الربامج  وت�شميم 

�أُ�س�ص عملية �لتنفيذ

يتطلب النتقال من حتديد نقاط الرتكيز ال�شرتاتيجية املحددة 

احلكومية  الأجهزة  تتوىل  اأن  املطلوبة  التدخلت  تنفيذ  اإىل 

من  اللزم  الدعم  تتلقى  واأن  بحر�س،  التخطيط  املنفذة 

الأجهزة والإدارات احلكومية املركزية.  و�شيتم حتويل املفاهيم 

الوطنية  التنمية  ا�شرتاتيجية  يف  املبينة  املحددة،  والأهداف 

اإىل خطط م�شاريع مف�شلة تركز على  القطاعية  التقارير  ويف 

ال�شرتاتيجية  التوجهات  وتعك�س  التي ميكن حتقيقها،  النتائج 

الواردة يف )اجلدول 8-1( وينبغي بقدر الإمكان اأن يكون هناك 

تركيز على “املكا�شب ال�شريعة” )الإطار 1-8(.

على  ترتكز  تقييم  عمليات  امل�شاريع  خطط  ت�شمل  اأن  ويجب 

وخمرجات  �شلحيتها؛  ثبتت  ومنهجيات  دقيق؛  ت�شخي�س 

قابلة للقيا�س ونتائج، واآثار التقدم احلا�شل وتقييمه؛ وعمليات 

م�شاءلة وا�شحة، واإجراءات معدة م�شبقًا ملواجهة املخاطر التي 

ميكن التعرف عليها والتخفيف من اآثارها.  بالإ�شافة اإىل ذلك 

يجب توفري املوارد املالية والب�شرية اللزمة لإدارة كل م�شروع  

وتنفيذه والح  فاظ على نتائجه.

�شتتاأثر املخاطر التي يتعر�س لها امل�شروع، وما يحققه من جناح 

امل�شروع. غري  بتملك  و�شعورها  وتفهمها  املعنية  اجلهات  بوعي 

اأن ُيحكم على امل�شاريع مبعزل عن غريها. وبغية  اأنه ل ينبغي 

�شمان التكامل والتتابع الفعالني، وتخ�شي�س املوارد للأولويات 

توؤكد  التكلفة”،  مقابل  “القيمة  مبداأ  لتنفيذ  �شليم  نحو  على 

ا�شرتاتيجية التنمية الوطنية على النظرة ال�شاملة للم�شاريع من 

قبل الأجهزة احلكومية املنفذة واجلهات الفاعلة على ال�شعيد 

الأجهزة  بني  فيما  ال�شامل  املنظور  هذا  و�شينعك�س  الوطني. 

تركيزًا  متثل  وتنفيذية  ا�شرتاتيجية  بخطٍط  املنفذة  احلكومية 

قطاعيًا اأو�شع نطاقًا. وللتخفيف من تاأثري املخاطر املحتملة على 

املركزية  �شتعزز قدرات اجلهات احلكومية  املوؤ�ش�شي،  امل�شتوى 

كي تتمكن من اإ�شداء امل�شورة وتقدمي الدعم للأجهزة احلكومية 

املنفذة.  وعلى ال�شعيد الوطني، �شت�شاغ اأولويات التمويل وفقًا 

لنظام املوازنة اجلديد، واتباع منهج خمطط لربنامج ال�شتثمار 

)العمليات  الر�شد  ونظم  املعززة  الإدارة  �شاأن  ومن  العام. 

ال�شرتاتيجية  باملوؤ�شرات  ت�شرت�شد  التي  والتقييم،  والنتائج(، 

والقطاع  واملوؤ�ش�شة  امل�شروع  م�شتوى  على  وتكاملها  املنا�شبة 

وال�شعيد الوطني، اأن تدعم تنفيذ ال�شرتاتيجية وتكاملها.

ب�شرعة  والنظم  العمل  واأ�شاليب  التخطيط  عمليات  و�شت�شري 

تراعي املحددات املوجودة حاليًا للقدرات واخلربات )املعرو�شة 

اأنه  لحقا يف هذا الف�شل(. بالإ�شافة اإىل ذلك، وبالنظر اإىل 

ف�شيتطلب  نف�شه،  الوقت  التحديات يف  مواجهة جميع  ل ميكن 

الأمر التعرف على امل�شاريع ذات الأثر الأعلى واجلدوى الأف�شل 

8-1(.  كما يجب اأن تراعى اأوجه  واإعطاءها الأولوية )ال�شكل 

الرتابط بدقة عند تخطيط مراحل امل�شاريع.

لتنفيذ ا�شرتاتيجية التنمية الوطنية بكفاءة، �شتحتاج الوزارات 

والأجهزة احلكومية اإىل وحدات كفوءة لإدارة امل�شاريع.  وحيثما 

ل تتوافر هذه الوحدات فمن الواجب  اإعطاء اأولوية لإن�شائها، 

اإدارة  مهام  اأداء  اإن  تعزيز.  اإىل  حتتاج  فاإنها  وجدت  وحيثما 

عالية.    وذوي خربة  موؤهلني  اأ�شخا�شًا  يتطلب  بفعالية  امل�شاريع 

ويف غ�شون فرتة النتقال التي يرجح اأن تكون طويلة، قد حتتاج 

املعارف  لنقل  خارجية  خدمات  اإىل  احلكومية  الأجهزة  بع�س 

يف  املعوقات  معاجلة  ينبغي  اأنه  غري  الوطنية.  القدرات  وبناء 

جمال املوارد الب�شرية على مدى اأو�شع نطاقًا مما هو عليه الآن 

بكثري. واإن عدم الهتمام مبهام اإدارة امل�شاريع اهتمامًا كافيًا 

�س نوعية امل�شاريع للخطر وميكن اأن يوؤدي اإىل ف�شلها. �شيعرِّ



ـل
ص

لف
ا

261

8

�لقيود يف جمال �ملو�رد �لب�سرية

العمل  وفرق  الأفراد  الوطنية  التنمية  ا�شرتاتيجية  تدعو 

احلكومية اإىل العمل بطرق رمبا تكون جديدة عليهم. ويف كثري 

من احلالت ل تتوفر لدولة قطر حاليًا القدرات الكافية لتنفيذ 

ال�شيا�شات والربامج بنجاح.

وميكن للنق�س يف املوارد الب�شرية يف قطاعات رئي�شية اأن يوؤثر 

تدعو  املثال  �شبيل  فعلى  الرئي�شية.  النتائج  حتقيق  على  �شلبًا 

ال�شرتاتيجية اإىل تو�شع كبري يف جمال الرعاية ال�شحية الأولية 

 9.1 اإل  املتو�شط،  قطر، يف  دولة  يوجد يف  ل  ولكن  والوقائية، 

طبيب رعاية اأولية لكل 000 10 �شخ�س، وهو معدل اأقل كثريًا 

من املعدل الذي تو�شي به منظمة ال�شحة العاملية، البالغ 5.6 

لذا �شيتطلب التو�شع يف الرعاية الأولية توظيف وافدين موؤهلني 
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وتتكرر  القطريني.  وتدريب  ال�شحي،  املجال  يف  املهنيني  من 

العام.   القطاع  عرب  املهارات  يف  نف�شها  الوا�شحة  الفجوات 

والعلماء،  املنظمني،  من  اخلربة  ذوي  جميع  يف  نق�س  وهناك 

والخت�شا�شيني  والإح�شائيني،  والقت�شاديني  واملهند�شني، 

الجتماعية،  ال�شيا�شات  جمال  يف  واخلرباء  ال�شحيني، 

وغريهم  امل�شاريع،  اإدارة  يف  والأخ�شائيني  املاليني،  واملحللني 

متزايد  نحو  على  فيه  يتم  الذي  الوقت  يف  هذا  اخلرباء.  من 

اجتذاب القطريني املوؤهلني والأكفاء ل�شغل منا�شب مرموقة يف 

القطاع اخلا�س.

يتوقع  وما  الب�شرية،  القدرات  جمال  يف  الكثرية  للقيود  ادراكًا 

اأن يتعر�س له التنفيذ الناجح ل�شرتاتيجية التنمية الوطنية من 

تهديدات، �شتقوم اإدارة املوارد الب�شرية احلكومية التابعة ملجل�س 

الوزراء بدور رائد يف �شياغة خطة توظيف مركزية. و�شتجري 

اأولوية،  ذات  كم�شاألة  الربامج،  اإدارة  عن  امل�شوؤولة  الوزارات 

عمليات تقييم للمهارات للتعرف على الفجوات.  كما �شيتم اإجراء 

اخلا�س  والقطاع  اجلامعات  مع  املمكنة  لل�شراكات  ا�شتطلع 

وغريها من اجلهات ل�شد اأوجه العجز يف جمال القدرات.

مراجعة  الب�شرية  املوارد  قيود  من حدة  التخفيف  يتطلب  رمبا 

الب�شرية  املوارد  باإدارة  املتعلق   2009 عام  قانون  وتكييف 

بالقطريني  للحتفاظ  املبذولة  اجلهود  يثبط  كيل  احلكومية 

اإىل قلة  وبالنظر  العام.   القطاع  الكفاءات يف  اأف�شل  من ذوي 

عدد املواطنني، واملطالب املتزايدة على احلكومة، وخ�شو�شية 

التوظيف  يف  النظر  ينبغي  فاإنه  قطر  دولة  وجمتمع  اقت�شاد 

ال�شرتاتيجي املرن خلرباء واأخ�شائيني اأجانب رفيعي امل�شتوى.

يف  الوطنية  القدرات  بناء  �شرورة  على  فعل  التاأكيد  مت  وقد 

القطاعني العام واخلا�س، واعتربت من �شمن الأولويات املهمة 

يف ال�شرتاتيجية. ولكن لبد من التاأكيد مرة ثانية على اأهمية 

هذه النقطة.  و�شي�شطلع معهد التنمية الإدارية بجهد م�شتمر 

لبناء القدرات عرب قطاعات احلكومة، تدعمه الإدارة املركزية 

و�شيعمل  الوزراء.  ملجل�س  التابعة  احلكومية  الب�شرية  للموارد 

عاملي  م�شتوى  على  للتدريب  مركٍز  اإىل  التحول  على  املعهد 

مل�شاعدة اجلهات احلكومية يف تنمية القدرات اللزمة لتحقيق 

تطوير  على  القطريني  وم�شاعدة  ال�شرتاتيجية،  اأهدافها 

اإمكاناتهم الوظيفية.

مو�رد �ملو�زنة �لالزمة لال�سرت�تيجية

ا�شرتاتيجية  يف  الواردة  والربامج  امل�شاريع  تنفيذ  �شيتطلب 

التنمية الوطنية موارد مالية. لكن الأمر يتطلب اأكرث بكثري من 

متكامل  منهج جديد  اتباع  تتوخى  فال�شرتاتيجية،  املوازنات.  

يف تخ�شي�س موارد الدولة وا�شتخدامها.  و�شيتم اعتماد هيكل 

واأولوياتها  القيادة  توجيهات  مع  الإنفاق  ملواءمة  جديد  مايل 

املبينة يف ال�شرتاتيجية.  و�شيتم دعم هذا الهيكَل اجلديَد باإطاٌر 

ت�شريعي حديث و�شليم للإدارة املالية للقطاع العام، ومقرتحات 

اأخرى مبتكرة مبا يف ذلك برنامج لل�شتثمارات العامة.  ومن 

�شاأن هذه املقرتحات اأن تعزز الروابط بني ا�شرتاتيجية التنمية 

الوطنية والإدارة القت�شادية للبلد.

اأولويات  لدعم  موارد  �شتخ�ش�س   ،2011 املالية  ال�شنة  ويف 

املوازنة  موارد  ت�شتخدم  وقد  الوطنية.  التنمية  ا�شرتاتيجية 

يف  احلالية  الفجوات  ل�شد  جديدة  ب�شرية  موارد  لتوظيف 

التقنية  للأغرا�س  الفنية  اخلدمات  لتقدمي  اأو  املهارات، 

اأي�شًا موارد حمدودة لدعم النفقات  ُتتاح  وال�شت�شارية. ورمبا 

وزارة  عن  ي�شدر  الذي  املايل  املن�شور  وي�شع  الإنتاجية. 

القت�شاد واملالية ب�شاأن طلبات تقدمي املوازنة، ال�شيا�شَة العامَة 

للموازنة، ويت�شمن املعايري التقنية واملالية لكي ُي�شرت�شد بها يف 

اإعداد املوازنة. وبغية تخ�شي�س املوارد لدعم الأولويات �شيكون 

من املهم اأن تبني اجلهات احلكومية املنفذة الوفوراٍت املتوقعة 

واملالية،  القت�شاد  وزارة  من  كل  و�شتقدم  اأخرى.  جمالت  يف 

للتخطيط  العامة  والأمانة  الوزراء،  ملجل�س  العامة  والأمانة 

يف  املنفذة  احلكومية  اجلهات  مل�شاعدة  موجهًا  دعمًا  التنموي 

التكيف مع الرتتيبات اجلديدة. 

املوازنة  قانون  اإطار  يف   2011 املالية  ال�شنة  موازنة  و�شُتعد 

رقم )5( ل�شنة 1989 حيث ي�شنف الإنفاق بح�شب الف�شول.  

)ا�شتنادًا  الوظائف  بح�شب  الإنفاق  ت�شنيف  رب  �شيجَّ اأنه  بيد 

اإىل ت�شنيف الأمم املتحدة للوظائف والقطاعات احلكومية(.  

ويلزم الأخذ بت�شنيف وظيفي لدعم املناهج املتبعة على نطاق 

القطاع باأ�شره لإعداد املوازنة ولتمهيد الطريق لعمليات اإعداد 

موازنات برناجمية تركز على النتائج. ويف ال�شنة املالية 2011 

جمايل  يف  باأ�شره  القطاع  نطاق  على  َنهج  اتباع  ُيجرب  قد 

ال�شحة والتعليم، على اأن تعمل الأجهزة احلكومية ذات العلقة 

و�شتنظر  امل�شرتكة.  املوازنات  اإعداد  على  بينها  فيما  بالتعاون 

مع  احلكومية،  الأجهزة  موازنات  يف  واملالية  القت�شاد  وزارة 

الأجهزة احلكومية كمجموعة بدل من النظر ثنائيًا مع كل جهاز 

حكومي على حدة.

لإعداد  الن�شاطات  �شتتو�شع   ،2011 املالية  ال�شنة  بعد  فيما 

للنفقات،  جديد  وظيفي  ت�شنيف  على  ترتكز  برامج  موازنات 



ـل
ص

لف
ا

263

الوزارات  ت�شعها  وت�شغيلية  ا�شرتاتيجية  خطط  اأ�شا�س  على 

ولدعم  تنفيذها.   عن  م�شوؤولة  وتكون  احلكومية  والأجهزة 

جديدة  تقنية  توجيهية  ومبادئ  مناذج  �شتعد  املوازنة  حتديث 

لإعداد امل�شاريع واملوازنات، مع توفري التدريب اللزم. وبحلول 

امل�شاريع  تقييم  يتم  اأن  ُيتوقع   2014 اأو   2013 املالية  ال�شنة 

العام.  وهذا  ال�شتثمارات  برنامج  اإطار  الكبرية يف  الإنتاجية 

ذلك  ويف  ا�شتثمارية.  كمحفظة  امل�شاريع  تقييم  منهج  �شيقوي 

كلي  مايل  اإطار  على   املايل  التخطيط  معايري  �شرتتكز  احلني 

ذي نظرة م�شتقبلية.   

�سد �لفجوة يف جمال �ملعلومات و�ملعارف

املعلومات.   جمال  يف  الفجوات  �شد  الناجح  التنفيذ  �شيتطلب 

ا�شرتاتيجية  اإعداد  اأثناء  كثرية  جديدة  معلومات  ظهرت  فقد 

التنمية الوطنية. ومع ذلك ما زالت هناك �شرورة لتباع منهج 

الإح�شائية  املعلومات  جلمع  وم�شتدام  منتظم  ا�شرتاتيجي 

ون�شرها. ويدرك جهاز قطر للإح�شاء هذه الحتياجات ويعمل 

جاهدًا على تلبيتها.

تعاين جميع القطاعات تقريبًا من فجوات يف املعلومات.  و�شيتم 

يف  ا�شتخدامها  كيفية  وحتديد  املعلومات  جمع  �شلطة  حتديد 

ت�شريٍع هو الآن قيد الإعداد فعًل. ويلزم و�شع موؤ�شرات لقيا�س 

اأهداف ا�شرتاتيجية  التقدم الذي حترزه دولة قطر يف حتقيق 

وتعك�س  والوطني،  القطاعي  ال�شعيدين  على  الوطنية  التنمية 

الأولوية التي حتظى بها التنمية امل�شتدامة واملتكاملة. و�شيحتاج 

اإىل  وغريهم  اخلا�س  والقطاع  املدين  واملجتمع  املواطنون 

اإمكانية الو�شول اإىل معلومات اأف�شل لكي يتمكنوا من امل�شاهمة 

مبزيد من الفعالية يف اجلهود التنموية لدولة قطر. واحلكومة 

بحاجة اإىل بيانات ومعلومات اأف�شل لتوجيه ال�شيا�شات، وتوجيه 

التقدم  ورقابة  بكفاءة،  املوارد  وتخ�شي�س  امل�شاريع،  ت�شميم 

املحرز يف عمليات التنفيذ والنتائج، وتقدمي تقارير عن ذلك.  

وتت�شل هذه امل�شائل ات�شاًل وثيقًا بر�شد ا�شرتاتيجية التنفيذ 

وتقييمها كما �شيتم تو�شيحه فيما يتبع. 

و�لت�سال  �مل�ساركة  طريق  عن  �لتنفيذ 
و�ملنا�سرة

امل�شتهدفة  اأو اجلماعات  املعنية  مع اجلهات  الت�شاور  �شاأن  من 

ُيذكي  اأن  وتنفيذها  امل�شاريع  ت�شميم  يف  الفعالة  وم�شاركتها 

الوعي، ويخلق الثقة، ويدعم ال�شعور بامللكية، وُيح�شن ت�شميم 

امل�شاريع، ويزيد من فر�س حتقيق نتائج مفيدة.

لكن عمليات امل�شاركة القوية رمبا ل تكون كافيًة دائمًا.  فبع�س 

اأهداف ا�شرتاتيجية التنمية الوطنية لن تتحقق اإل اإذا متكنت 

احلكومُة من اإقناع الأطراَف الفاعلَة الأخرى بتغيري مواقفها اأو 

حملت  ال�شرتاتيجية  عنا�شر  بع�س  دعم  و�شيتطلب  �شلوكها. 

ُذ بات�شاق، ويجري التعريف بها بو�شوح، وَي�شطلع  منا�شرة ُتنفَّ

الهادفة  الت�شالت  يف  متخ�ش�شة  معارف  ذوو  اأ�شخا�ٌس  بها 

لتغيري ال�شلوك، والت�شويق الجتماعي، وو�شائل ا�شتطلع الراأي.

الطفل  رفاه  حت�شني  هدف  اإىل  املثال،  �شبيل  على  نظرنا،  فاإذا 

ورعايته، جند اأن التغيريات التنظيمية الب�شيطة لن تكفي لتغيري 

اأمناط اللياقة البدنية ال�شيئة. و�شتكون الأجهزة احلكومية املعنية 

م ال�شبب يف ن�شوء اأمناط معينة  برعاية الطفل يف حاجة اإىل تفهُّ

قبل اأن ميكن ت�شميم حملت توعية فعالة لتغيري هذه الأمناط.  

�لر�سد و�لتقييم

والتقييم.  بالر�شد  الناجح  للتنفيذ  الأخرية  اخلطوة  تتمثل 

وميكن للتتبع امل�شتمر للَمعامل الدالة على تنفيذ امل�شروع من قبل 

واملخرجات،  العمليات  لر�شد  نظم  وبا�شتخدام  املعنية  اجلهة 

اأن يقوي امل�شاءلة عن مدى حتقيق النتائج املتفق عليها. وميكن 

لهذا التتبع امل�شتمر اأن يوفر معلومات مهمة وحا�شمة عن الأداء.  

ومُيّكن الر�شد الفعال لأداء امل�شروع الأجهزة احلكومية املنفذة 

من التعرف على العقبات ومعاجلتها قبل اأن يخرج امل�شروع عن 

م�شاره اأو تتعر�س النتائج للخطر. 

فعًل.   الآن  موجودة  والتقييم  الرقابة  هياكل  بع�س  اإن 

اإىل  ي�شتند  بنظام  مدعومة  البيئية،  الإدارة  فا�شرتاتيجية 

على  تعتمد  العمليات  فموؤ�شرات  والنتائج.  العمليات  موؤ�شرات 

اأن�شطة ذات اإطار زمني للتنفيذ، وم�شوؤوليات حمددة لل�شطلع 

بها، وتكاليف اإر�شادية لكل منها، بينما تبنى موؤ�شرات النتائج 

على نقاط النطلق والأهداف املحددة لكل نتيجة رئي�شية.

فيما يتعلق بجميع امل�شاريع، �شت�شع اجلهات احلكومية املنفذة 

موؤ�شرات ميكن قيا�شها، وُتن�شئ اأو تنقح نظمًا جلمع املعلومات، 

وجلمع البيانات ذات ال�شلة وت�شجيل املعلومات وحتليلها.

احل�شبان  يف  تاأخذ  التي  الواقعية،  الزمنية  الفرتات  وتعترب 

ن املديرين  املحددات والقيود �شرورية جدا، اإذ ميكنها اأن متكِّ

من معرفة املراحل التي يتاأخر تنفيذها، واأن ت�شري اإىل �شعوبات 

ممكنة يف الهيكل التنظيمي، واأوجه الق�شور يف م�شتوى املهارات 

اأو اأوجه العجز يف املوازنة.
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�شتقيَّم جميع امل�شاريع امل�شطلع بها يف اإطار ا�شرتاتيجية التنمية 

حتقيق  عن  امل�شاءلة  ثقافة  لتعزيز  ا�شتكمالها  عند  الوطنية 

التقييم  ر عمليات  توفِّ اأن  اإىل ذلك، ميكن  وبالإ�شافة  النتائج. 

تعلُّمًا ذا اأهمية حا�شمة عن اأوجه جناح وق�شور ميكن لربامج 

املتابعة اأن ت�شتفيد منها.

على م�شتوى القطاع، �شتكون ُنُظم جمع املعلومات، وا�شتخل�س 

من  جانب  على  اأو�شع،  نطاق  على  للتطبيق  القابلة  الدرو�س 

الأهمية. وميكن يف الوقت املنا�شب النظر يف عمليات ا�شتعرا�س 

امل�شتدامة.   التنمية  اأداء  القطاعي، ف�شًل عن مراجعة  الإنفاق 

وينبغي حتديد املوقع امللئم لهذه املهام اجلديدة داخل احلكومة.

على امل�شتوى الوطني ميثل التقييم م�شدرًا هاماًّ ملعرفة ما جنح 

التقييم  يبنيِّ  اأن  اأي�شًا  ذلك. وميكن  وال�شبب يف  ينجح  وما مل 

كيفية تفاعل الأبعاد الجتماعية والب�شرية والقت�شادية والبيئية 

ل�شرتاتيجية التنمية الوطنية بع�شها مع بع�س.

اإن تقييم ا�شرتاتيجية التنمية الوطنية يف منت�شف 2013 ميكن 

اأن ي�شرت�شد به لتوجيه اأف�شل لل�شرتاتيجية يف الفرتة املتبقية.
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