


2016~2011

 á«æWƒdG á«ªæàdG á«é«JGÎ°SG

ô£b ádhód

èeGÈdG ¢üî∏e



2016~2011

 á«æWƒdG á«ªæàdG á«é«JGÎ°SG

ô£b ádhód

èeGÈdG ¢üî∏e



الطبعة االوىل نوفمرب 2011

حقوق الطبع حمفوظة للأمانة العامة للتخطيط التنموي
برج الدوحة

�ص.ب. 1855 الدوحة ـ قطر
www.gsdp.gov.qa

الت�صميم والتحرير:
a.m. consultancy

طبع يف مطابع �صركة اخلليج للطباعة والن�صر ـ الدوحة
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املقدمة

عْت على اأ�صا�ص روؤية قطر الوطنية 2030، هي ثمرة م�صاورات  اإن ا�صرتاتيجية التنمية الوطنية االأوىل لدولة قطر 2011 - 2016، التي ُو�صِ
وا�صعة النطاق على جميع امل�صتويات يف املجتمع القطري، �صاملة قطاع االأعمال واملجتمع املدين.

وتوفر هذه اال�صرتاتيجية، التي ت�صمل جميع جوانب الن�صاطات االقت�صادية واالجتماعية والبيئية واملوؤ�ص�صية، القاعدة اللزمة للنمو االقت�صادي 
مع املحافظة على ِقيمنا الثقافية والدينية، و�صمان تلبية احتياجات االأجيال املقبلة.

ويف مار�ص 2011، وبح�صور �صاحب ال�صمو ال�صيخ حمد بن خليفة اآل ثاين اأمري البلد املفدى، اأطلق �صمو ال�صيخ متيم بن حمد اآل ثاين، ويل 
العهد االأمني ورئي�ص اللجنة العليا امل�صرفة على تنفيذ روؤية قطر الوطنية 2030، ا�صرتاتيجية التنمية الوطنية 2011 - 2016.

يت�صمن هذا الُكتّيب ملخ�صًا لربامج ا�صرتاتيجية التنمية الوطنية يف كل قطاع، ويعر�ص امل�صاريع واالأهداف املحددة والنتائج التي �صيتم العمل 
الكتيب هو توفري مرجع مب�صط وخمت�صر  اإعداد هذا  الغر�ص من  اإن  التي تغطيها اال�صرتاتيجية.  ال�صت  ال�صنوات  على حتقيقها خلل فرتة 
ال�صرتاجتية التنمية الوطنية. علما باإن وثيقة اال�صرتاتيجية االأ�صا�صية حتتوي على معلومات تف�صيلية حول املنطق الذي قامت عليه واالأهداف 

املتو�صطة االأمد والربامج وامل�صاريع التي تت�صمنها، اإ�صافة اىل تو�صيف كامل لل�صرتاتيجيات القطاعية املتفرعة عنها.

اإنني الأتطلع اىل تعاون جميع املعنيني للعمل معًا والتكاتف لتنفيذ ا�صرتاتيجية التنمية الوطنية وحتقيق اأهدافها التنموية املحددة، اإذ يتطلب 
التنفيذ الناجح من الوزارات واالأجهزة احلكومية قدرًا كبريًا من الكفاءة واالإلتزام واالإتقان. كما اأن حتقيق اأهداف ا�صرتاتيجية التنمية الوطنية 

يعتمد اأي�صًا على امل�صاركة الكاملة واالإيجابية من قبل قطاع االأعمال واملجتمع املدين وكل من يعي�ص على اأر�ص قطر.

الدكتور �صالح بن حممد النابت
االأمني العام

االأمانة العامة للتخطيط التنموي

نوفمرب 2011
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اإعداد اأول ا�صرتاتيجية تنمية 
وطنية لدولة قطر

لطموحات  عمليًا  اإطارًا   2030 الوطنية  قطر  روؤية  و�صعت 
م�صتدامًا  ازدهارًا  ت�صمن  عامة  اأهداف  على  ا�صتمل  قطر 
روؤية قطر  اإطلق  القادمة. وقادت احلكومة، بعد  للأجيال 
عملية   ،2008 االأول/اأكتوبر  ت�صرين  يف   2030 الوطنية 
ودرا�صات  العلقة،  اأ�صحاب  مع  النطاق  وا�صعة  م�صاورات 
للفرتة  الوطنية  التنمية  با�صرتاتيجية  َجت  ُتوِّ وحتليلت، 
كي  حمددة  ونتائج  ن�صاطات  حتدد  والتي   2016-2011
الوطنية  قطر  روؤية  اأهداف  وحتقق  التحديات  على  تتغلب 

.2030

تعترب التنمية الوطنية عملية طويلة االأمد تتطلب �صيا�صات 
وت�صتهدف  احلكومية،  امل�صتويات  جميع  على  وا�صتثمارات 

اال�صرتاتيجية حتقيق ما يلي:
• حتديد االأهداف والتحديات التنموية االأكرث اأهمية.	
• االأهداف 	 مع  املت�صقة  اال�صرتاتيجية  املبادرات  حتديد 

العامة لروؤية قطر الوطنية 2030.
• التنموية 	 اخلطط  بني  اال�صرتاتيجي  الرتابط  توفري 

الوطنية واملوازنة العامة، والتحول من اأ�صلوب االنتقاء 
اإىل  املتطلع  التخطيط  اإىل  التنمية  مل�صاريع  اجلزئي 

امل�صتقبل وامل�صتند اإىل النتائج.
• على 	 قدرتها  وحت�صني  العام  القطاع  موؤ�ص�صات  تعزيز 

و�صمان  خمططة،  وتطوير  حتديث  برامج   تنفيذ 
معاجلة الق�صايا امل�صرتكة عرب القطاعات.

• بناء اإطار للموارد )الطبيعية والب�صرية واملالية( كاٍف 	
للتنفيذ الفعال.

م�صاركة  عملية  الوطنية  التنمية  ا�صرتاتيجية  اإعداد  كان 
املجتمع.  قطاعات  جلميع  و�صاملة  امل�صتوى،  رفيعة 
اأبدوا  القطاعات  جميع  من  القطريني  وغري  فالقطريون 
حما�صًا عاليًا، و�صاركوا بفاعلية ون�صاط يف تنفيذ مهامهم. 
وانتظم اأ�صحاب العلقة من الوزارات والقادة البارزين يف 
6 جمموعات تنفيذية اأ�صرفت على اأربعة ع�صر )14( فريقًا 
العام واخلا�ص  القطاعني  ت�صكلت من  التي  العمل  من فرق 
وطنية  ا�صرتاتيجية  ع�صرة  اأربع  الإعداد  املدين  واملجتمع 

قطاعية.
 

ذلك  يف  مبا  القطاعات،  بني  املكثفة  امل�صاورات  وكانت 
لبناء  هامة  والبحوث،  واملناق�صات  واملباحثات  املقابلت 
وايجابي  قوي  ب�صعور  حتظى  اأن  يفرت�ص  ا�صرتاتيجية 

مبلكيتها منذ البداية.

التنمية  ا�صرتاتيجية  يف  املحددة  وامل�صاريع  الربامج  جاءت 
لروؤية  العامة  االأهداف  مع  مت�صقة   2016-2011 الوطنية 
واالأهداف  النتائج  ذلك  يف  مبا   ،2030 الوطنية  قطر 
اآخذًة  االأربع ع�صرة.  القطاعية  اال�صرتاتيجيات  املحددة يف 
القطاعات،  بني  امل�صرتكة  الكثرية  الروابط   احل�صبان  يف 
قًا  معمَّ ت�صخي�صيًا  حتليًل  تقدم  وامل�صاريع  الربامج  وهذه 
وحتدد  ودولية،  اإقليمية  مرجعية  مقارنات  يت�صمن  و�صفافًا 

اأولوية كل من الربامج وامل�صاريع.

التي  اال�صرتاتيجية،  يف  الواردة  املحددة  االأهداف  اأن  كما   
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النتائج  املراد  اأ�صحاب العلقة، متثل  بالت�صاور مع  طورت 
هذه  مراجعة  تتم  و�صوف   .2016 عام  حلول  مع  حتقيقها 
اأ�صحاب  ِقَبل  من  احلاجة،  ح�صب  وتعديلها،  االأهداف 

العلقة مع بداية تنفيذ الربامج وامل�صاريع اخلا�صة بها.
تعك�ص برامج وم�صاريع ا�صرتاتيجية التنمية الوطنية اأولويات 
االأربع  التنمية  بركائز  تت�صل  وهي  قطر،  دولة  يف  التنمية 

املرتابطة والواردة يف روؤية قطر الوطنية 2030.

الوطنية  التنمية  ا�صرتاتيجية  لربامج  الناجح  التنفيذ  اإن 
وم�صاريعها يتوقف على حتديث القطاع العام يف دولة قطر. 
بناء  برامج  خلل  من  املوؤ�ص�صات  اأداء  تعزيز  يتطلب  وهذا 
القدرات، وتطوير ثقافة االبتكار، واإدارة على اأ�صا�ص االأداء، 

وحت�صني تقدمي اخلدمات العامة.

وهي  عمل،  خطة  هي  الوطنية  التنمية  ا�صرتاتيجية  اإن 
تت�صمن مبادرات جديدة، و�صتبني على املبادرات القائمة. 
وال�صيا�صات،  للم�صاريع،  اإ�صافيًا  ودعمًا  تركيزًا  توفر  وهي 

واملوؤ�ص�صات القائمة.

لنجاح  توفرها  يجب  التي  املقومات  من  جمموعة  هناك 
كل  يف  االأداء  قيا�ص  موؤ�صرات  حتديد  وهي:   اال�صرتاتيجية 
امل�صاءلة،  والتقييم،  املتابعة  الفعال،  كالتنفيذ  املجاالت، 

والتعاون والتن�صيق عرب القطاعات.
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ا�صتدامة االزدهار االقت�صادي
ثلثة  اأهداف  اإىل   »2030 الوطنية  قطر  »روؤية  ت�صري 
ا�صتدامة  اإىل  ت�صعى  فهي  باالقت�صاد.  تتعلق  مرتابطة 
وريادة  االإبداعية  القدرات  وتو�صيع  عاٍل،  معي�صة  م�صتوى 

االأعمال وتعزيز اال�صتقرار االقت�صادي واملايل.

تلبية  باأنها  اال�صتدامة   2030 الوطنية  قطر  روؤية  ف  تعرِّ
احتياجات اجليل احلايل دون امل�صا�ص باحتياجات االأجيال 
املقبلة. ومع اأن هناك م�صارات متعددة للو�صول اإىل االزدهار 
التنموي  امل�صار  الهدف من االزدهار يو�صح  فاإن  امل�صتدام، 
الذي ترغب دولة ما اأن تتبعه وتلك امل�صارات التي تريد اأن 

تتجنبها.  

االقت�صاد  من  يتجزاأ  ال  جزءا  اال�صتدامة  ت�صبح  ولكي 
القطري، ال بد من اإحراز تقدم يف ثلثة اجتاهات متوازية 
قاعدة  تو�صيع  اأوال،  وهي:  بع�صًا  بع�صها  ويعزز  ومرتابطة 
يف  االزدهار،  ال�صتدامة  اأ�صا�صي  �صرط  هي  والتي  االإنتاج، 
لزيادة  ويهدف  ال�صكان،  عدد  يف  ازديادًا  ي�صهد  اقت�صاد 
الفر�ص املتاحة للأجيال املقبلة. وثانيًا، �صتحر�ص احلكومة 
على اال�صتقرار االقت�صادي وتعزيز الكفاءة. وثالثًا، �صتعمل 
احلكومة بال�صراكة مع القطاع اخلا�ص على تنويع االقت�صاد 

وت�صجيع ثقافة االكت�صاف واالبتكار. 
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اإن التحدي االأول لدولة قطر هو كيفية تو�صيع قاعدتها االإنتاجية. 
وهي  البلد  موارد  جميع  قيمة  االإنتاجية«  »القاعدة  وت�صمل 
)امل�صانع  االإن�صان  ي�صنعه  الذي  املادي  املال   راأ�ص  تت�صمن 
واملوارد  الب�صري،  املال  وراأ�ص  التحتية(،  والبنى  واالآالت  واملباين 
الطبيعية، والتكنولوجيا واملوؤ�ص�صات )التي ت�صمل االأ�صواق والنظم 

قيمة  منو  اإّن  االجتماعي(.  املال  وراأ�ص  واملنظمات  والقواعد 
حني  يف  العادي،  للمواطن  كثرية  فر�صا  يخلق  االإنتاجية  القاعدة 
م�صتدامًا  االقت�صاد  يبقى  ولكي  الفر�ص.  هذه  من  تقل�صها  يقلل 
تو�صيع  من  بد  ال  ال�صكان  عدد  يف  ردة  مطَّ زيادة  ي�صهد  بلد  يف 

االإنتاجية.  القاعدة 

تو�صيع القاعدة االإنتاجية 

برامج تو�صيع القاعدة االإنتاجية، 2016-2011

حت�صني البنية التحتية 

تطوير ال�صناعة اإىل ما بعد 
قطاع املوارد الهيدروكربونية

النتائج   الربامج / امل�صاريع             االأهداف املحددة      

�صياغة ا�صرتاتيجية وطنية وخطة متكاملة للبنية التحتية وحتديد
 قدرات اجلهات املن�صقة لهذه اال�صرتاتيجية وتعزيزها.

 مراجعة جدوى اال�صتثمارات االإ�صافية يف البنية التحتية من
 اأجل ت�صجيع اال�صتخدام امل�صتدام للموارد.

 
مراجعة التدابري املوؤ�ص�صية من اأجل دعم منو وتنويع االقت�صاد.

 

اإطار وطني لل�صتثمارات يف 
 دولة قطر

تعزيز دور اال�صتثمار يف 
اال�صتدامة
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يحقق  م�صار  واإدارة  اختيار  »يف  قطر  لدولة  الثاين  التحدي  يكمن 
قطر  “روؤية  االقت�صادية،  والتوترات  االختلالت  ويتجنب  االزدهار 

الوطنية 2030”.
 

امل�صتثمرين  حلث  اأ�صا�صيا  �صرطا  االقت�صادي  اال�صتقرار  توفر  يعد 
القاعدة  تو�صيع  يف  ت�صهم  االأمد  طويلة  بالتزامات  القيام  على 

االإنتاجية. ومع اأن اأي اقت�صاد معر�ص للوقوع يف االأزمات، لكن وجود 
الطلب،  يف  اجلذرية  كالتـاأرجحات  االأمد،  طويلة  اأو  مزمنة  تقلبات 
العنيفة، من  املالية  اال�صطرابات  اأو  للت�صخم،  واالجتاهات احلادة 
االهتمام  ويقل�ص  االقت�صادي،  الن�صاط  على  �صلبا  يوؤثر  اأن  �صاأنه 
على   احل�صول  اإمكانية  من  ويقلل  اال�صرتاتيجية،  باال�صتثمارات 

االئتمان وم�صادر التمويل الطويلة االأمد.

تعزيز اال�صتقرار االقت�صادي

برامج تعزيز اال�صتقرار االقت�صادي، 2016-2011

ربط املالية العامة 
باإ�صرتاتيجية التنمية 

الوطنية 

اإدارة اال�صتثمار العام

تعزيز  اال�صتقرار 
االقت�صادي  

تطوير قطاع التمويل  

النتائج   الربامج / امل�صاريع        االأهداف املحددة       

و�صع موازنة متنا�صقة تتطلَّع ُقدمًا، وتكون مرتبطة با�صرتاتيجيه التنمية الوطنية 
2011-2016، وباخلطط الت�صغيلية للجهات التي تقوم باالإنفاق.

اإن�صاء برنامج لل�صتثمار العام ُتتخذ فيه جميع القرارات الكبرية املتعلقة 
باال�صتثمار العام، على اأ�صا�ص تقييم منهجي لفوائدها وتكاليفها بالن�صبة اإىل 

االأولويات التنموية الوطنية بوجه عام.
متكني القطاع اخلا�ص من االنخراط يف م�صاريع اال�صتثمار العام �صمن اإطار 

متما�صك يقدم فوائد تنموية للدولة، مبا فيها نقل املعرفة واملهارات.

مراجعة خيارات �صمان ا�صتقرار تدفق اإيرادات ونفقات املوازنة العامة للدولة.

ا�صتخدام حزمة وا�صعة من اأدوات اإدارة ال�صيولة.
اإعداد ا�صرتاتيجية وطنية لتوجيه عملية تطوير تنمية �صوق راأ�ص املال املحلي.

مراجعة اإطاراملالية 
العامة 

اإطار الإدارة اال�صتثمارات 
 العامة 

اآلية لرت�صيخ اال�صتقرار 
االقت�صادي

تعزيز اإدارة ال�صيولة،  و�صوق 
 راأ�ص مال فّعال واآمن 
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تتكاثر منافع تعزيز الكفاءة وتنت�صر متجاوزة احلدود بني القطاعات. 
املوارد  ا�صتخدام  ي�صمل  واالقت�صادية  الفنية  الكفاءة  يف  فالتح�صن 
النادرة بطريقة اأكرث فاعلية يف عدد من الن�صاطات واال�صتخدامات.

املادية،  البنية  ويف  التقانة،  يف  الكفاءة  نق�ص  ق�صايا  معاجلة  اإّن 
ا�صتخدام  حت�صني  من  احلكومة  متكن  العمل،  واآليات  واملوؤ�ص�صات، 
املوارد مع مرور الوقت. ومبا اأن هناك وفرة يف املوارد الهيدروكربونية 
ال�صاحلة  واالأر�ص  كاملياه  االأخرى،  احليوية  املوارد  يف  وندرة 
ه نحو الكفاءة ي�صبح اأمرًا اأ�صا�صيا يف اإيجاد القيمة  للزراعة، فالتوجُّ

وت�صجيع  وتو�صيعها،  االإنتاجية  القاعدة  على  واحلفاظ  وا�صتغللها، 
القطاع اخلا�ص على النمو من خلل االكت�صاف والتنويع االقت�صادي.

اإّن حت�صني كفاءة ا�صتخدام االأ�صول الراأ�صمالية يوؤدي اإىل احلفاظ 
ا�صتبدال  اإىل  اإلغاء احلاجة  اأو  تاأجيل  املالية من خلل  املوارد  على 
ع الراأ�صمايل. كما اأن بع�ص مكا�صب الكفاءة  اال�صتثمارات اأو اإىل التو�صُّ
الثانوية غري املرغوبة،  املنتجات  واإنتاج  الهدر  ت�صاهم يف احلد من 
يف  مما ي�صاهم  العادمة،  واملياه  الكربون  اأك�صيد  ثاين  كانبعاثات 

حتقيق اأهداف املحافظة على البيئة.

تعزيز الكفاءة االقت�صادية والتقنية 
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برامج تعزيز الكفاءة االقت�صادية والتقنية، 2016-2011

كفاءة 
ا�صتخدام

 املياه

كفاءة قطاع 
الطاقة 

والغاز  

تعزيز البنية 
التحتية  

كفاءة 
ا�صتخدام 

االأرا�صي

الربامج / امل�صاريع     االأهداف املحددة                   النتائج 

تخفي�ص ت�صرب املياه املحلة من �صبكات التوزيع اإىل 10% قيا�صا اإىل الن�صبة احلالية 
واملقدرة ب )%30-%35(. 

التاأكد من احت�صاب كل املياه امل�صتهلكة بوا�صطة العدادات.
دعم تركيب تقنيات حديثة ت�صتخدم يف املنازل واال�صتعماالت االأخرى للحفاظ على املياه.

تطوير برنامج الإجراءات احلفاظ على  املياه �صمن خطط التنمية الزراعية. 
تو�صيع �صبكات معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي لزيادة ا�صتخدام املياه املعاد تدويرها.

درا�صة جدوى اإقامة نظم جلمع مياه النفايات ال�صناعية ومعاجلتها. 

درا�صة خيارات لتخفي�ص ا�صتهلك الغاز لكل وحدة اإنتاج م�صرتكة للطاقة واملاء من
 خلل حتديث نظم االإي�صال.

حت�صني الكفاءة احلرارية يف اإنتاج الطاقة. 
التعجيل يف اعتماد تقنيات توفري الطاقة.

التاأكد من متابعة تنفيذ النظام اخلا�ص باملباين اخل�صراء )الكود( يف دولة قطر.
اإن�صاء جلنة وطنية للطاقات املتجددة. 

االإ�صراع يف اإعادة النظر  يف املرحلتني الثانية والثالثة مليناء الدوحة اجلديد.
اإعادة النظر يف نظام �صبكة مرتو الدوحة املخطط له على �صوء فر�صيات واقعية ب�صاأن عدد 

ال�صكان وحركة امل�صافرين، والتكاليف واالآثار االقت�صادية واالجتماعية والبيئية االأو�صع نطاقًا.

اإقرار اخلطة الوطنية ال�صاملة للتنمية العمرانية والنقل املتكامل وتنفيذها.
اإن�صاء مناطق اقت�صادية خا�صة للأرا�صي ال�صناعية تتمتع بخدمات جيدة واإدارة وتنظيم كفوؤين.

حتقيق حت�صينات م�صتدامة يف االإنتاجية الزراعية. 

تعزيز كفاءة ا�صتخدام املياه 
وتر�صيدها 

تعزيز كفاءات ا�صتخدام 
الطاقة والغاز

مواءمة اأف�صل بني  خدمات 
البنية التحتية واالحتياجات 

 منها 

حت�صني كفاءة ا�صتخدام 
االأرا�صي 
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لكن  ال�صحيحة.  للموارد  االأمثل  اال�صتخدام  ال�صوق  كفاءة  تعني 
قد  فاأحيانا  االأمثل؛  بال�صكل  دائما  ذلك  حتقيق  ت�صمن  ال  االأ�صواق 
تفتقر االأ�صواق اإىل الكفاءة، اأو قد تف�صل يف اأداء وظيفتها ف�صًل ذريعًا 
وذلك عندما تكون هناك عوامل خارجية، اأو فجوة يف املعلومات، اأو 
معاملت مكلفة، توؤثر �صلبا على اآلية عمل االأ�صواق.  عندئذ، ي�صبح 

التدخل احلكومي لت�صحيح اختلالت ال�صوق وحلماية ال�صالح العام 
اأن التنظيم احلكومي  اأمرا حيويا و�صرورة هامة. وعلى الرغم من 
قد ي�صاهم يف حت�صني عمل االأ�صواق، اإال اأن ف�صل احلكومة وتدخلتها 

قد يزيد امل�صكلة تعقيدا، ويعيق عمل اآليات ال�صوق. 

تعزيز كفاءة ال�صوق

برامج تعزيز كفاءة االأ�صواق، 2016-2011

 الربامج / امل�صاريع                 االأهداف املحددة           النتائج 

الت�صعري االأمثل ملوارد 
الطاقة، واملياه، 

والوقود 

ا�صتدامة املوارد 
ال�صمكية  

تعزيز املناف�صة 
وت�صجيع 

التجارة  

اإدخال تدريجي لر�صوم ا�صتخدم الكهرباء واملاء والوقود والتي تعك�ص
 ب�صكل اأف�صل التكاليف االقت�صادية الكاملة الإنتاجها. 

زيادة م�صتويات خمزون الرثوة ال�صمكية، وتطبيق قوانني فعالة وتوفري
 االإمكانيات ملزارع تربية االأحياء املائية املحلية.  

ت�صميم برنامج فعال لتنفيذ قانون املناف�صة احلايل تدعمه القدرات ال�صرورية. 
التو�صع يف حترير جتارة اخلدمات مبوجب “االتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات”.

اال�صتمرار يف برنامج حترير اال�صتثمارات االأجنبية. 

مواءمة ر�صوم اال�صتخدام مع 
التكاليف االقت�صادية 

احلفاظ على خمزون الرثوة 
ال�صمكية

الو�صول اإىل اقت�صاد اأكرث
  تناف�صية 
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تقوم احلكومة ب�صن الت�صريعات لتح�صني كفاءة توزيع موارد املجتمع 
اأو  اجتماعية  اأو  اقت�صادية  متعددة  اأهداف  ولتحقيق  وتخ�صي�صها، 

ثقافية اأو غريها. 
ال�صلوك  بتقييد  معظمها  يتعلق  للت�صريعات،  اأ�صكال  عدة  وهناك 
اإىل  االأ�صواق  توؤدي  اأن  فيها  يتوقع  ال  التي  الظروف  يف  االختيار  اأو 
اأف�صل النتائج. ورمبا ال تعمل االأ�صواق بطريقة �صليمة عندما تكون 

اأو  يجنيها  )فوائد  خارجية  عوامل  اأو  املعلومات  يف  فجوات  ثمة 
يف  وميكن  املناف�صة.  تعوق  قوى  اأو  ثالث(،  طرف  يتحملها  تكاليف 
العام.  ال�صالح  اأجل  بالت�صريع من  تقوم احلكومة  اأن  هذه احلاالت 
واملجاالت العادية التي متار�ص احلكومة فيها الت�صريع ت�صمل التمويل 

والبيئة واحل�صول على املوارد الطبيعية وا�صتخدامها. 

الت�صريعات والكفاءة

برامج ت�صريعات وكفاءة اأف�صل، 2016-2011

االأهداف املحددة                النتائج   الربامج / امل�صاريع  

ت�صريعات 
االأعمال 

ت�صريعات البنية 
التحتية 

ت�صريعات 
االأرا�صي  

�صبط العمليات املتعلقة باالأعمال واأنظمة التجارة وحتقيق 
حت�صينات مهمة يف ترتيب دولة قطر على �صلم مقيا�ص 

ممار�صة االأعمال الذي يعده وين�صره البنك الدويل. 

تاأ�صي�ص جهة ناظمة م�صتقلة ومتكاملة للماء والكهرباء. 

اعتماد وتنفيذ اخلطة الوطنية ال�صاملة للتنمية العمرانية. 

حت�صني ت�صريعات االأعمال

تطوير ت�صريعات البنية التحتية

تطوير ت�صريعات االأرا�صي
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على  اعتماده  يتناق�ص  متنوع  “اقت�صاد  بناء  اإىل  قطر  دولة  تهدف 
ال�صناعات الهيدروكربونية وتتزايد فيه اأهمية دور القطاع اخلا�ص 

ويحافظ على تناف�صيته” روؤية قطر الوطنية 2030. 

الفر�ص  واإتاحة  الوظائف  اإيجاد  على  اأقدر  هو  املتنوع  فاالقت�صاد 
النفط  اأ�صعار  يف  الكبرية   بالتقلبات  تاأثرا   واأقل  القادم،  للجيل 

الطبيعي. والغاز 
بحاجة  دولة قطر  اأن  اإذ  اأي�صًا،  اأمر �صروري  االقت�صادي  والتنويع 
اإىل م�صادر متجددة خللق الرثوة التي تقوم بتوليد الدخل وتعزيز 
وكثري  الهيدروكربونية.  املوارد  احتياطي  ن�صوب  بعد  اال�صتهلك 
م�صرتكا  هدفا  االقت�صادي  التنويع  ت�صع  باملوارد  الغنية  الدول  من 
�صعب  كان  اال�صرتاتيجيات  تلك  جناح  لكن  ا�صرتاتيجياتها،  يف 

التحقيق يف بع�ص الدول وبطيئًا ومتدرجًا يف دول اأخرى. 

لها  بالن�صبة  اأولوية  تعترب  التي  القطاعات  الدول  بع�ص  وت�صتهدف 
بيئة  ت�صتثمر يف  اأخرى  ودول  القطاعات.  تلك  اإىل  مواردها  وتوجه 
م�صجعة لل�صتثمار وتوفر الفر�ص اأمام القطاع اخلا�ص ليتفرع اإىل 
جماالت جديدة. وهناك الكثري من الدول التي ا�صتطاعت اأن متزج 

بني النهجني.

وال يتم تنويع قاعدة االإنتاج املحلي ب�صهولة، اإمنا يجب اأن يتم تعليم 
التعليمي  النظام  يف  اإدماجهما  خلل  من  واالإبداع  االأعمال  ريادة 
وت�صريعات  �صيا�صات  وتعزيزهما من خلل  والثقافة املحيطة بهما، 
موؤاتية لقطاع االأعمال. والقطاع اخلا�ص القطري بحاجة اإىل التعزيز 
من خلل الدعم واحلوافز التي ت�صجع على اكت�صاب قدرات وثيقة 

ال�صلة، وامل�صاركة يف جمموعة وا�صعة من االأن�صطة االقت�صادية. 

بناء اقت�صاد متنوع 
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برامج بناء اقت�صاد متنوع، 2016-2011

 الربامج / امل�صاريع                    االأهداف املحددة                     النتائج 

تعزيز م�صاهمة 
القطاع اخلا�ص يف 
االقت�صاد الوطني  

 الرتكيز على دور  
املعرفة، والبحث، 

والتطوير  يف 
دعم االقت�صاد 

الوطني 

دعم قطاع االت�صاالت 
وتكنولوجيا 

املعلومات 

تطوير قطاع
 التمويل

العمل على بدء اأن�صطة جهاز قطر للم�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة.
قيام بنك قطر للتنمية بتقدمي خدمات ومنتجات جديدة من 

�صاأنها تو�صيع نطاق عمله ومهامه.
اإ�صلح القوانني احلكومية املتعلقة بامل�صرتيات لتخفي�ص االأعباء 

عن امل�صاريع ال�صغرية. 

تطوير ا�صرتاتيجية وطنية للبحث والتطوير مرتبطة با�صرتاتيجية 
نقل التكنولوجيا. 

تاأ�صي�ص حا�صنة للأعمال القائمة على املعرفة يف واحة قطر 
للعلوم والتكنولوجيا. 

تاأ�صي�ص اإطار لل�صراكة بني القطاعني العام واخلا�ص لدعم منو 
قطاع االأعمال القائم على املعرفة.

اعتماد ا�صرتاتيجية املجل�ص االأعلى للت�صاالت وتكنولوجيا 
املعلومات وتنفيذها.   

  
تنفيذ ا�صرتاتيجية مركز قطر للمال وتو�صيع نطاق اأن�صطة 

اأكادميية قطر للمال واالأعمال.

تعزيز القطاع اخلا�ص وت�صجيع
 ريادة االأعمال

زيادة مهارات وقدرات االبتكار 
واالكت�صاف

تعزيز قطاع االت�صاالت وتكنولوجيا
 املعلومات خلدمة التنمية االقت�صادية

 تو�صيع اأن�صطة قطاع التمويل 
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تعزيز التنمية الب�صرية
تدعو ركيزة التنمية الب�صرية يف روؤية قطر الوطنية 2030 
اإىل “تطوير وتنمية �صكان دولة قطر كي يتمكنوا من بناء 
دون  اجليل  هذا  احتياجات  و“لتلبية  مزدهر”  جمتمع 

امل�صا�ص باحتياجات االأجيال القادمة.”

و�صتوا�صل دولة قطر اال�صتثمار يف تنمية �صعبها حتى ي�صارك 
االجتماعية  احلياة  يف  وفاعلة   كفوءة  م�صاركة  جميعه 
اأعمالهم  اأفراده  ويوؤدي  للبلد،  وال�صيا�صية  واالقت�صادية 
اإىل  ي�صتند  تناف�صي  دويل  نظام  اإطار  يف  وفعالية  بكفاءة 

املعرفة.

اإىل  ترقى  متقدمة  وتعليمية  �صحية  نظمًا  الدولة  و�صت�صع 
امل�صاركة  كذلك  تدعم  اأنها  كما  العاملية.  امل�صتويات  اأرفع 
املنتجة للقطريني، رجااًل ون�صاًء، يف �صوق العمل، يف الوقت 

الذي ت�صتقدم فيه العمالة الوافدة املاهرة يف كل امليادين.

رعاية �صكان اأ�صّحاء
االأو�صع  الروؤية  من  يتجزاأ  ال  جزء  ال�صحية  بالرعاية  النهو�ص  اإّن 
نطاقًا للنمو امل�صتدام والفر�صة املتاحة.  واإن �صحة ال�صكان اجليدة 
احلياة،  جودة  حت�صني  يف  حيوية  م�صاهمة  ت�صاهمان  وعافيتهم 
وتخف�صان من التكاليف االجتماعية، وتعززان املناف�صة االقت�صادية.

لل�صحة،  الوطنية  اال�صرتاتيجية  خلل  من  قطر  دولة  تعمل  �صوف 

�صكانها،  جميع  رفاه  حتقيق  على  لل�صحة،  االأعلى  املجل�ص  وبقيادة 
وللم�صتقبل.  الراهن  للوقت  ومنتجًا  �صحيًا  ن�صطًا  جمتمعًا  وتوؤ�ص�ص 
ال�صحية  قطر  روؤية  على  لل�صحة،  الوطنية  اال�صرتاتيجية  وتبني 
الوطنية 2020، التي و�صعها املجل�ص االأعلى لل�صحة بعنوان »رعاية 

امل�صتقبل ـ اإقامة جمتمع �صحي وناب�ص باحلياة«.

وواقعيا  عمليا  دليًل  لل�صحة  الوطنية  اال�صرتاتيجية  توفر 
للإ�صلحات، التي تنطوي على تغيريات اأ�صا�صية بعيدة املدى يتطلع 
اإىل  باأكمله. كما ت�صعى اال�صرتاتيجية  اإليها نظام الرعاية ال�صحية 
ال�صحية  للرعاية  نظام  بناء  خلل  من  ال�صحية  النتائج  حت�صني 
يرقى اإىل م�صتوى اأف�صل املعايري العاملية، ويقدم خدمات فعالة ميكن 

حتمل تكلفتها من قبل جميع ال�صكان.

ومتكاملة  مت�صلة  �صل�صلة  ال�صحي  النظام  هذا  يقدم  و�صوف 
ويلبي  املر�صى،  على  يركز  منهجًا  معتمدًا  ال�صحية  الرعاية  من 
و�صوف  �صواء.  حد  على  والنف�صية  البدنية  ال�صحية  احتياجاتهم 
ي�صجع النظام الوقاية لكنه �صي�صمن توفر خدمات الرعاية ال�صحية 

العلجية القائمة على االأدلة، اأي�صا.

 يقدم النظام ال�صحي خدماته من خلل موؤ�ص�صاٍت عامة وخا�صة 
املعايري  ت�صع  التي  لل�صحة  الوطنية  ال�صيا�صة  من  بتوجيه  تعمل 
ال�صحية.  للرعاية  والتقنية  واالإدارية  واالقت�صادية  االجتماعية 
ُه البحوث الرفيعة امل�صتوى اإىل حت�صني الفاعلية واجلودة. و�صوف ُتَوجَّ
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برنامج �صكان اأ�صحاء، 2011-2016 - نظام �صامل للرعاية ال�صحية عاملي امل�صتوى
الربامج / امل�صاريع      االأهداف املحددة                              النتائج

الرعاية االأولية 
كاأ�صا�ص

تنظيم خدمات
امل�صت�صفيات

ت�صميم الرعاية
 امل�صتمرة

ت�صميم ال�صحة النف�صية 
والعقلية

خدمات الرعاية ال�صحية
 يف حاالت الطوارئ  

�صيدليات املجتمع 

جعل الرعاية 
ال�صحية االأولية 
اأ�صا�صًا للرعاية  

ال�صحية

حت�صني ت�صكيلة 
خدمات 

امل�صت�صفيات 
  

حت�صني ت�صميم 
الرعاية 

امل�صتمرة  

حت�صني ت�صميم 
خدمات ال�صحة 

النف�صية

حت�صني تقدمي 
خدمات 
الطوارئ

حت�صني الو�صول 
اإىل �صيدليات 
املجتمع، ورفع 

كفاءتها

زيادة عدد االأطباء املمار�صني العامني من 0.193 اإىل 0.555 لكل 000 1 ن�صمة من ال�صكان. 
 �صمان اأن تبلغ الن�صبة املئوية من املر�صى الذين يعاجلون يف مرافق الرعاية ال�صحية الثنائية 

والثالثية بناء على اإحالتهم من مراكز الرعاية ال�صحية االأولية 50% من مر�صى العيادات 
اخلارجية و40% للمر�صى الداخليني.  

اإعداد اإطار خدمات اإكلينيكية على ال�صعيد الوطني.
اإن�صاء مراكز متيز وطنية يف جماالت ثلثة من جماالت

 االأولوية اخلم�ص.  

ة املخ�ص�صة الإعادة التاأهيل اإىل 25 �صريرًا لكل 000 100 ن�صمة. زيادة عدد االأ�صرَّ
زيادة عدد اأ�صّرة الرعاية امل�صتمرة اإىل 8.23 اأ�صّرة لكل 1000 ن�صمة. 

ة املخ�ص�صة للم�صابني باأمرا�ص نف�صية عن 12.5 �صريرا لكل �صمان اأال يقل عدد االأ�صرَّ
000 100 ن�صمة.

تنفيذ منوذج الرعاية الذي مت اإقراره بحلول عام 2016. 

ينبغي اأن تكون مدة ا�صتجابة خدمات الطوارئ الطبية للت�صاالت من املر�صى املعر�صني الأو�صاع 
يحتمل اأن تهدد حياتهم على النحو التايل:  

          - املناطق احل�صرية: يف غ�صون 10 دقائق بالن�صبة لـ 75% من االت�صاالت الهاتفية،  ويف 
              غ�صون 15 اإىل 20 دقيقة بالن�صبة لـ 95% من االت�صاالت الهاتفية.

          - املناطق الريفية: يف غ�صون 15 دقيقة بالن�صبة لـ 75% من االت�صاالت الهاتفية.
اإبقاء عدد حاالت الوفاة الناجتة عن النوبة القلبية للمر�صى الذين ي�صلون اإىل اأق�صام الطوارئ دون 

77.5 وفاة لكل 000 1 حالة.

 رفع متو�صط عدد �صيدليات املجتمع اإىل 0.17 لكل 000 1 ن�صمة، ورفع ن�صبة �صرف و�صفات 
الدواء اإىل %70.
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برنامج �صكان اأ�صحاء، 2011-2016 - نظام متكامل للرعاية ال�صحية
الربامج / امل�صاريع      االأهداف املحددة                              النتائج

حت�صني جودة 
الرعاية ال�صحية

تطوير برامج 
اإدارة املر�صى 

وتنفيذها
  

تاأمني الو�صول 
اإىل بيانات 

رعاية �صحية 
دقيقة  

ا�صتخدام مزايا 
اخلدمات 
ال�صحية 

االإلكرتونية

تعزيز م�صاركة 
القطاع اخلا�ص

و�صع بروتوكوالت للحاالت ذات االأولوية العالية )كحاالت الطوارئ للم�صابني باأمرا�ص القلب والربو 
وال�صكري(، وحتقيق ن�صبة امتثال بواقع100% بحلول عام 2014. 

تطبيق اتفاقيات االأداء يف جميع امل�صت�صفيات ويف جميع مراكز الرعاية ال�صحية االأولية، ويف %50 
يف املجمعات ال�صحية.  

بالن�صبة ملر�صى ال�صكري امل�صجلني يف برنامج اإدارة املر�صى، ينبغي اأن يكون م�صتوى ال�صكر 
الرتاكمي عند 75% منهم اأقل من 9.0.

 

حتقيق التزام مقدمي خدمات الرعاية ال�صحية بتقدمي البيانات بن�صبة %80.
حتقيق دقة الرتميز بن�صبة%80.

و�صع �صجلت للأمرا�ص اخلم�صة ذات االأولوية العالية 

رفع ن�صبة ممار�صي الرعاية االأولية الذين ي�صلون اإىل �صجل مر�ص ال�صكري على احلا�صوب من 
�صفر % اإىل %25.

�صمان التخزين الرقمي لـ 100% من �صور االأ�صعة املاأخوذة يف امل�صت�صفيات، مع حرية تقا�صمها بني 
االأطباء.

رفع ن�صبة �صيدليات املجتمع املحلي، التي تقدم معلومات عن الو�صفات الطبية التي ت�صرفها اإىل 
نظام الو�صفات الطبية االإلكرتوين من �صفر % اإىل %25.

 
ة املخ�ص�صة للرعاية ال�صحية التي يقدمها القطاع اخلا�ص من 20% اإىل %25.  رفع ن�صبة االأ�صرَّ

حت�صني اجلودة

برامج اإدارة االأمرا�ص

تربنامج بيانات الرعاية 
ال�صحية

اإن�صاء اخلدمات ال�صحية 
االإلكرتونية 

م�صاركة القطاع
 اخلا�ص
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برنامج �صكان اأ�صحاء، 2011-2016 - الرتكيز على الرعاية ال�صحية الوقائية
الربامج / امل�صاريع      االأهداف املحددة                              النتائج

حوكمة ال�صحة العامة

التغذية والن�صاط
 البدين

االإقلع عن التدخني

تقليل املخاطر يف زواج 
االأقارب

الوقاية من االأمرا�ص 
ال�صارية

برنامج الفح�ص 
الوطني

ال�صحة املهنية

�صحة املراأة والطفل

خدمات ال�صحة العامة 
االإ�صافية

اإن�صاء نظام ملراقبة الرعاية ال�صحية الوقائية وتقييمها. 

خف�ص انت�صار البدانة بني جميع ال�صكان من 32% اإىل 29% ومن 40% اإىل
 37% بني املواطنني القطريني 

خف�ص وزن جميع االأ�صخا�ص امل�صجلني يف برنامج خدمات النظام الغذائي 
بن�صبة %10.

تخفي�ص ن�صبة املدخنني بني الذكور البالغني بواقع 3% من املعدل احلايل البالغ
.%32 

تخفي�ص ن�صبة الزواج بني االأقارب من الدرجة االأوىل من 34% اإىل %27.   

تخفي�ص ن�صبة تف�صي ال�صل الرئوي من 6.1 حالة اإىل 1.1 حالة لكل 000 10 ن�صمة.
تطبيق نظام اإنذار مبكر ملراقبة احلاالت وتتبعها.

 �صمان �صمول برنامج الفح�ص الطبي العام ملا ال يقل عن 50% من اأفراد
 املجموعات امل�صتهدفة بالربنامج.   

 خف�ص معدل االإ�صابات التي تتطلب االنقطاع عن العمل الأكرث من ثلثة اأيام اإىل
 000 3 اإ�صابة اأو اأقل لكل 000 100 عامل.

رفع ن�صبة االقت�صار على الر�صاعة الطبيعية يف االأ�صهر ال�صتة االأوىل من 12% اإىل %25. 
حتقيق ن�صبة االلتزام بكل اأنواع التطعيمات مبا يزيد عن 98%، مبوجب اجلدول الزمني 

الوطني لتح�صني االأطفال، وجلميع االأطفال يف موعد ال يتجاوز �صنة واحدة من العمر.

اإجناز خطة ا�صتعداد وطنية كاملة ملواجهة الطوارئ.
 تنفيذ عملية تقييم االأثر البيئي على ال�صحة يف جميع امل�صاريع التي 

توؤثر على ال�صحة العامة. 
اإن�صاء جهة وحيدة م�صوؤولة عن ال�صلمة الغذائية.

حت�صني اإدارة ال�صحة 
العامة

نظام �صامل للتغذية 
والن�صاط البدين

نظام �صامل لتقليل 
ا�صتهلك التبغ

تقليل خماطر زواج 
االأقارب من الدرجة االأوىل

تخفي�ص ن�صبة تهديد 
االإ�صابة باالأمرا�ص ال�صارية

حت�صني الك�صف املبكر 
عن االأمرا�ص املزمنة ذات 
االأولوية من خلل برنامج 

م�صح وطني

حت�صني ال�صحة املهنية

حت�صني �صحة الن�صاء 
واالأطفال

توفري االحتياجات 
االإ�صافية لل�صحة العامة
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برنامج �صكان اأ�صحاء، 2011-2016 - قوة عمل ماهرة وطنية يف جمال الرعاية ال�صحية
الربامج / امل�صاريع      االأهداف املحددة                              النتائج

حت�صني التخطيط لبناء قوة 
العمل يف االأمدين الق�صري 

والطويل

حت�صني �صيا�صة توظيف 
العاملني واالحتفاظ بهم

حت�صني  التعليم التخ�ص�صي

حتقيق التوليفة املثلى من 
املهارات

و�صع خطة وطنية لبناء قوة العمل يف قطاع الرعاية ال�صحية. 
  

�صمان معدل دوران عمل اختياري يقل عن %8. 

رفع عدد خريجي الكليات الطبية من خريج واحد لكل  000 100 ن�صمة
اإىل 3 خريجني.

زيادة عدد اإخ�صائيي اخلدمات الطبية امل�صاندة من 0.4 �صخ�ص لكل 
1000 ن�صمة اإىل 4 اأ�صخا�ص.

تخطيط القوى 
العاملة

التوظيف واالحتفاظ 
باملوظفني

التعليم التخ�ص�صي
 والتدريب  املهني
اال�صتغلل االأمثل 

لتنوع املهارات



برنامج �صكان اأ�صحاء، 2016-2011 - �صيا�صة �صحية وطنية 

الربامج / امل�صاريع      االأهداف املحددة                              النتائج

بناء القدرات يف 
املجل�ص االأعلى لل�صحة

متخ�ص�صو الرعاية 
ال�صحية

مرافق الرعاية
 ال�صحية

منتجات الرعاية 
ال�صحية 

الدفاع عن م�صالح 
املر�صى 

تخفي�ص عدد ال�صواغر يف املجل�ص االأعلى لل�صحة من 30% اإىل %15.
ملء ال�صواغر الرئي�صية اللزمة لتنفيذ اال�صرتاتيجية يف غ�صون 3 اأ�صهر.

 
ترخي�ص جميع االأخ�صائيني العاملني يف الرعاية ال�صحية من قبل املجل�ص االأعلى 

لل�صحة.

ترخي�ص املجل�ص االأعلى لل�صحة جلميع مرافق الرعاية ال�صحية.

و�صع دليل وطني للو�صفات الطبية.
تنظيم جميع االأجهزة الطبية.

اإن�صاء جهة ملنا�صرة املر�صى والدفاع عنهم.
اإجراء م�صوحات تقي�ص م�صتوى ر�صى املر�صى، والتو�صل اإىل اإجابة 70% باأنهم 

ين�صحون االآخرين بالعلج يف مرفق �صحي معني.

بناء قدرة املجل�ص االأعلى 
لل�صحة التنظيمية، وقدرته 

على و�صع ال�صيا�صات ال�صحية
�صمان جودة اأخ�صائيي 

الرعاية ال�صحية

�صمان جودة مرافق الرعاية 
ال�صحية

�صمان جودة منتجات 
الرعاية ال�صحية وحماية 

ال�صلمة العامة

اال�صتجابة ل�صكاوى املر�صى 
و�صمان حقوقهم 
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برنامج �صكان اأ�صحاء، 2011-2016 - خدمات رعاية �صحية فعالة مع حتقيق اأ�صا�ص مبداأ امل�صاركة يف حتمل التكاليف  

الربامج / امل�صاريع      االأهداف املحددة                              النتائج

عملية اإعداد امليزانية

اإدارة العلج يف اخلارج

اإن�صاء نظام التاأمني 
ال�صحي

اخلطة الرئي�صة للبنية 
التحتية للرعاية ال�صحية

جلنة امل�صروفات 
الراأ�صمالية

و�صع نظام موازنة متعدد ال�صنوات لقطاع ال�صحة باالعتماد على نوعية الن�صاط 
ال�صحي.  

ون علجًا يف اخلارج بحلول العام   حتقيق متابعة بن�صبة 50% للمر�صى الذين يتلقَّ
. 2016

حتقيق تغطية بالتاأمني ال�صحي بن�صبة 50% بحلول عام 2016.

اإعداد خطة رئي�صية للبنية التحتية للرعاية ال�صحية واملوافقة عليها.

التاأكد من االإلتزام الكامل بكل �صروط ومتطلبات احل�صول على التمويل من 
قبل كل املرافق ال�صحية التي تطلب متويل لبنيتها التحتية ولتجهيزاتها الطبية 

الرئي�صية

تعزيز عملية و�صع موازنة 
قطاع ال�صحة

اإدارة اأكرث كفاءة وفاعلية 
للعلج ال�صحي خارج حدود 

الدولة
و�صع نظام للتاأمني ال�صحي

�صمان تخطيط البنية التحتية 
ال�صحية

اإدارة النفقات الراأ�صمالية 
بكفاءة

برنامج �صكان اأ�صحاء، 2016-2011 - بحوث عالية اجلودة لدعم النظام ال�صحي 
الربامج / امل�صاريع      االأهداف املحددة                              النتائج

دعم النظام ال�صحي ببحوث 
عالية اجلودة

اإن�صاء جهة وطنية الإدارة البحوث يقودها املجل�ص االأعلى لل�صحة.
اإعداد كل باحث ما ال يقل عن اأربعة بحوث عالية اجلودة يف جماالت ذات 

اأولوية )باال�صتناد اإىل معدل اال�صت�صهاد بها اأو اإىل ن�صرها يف املجلت العلمية 
املُحّكمة(.

حوكمة االأبحاث
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طموحاتهم  لتلبية  املواطنني  اإعداد  على  والتدريب  التعليم  ي�صاعد 
تنويعا.  اأكرث  �صي�صبح  الذي  الوطني  االقت�صاد  من  جزءًا  وليكونوا 
اأف�صل فيما يتعلق  اأي�صا، ي�صاعد التعليم االأفراد على اتخاذ قرارات 
بال�صحة، والزواج، واالأبوة واالأمومة، وامل�صوؤولية االجتماعية. واأخريًا، 
والطب  العلوم  يف  االبتكاَر  تدعم  الناجحة  التعليم  ا�صرتاتيجية  فاإن 

وال�صناعة.

واالأدبية  الدينية  القطرية  للقيم  متينًا  اأ�صا�صًا  يقدم  فالتعليم 
واالأخلقية، والهوية الوطنية، والتقاليد، والرتاث الثقايف.  فاملدار�ص 
والقدرات  واملهارات  املعارف  وممتلكني  موؤهلني  مواطنني  تخرج 
والقيم، ومرتبطني بواقعهم، وتبني جمتمعات اأكرث متا�صكًا و ت�صاركًا.

ا�صرتاتيجية  الواردة يف  والتدريب  التعليم  برامج وم�صاريع   �صتوؤدي 
اجلذرية  التطورات  ا�صتكمال  اإىل   2016-2011 الوطنية  التنمية 
املبادرات  اإعداد  مت  لقد  والتدريب.  التعليم  نظام  يف  متت  التي 
املتعلقة بالتعليم والتدريب لتحقيق 20 نتيجة قطاعية، حيث تتطلب 
�صت نتائج رئي�صية منها تكامل يف التخطيط عرب جميع القطاعات 
التعليمية. اأما النتائج الباقية فهي حمددة بالتعليم العام يف املرحلة 
من ريا�ص االأطفال اإىل ال�صنة الثانية ع�صرة )�صنتان ريا�ص اأطفال، 
باالإ�صافة اإىل �صت �صنوات مدر�صة ابتدائية، وثلث �صنوات مدر�صة 
اإعدادية، وثلث �صنوات اأخرى مدر�صة ثانوية(، ثم التعليم العايل، 

والتعليم التقني والتدريب املهني، والبحث العلمي.

بناء املعرفة واملهارات
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برنامج بناء املعرفة و املهارات،  2011-2016 -  جمال التعليم والتدريب

الربامج / امل�صاريع               االأهداف املحددة                             النتائج

�صياغة خطة ا�صرتاتيجية �صاملة 
جلميع اجلهات ذات العلقة 

والعمل على تنفيذها 

تعزيز القيم القطرية والهوية 
الوطنية والثقافة العربية، واالإ�صلمية 

 يف كل مراحل التعليم والتدريب 

اإعداد وتاأهيل وتطوير عايل اجلودة 
للخت�صا�صيني والرتبويني واملوؤ�ص�صات 

يف جمال التعليم والتدريب 

دمج تقنية املعلومات واالت�صاالت يف 
العمليات التعليمية واالإدارية

 والتطويرية

 التوا�صل وزيادة الوعي بفوائد 
 التعليم والتدريب

ا�صتخدام اجلهات املعنية الرئي�صة 
الأنظمة تقييم وجمع االأدلة 

واملوؤ�صرات للمتابعة ور�صم ال�صيا�صات 
املبنية على االأدلة يف التعليم 

والتدريب 

و�صع خطة ا�صرتاتيجية متكاملة مدتها ع�صر �صنوات جلميع مراحل  
التعليم وتنفيذها.

 
           

تفعيل الربامج الرتبوية امل�صممة لغر�ص القيم الوطنية يف نفو�ص 
الطلبة القطريني، واإيجاد �صيغ للتكامل بني جميع املوؤ�ص�صات 

املجتمعية يف هذا املجال.

و�صع خطة فاعلة لبناء وتطوير القوى العاملة واملوؤ�ص�صات يف جمال 
التعليم والتدريب وتنفيذها.

تعزيز القدرات املهنية للمعلمني والعاملني يف جمال التعليم العام.

و�صع ا�صرتاتيجية فاعلة تنظم اال�صتخدامات املثمرة لتقنية املعلومات 
واالت�صاالت يف التعليم والتدريب يف دولة قطر وتنفيذها.  

و�صع خطة �صاملة وتنفيذها لزيادة حتفيز الطلبة وال�صباب ت�صتهدف 
قطاعات املجتمع يف جميع م�صتويات التعليم والتدريب،وت�صمن 

وجود احلوافز املادية واالأدبية.  

 اإن�صاء قاعدة بيانات �صاملة للمعلومات اخلا�صة بالتعليم والتدريب 
وقاعدة بيانات للتخطيط تلبي احتياجات االأجهزة واملوؤ�ص�صات 

املختلفة يف دولة قطر. 
ت�صمني اخلطة اال�صرتاتيجية ال�صاملة للتعليم والتدريب موؤ�صرات 

واأدلة تاأخذ يف االعتبار الروابط عرب القطاعات.

خطة ا�صرتاتيجية ع�صرية 
متكاملةللتعليم والتدريب جلميع 
املراحل التعليمية، تعزز اجلودة 

والكفاءة وامل�صاواة من خلل 
موؤ�ص�صات تتمتع باال�صتقللية 

وامل�صاءلة والتنوع واالختيار 

تفعيل وتنويع الربامج لدعم 
تنمية وتر�صيخ القيم القطرية 

الوطنية والهوية الوطنية والثقافة 
العربية االإ�صلمية من خلل 

التعليم والتدريب

خطة لتطوير القوى العاملة 
واملوؤ�ص�صات يف املجال الرتبوي/ 

اإدارة االأداء جلميع املهنيني 
واملوؤ�ص�صات يف قطاع التعليم 

والتدريب
ا�صرتاتيجية متكاملة ومطورة 

ال�صتخدام اأنظمة تقنية املعلومات 
واالت�صاالت لتح�صني بيئات 

وو�صائل التعليم والتدريب يف جميع 
القطاعات ، واالرتقاء بنتائج 

االإدارة والنتائج التعليمية والربامج 
االإدارية والتنظيمية

خطة �صاملة حتفز وت�صجع على 
موا�صلة التعليم والتدريب اإىل ما 

بعد التعليم الثانوي وااللتحاق 
بالتخ�ص�صات املطلوبة  

 قاعدة بيانات �صاملة للتعليم 
والتدريب واأدلة تقييمية 

وموؤ�صرات توجيهية متنوعة
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برنامج بناء املعرفة و املهارات، 2011-2016 - حت�صني التعليم العام من الرو�صة حتى ال�صنة الثانية ع�صرة

الربامج / امل�صاريع                        االأهداف املحددة                النتائج

بناء قدرة ا�صتيعابية كافية للبنى 
التحتية للتعليم

اإلزامية التعليم يف مرحلتي الرو�صة 
والثانوية

املنهاج الوطني املحدث من رو�صة 
االأطفال حتى ال�صنة الثانية ع�صرة

تفعيل املواءمة بني الربامج التعليمية 
واحتياجات الطلبة املتنوعة

حت�صني مهارات الطلبة يف اللغة 
االإجنليزية والعلوم والريا�صيات يف 

جميع مراحل التعليم العام
  

تطوير وجتويد التعليم باملدار�ص 
اخلا�صة وجذب مدار�ص متميزة 

تعليميًا الفتتاح فروع لها  يف دولة قطر

نظام تعليم متخ�ص�ص ل�صمان تقدمي 
تعليم عايل اجلودة للطلبة ذوي 

االإعاقات

زيادة قدرة املدار�ص مبا يت�صق مع النمو املتوقع الأعداد الطلبة.
حت�صني جودة املباين املدر�صية. 

رفع معدل االلتحاق ال�صايف ليبلغ 95% يف جميع مراحل التعليم 
من التعليم االأ�صا�صي حتى الثانوي.

التطوير امل�صتمر ملعايري املناهج واالأدوات الداعمة لها.
ا�صتكمال تنويع الربامج التدريبية وتاأطريها وفقًا للمعايري 

الوطنية املهنية ومعايري املناهج. 

زيادة القدرة املوؤ�ص�صية لتلبية االحتياجات املتنوعة لدى الطلبة 
وت�صهيل التنفيذ الفعال للإجراءات املدر�صية. 

زيادة ن�صبة الطلبة الذين يحققون املعايري الوطنية اأو يقرتبون 
منها. 

ا�صتكمال اخلطط املو�صوعة لتطوير وجتويد التعليم باملدار�ص اخلا�صة.

جتهيز 80% من املدار�ص ببنية حتتية خلدمة الطلبة ذوي االإعاقات 
وتعزيز الطاقة اال�صتيعابية للموؤ�ص�صات املتخ�ص�صة بهم.

تاأهيل جميع املدر�صني للتعامل مع الطلبة ذوي االإعاقات يف 
امل�صتوى االأ�صا�صي، و زيادة عدد االخت�صا�صيني القطريني يف املوؤ�ص�صات 

املتخ�ص�صة، وتوفري التكامل بني الدعم التعليمي 
والطبي واالجتماعي واملوؤ�ص�صي اللزم لتعليم هوؤالء الطلبة.

اإتاحة التعليم ذي اجلودة العالية 
من الرو�صة حتى ال�صنة الثانية 

ع�صرة

توفري تعليم ذي جودة عالية 
بات�صاق من رو�صة االأطفال حتى 

 ال�صنة الثانية ع�صرة 

دعم الطلبة يف كل مراحل 
التعليم العام لتحقيق اأق�صى 

طاقاتهم واإمكانياتهم

توفري خيارات تعليمية ملئمة 
للطلبة ذوي االإعاقات
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برنامج بناء املعرفة و املهارات، 2011-2016 - حت�صني التعليم العام من الرو�صة حتى ال�صنة الثانية ع�صرة 

الربامج / امل�صاريع                       االأهداف املحددة                                  النتائج

حت�صني مهارات العمل وزيادة االإر�صاد 
والتوجيه ببيئاته لدى طلبة املرحلتني 

االإعدادية والثانوية

ا�صتثمار مبادئ مبادرة تطوير 
التعليم وخ�صو�صًا )امل�صاءلة ـ 

االختيار( والربامج املتاحة واإيجاد 
و�صائل اأخرى  تزيد من فاعلية 

التوا�صل باأولياء االأمور
 

اإيجاد الطرق والو�صائل املنظمة 
مل�صاركات القطاعني العام واخلا�ص يف 

املجاالت التعليمية

برامج مرنة وحديثة ال�صتكمال 
التعليم االأ�صا�صي وفر�ص التدريب 

والتاأهيل للكبار

تفعيل مهارات العمل يف املنهاج الوطني وتطوير اأداء االإر�صاد 
االأكادميي واملهني يف املدار�ص.

ت�صميم وتنفيذ مبادرات لتعزيز تعرف الطلبة على بيئات العمل ، 
وزيادة التوا�صل بني قطاعات العمل واملدار�ص. 

زيادة التفاعل املتبادل بني املدار�ص واجلهات املعنية .
تفعيل م�صاركة اأولياء االأمور يف املدار�ص، وزيادة اآليات تثقيفهم 
يف اال�صتفادة من املعلومات املتوفرة حول اأداء الطلبة واملدار�ص.

زيادة امل�صاركة النوعية واملوجهة لغر�ص تنفيذ اال�صرتاتيجيه 
التعليمية.

زيادة قدرة وتنوع املوؤ�ص�صات املخ�ص�صة لتعليم الكبار والربامج 
التدريبية والتاأهيلية.

زيادة االإر�صاد والتوجيه املهني 
واالأكادميي باملهارات املطلوبة يف 

 بيئات االعمل امل�صتقبلية

تعزيز امل�صاركة املجتمعية وزيادة 
م�صاهمة كافة قطاعات املجتمع يف 

 التعليم العام 

توفري بدائل متنوعة من برامج 
التعليم االأ�صا�صي للكبار
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برنامج بناء املعرفة و املهارات، 2011-2016 -  حت�صني التعليم العايل

الربامج / امل�صاريع                        االأهداف املحددة                     النتائج

املواءمة بني التعليم العايل واحتياجات 
االقت�صاد املبني على املعرفة وتوفري 

م�صارات متنوعة وبدائل جامعية تفي 
باملتطلبات املهنية  

اآلية توا�صل وتغذية راجعة بني 
موؤ�ص�صات التعليم العايل وموؤ�ص�صات 

التعليم العام والطلبة

زيادة الفر�ص التعليمية للطلبة الذين 
ال ي�صتطيعون االلتحاق باجلامعات 
املوجودة حاليًا، لكنهم يرغبون يف 

احل�صول على �صهادة جامعية

65-75% من اخلريجني الذين يحملون موؤهلت يف  الو�صول اإىل ن�صبة 
االقت�صاد املبني على املعرفة.

توفري موؤ�ص�صات تعليمية ما بعد التعليم الثانوي لتوفري م�صارات خمتلفة 
ت�صتوعب احتياجات الدولة وفر�ص التعلم للطلبة.

توفر قنوات م�صتمرة ور�صمية لتوفري التغذية الراجعة من واإىل مراحل 
التعليم العام واجلامعي.

تقليل ن�صبة  الطلبة القطريني امللتحقني يف الربنامج التاأ�صي�صي جلامعة 
قطر  اإىل %50.

رفع ن�صبة االلتحاق بالتعليم العايل اإىل %30  للبنني، و%56 للبنات على 
االقل. 

اإعداد وتوجيه اأف�صل 
للقطريني للعمل يف االقت�صاد 

املبني على املعرفة

م�صارات بديلة  للتعليم 
العايل 
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برنامج بناء املعرفة و املهارات، 2011-2016 -  تعزيز التعليم التقني والتدريب املهني

الربامج / امل�صاريع                       االأهداف املحددة                            النتائج

اإن�صاء جهاز اإ�صرايف للتعليم التقني 
والتدريب املهني  

منوذج جديد للعتماد 
والرتخي�ص   

اإطار املوؤهلت الوطني

معايري مهنية وجهاز اإ�صراف

خطة لتطوير برامج للتعليم 
التقني والتدريب املهني متميزة 

تلبي احتياجات �صوق العمل 

خطة الإر�صاء �صراكة مع قطاع 
االأعمال لتطوير معطيات التعليم 

التقني والتدريب املهني

خطة لزيادة الوعي بربامج التعليم 
التقني والتدريب املهني

اإدراج فعال للتعليم التقني والتدريب 
املهني يف نظام االإر�صاد املهني

و�صع وتنفيذ منوذج لنظام التعليم التقني والتدريب املهني يف دولة قطر.

و�صع نظام �صمان جودة موؤ�ص�صات التعليم التقني والتدريب املهني  
 وحتديد الربامج وتنفيذها.  

حتديد معايري االإطار الوطني للموؤهلت بالت�صاور مع جميع اجلهات 
املعنية وتنفيذها. 

و�صع نظام للمعايري املهنية وتنفيذها مبا يلئم املهن ذات ال�صلة. 
  

و�صع خطة توائم برامج التعليم التقني والتدريب املهني مع 
احتياجات �صوق العمل وتنفيذها.

و�صع منوذج �صراكات عام تقره جميع اجلهات املعنية.

ار�صاء ال�صراكات االأف�صل ح�صب هذا النموذج.

حت�صني ال�صورة واملعلومات حول م�صارات التعليم التقني والتدريب 
املهني يف دولة قطر. 

بناء نظام اإر�صاد مهني عام ومتاح ي�صمل التعليم التقني والتدريب 
املهني.

احلد من ن�صب الت�صرب من برامج التعليم التقني والتدريب املهني.

تطوير منوذج تنظيمي يف جمال 
التعليم التقني والتدريب املهني 

وتطوير القدرات اللزمة له

اإطار تنظيمي مطور للمواءمة بني 
التعليم التقني والتدريب املهني 

مع قطاع التعليم واحتياجات �صوق 
العمل

برامج وخمرجات التعليم التقني 
والتدريب املهني تت�صق مع 

احتياجات املجتمع القطري و�صوق 
العمل 

اإبراز اأهمية ومكانة برامج التعليم 
التقني والتدريب املهني

برنامج بناء املعرفة و املهارات، 2011-2016 -  تعزيز البحث العلمي

االأهداف املحددة                                                 النتائج الربامج / امل�صاريع      

نظام بحث علمي 
فعال ومنتج

و�صع ا�صرتاتيجية وطنية حُتدد املجاالت ذات االأولوية للبحث 
العلمي والتطوير.

زيادة عدد  االأبحاث العلمية املن�صورة وكذلك براءات االخرتاع.

حتقيق م�صتوى اأعلى 
للبتكار العلمي
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اإن حتويل دولة قطر اإىل اقت�صاد معريف متنوع، وزيادة م�صاركة القطاع 
اخلا�ص يتوقفان على رفع م�صتوى التعليم واملعرفة واملهارات للقطريني. 
واإن املواءمة بني هذه االأهداف االقت�صادية تتطلب االنتقال من احلالة 
واالإنتاجية  املهارة  منخف�صة  عمالة  على  القائم  للقت�صاد  الراهنة 

واالأجر اإىل اقت�صاد ذي عمالة اأكرث مهارة واإنتاجية واأجرا. 

�صيء  والقدرة  املهارة  من  عالية  مب�صتويات  عمل  قوة  وجود  اأن  كما 
موؤ�ص�صات  ولتحديث  متنوع  حديث  اقت�صاد  لتحقيق  جداًّ  �صروري 
القطاع العام. كذلك فاإن تكوين قوة عمل اأكرث اإنتاجيًة ومهارًة والتزامًا

يتطلب اإ�صلحات كبرية يف �صوق العمل، ال�صيما يف حفز القطريني على 

امل�صاركة يف قوة عمل القطاع اخلا�ص، واال�صتفادة من فر�ص التدريب 
والتعليم العايل.

باإجراء  احلكومة  �صتقوم  العمل  ل�صوق  الوطنية  االأهداف  ولتحقيق 
لتعزيز  وذلك   ،2016 و   2011 بني  ما  للفرتة  جوهرية  اإ�صلحات 
امل�صتدام،  االقت�صادي  النمو  يخدم  الذي  الب�صري  املال  راأ�ص  تنمية 
وللتحول اإىل اقت�صاد مبني على املعرفة. وت�صعى احلكومة اأي�صا اإىل 
زيادة كفاءة �صوق العمل، باإقامة تكافوؤ بني العر�ص والطلب على اليد 

العاملة يف القطاعني العام واخلا�ص.

تعزيز قوة عمل كفوؤة ذات دافعية 
عالية للعمل
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برنامج تعزيز قوة عمل كفوؤة ذات دافعية عالية للعمل، 2016-2011
الربامج / امل�صاريع              االأهداف املحددة                                     النتائج

 برنامج رفع م�صتوى املهارات 
لدى القطريني

م�صاركة اكرب للقطريني يف 
القطاع اخلا�ص

تنفيذ ا�صرتاتيجية اإنتاجية 
اليد العاملة

تنفيذ برنامج �صامل 
ال�صتقطاب العمالة الوافدة 

ذات اجلودة العالية 
واالحتفاظ بها

خطة رئي�صية للموارد 
الب�صرية 

  
تطوير ت�صريعات �صوق العمل

بناء قدرة اجلهات املعنية 
الرئي�صية ب�صوق العمل 

نظام معلومات ل�صوق 
العمل

نظام  و�صاطة فعال لتاأمني 
العمل للقطريني

حت�صني مهارات القطريني رجااًل ون�صاًء من الفئة العمرية 20-59، واحلا�صلني 
على التعليم الثانوي اأو تعليم اأدنى منه، لزيادة ن�صبة م�صاركتهم يف قوة العمل. 

زيادة ن�صبة م�صاركة القطريني يف قوة عمل القطاع اخلا�ص من 5% اإىل %15.

 
حت�صني الرتتيب العاملي لدولة قطر يف اإنتاجية العمل من املرتبة 35 اإىل 29.

زيادة ن�صبة العمالة الوافدة ذات املهارات العالية من 17% اإىل %23.
زيادة عدد اتفاقيات مكتب العمل الدويل امل�صادق عليها من قبل دولة قطر من 

6 اتفاقيات اإىل 20 اتفاقية. 

و�صع وتنفيذ خطة رئي�صية �صاملة للموارد الب�صرية.  

زيادة ن�صبة م�صاركة القطريني العاملني اإىل القادرين على العمل من 63% اإىل 
66% للرجال ومن 36% اإىل 42% للن�صاء.

تعزيز القدرة وحت�صني التن�صيق بني اجلهات املعنية الرئي�صية ب�صوق العمل.

و�صع نظام بيانات �صامل ل�صوق العمل وتنفيذه كي ت�صتخدمه اجلهات املعنية.

اإن�صاء خدمات  و�صاطة  عمل للباحثني عن عمل.  

زيادة فر�ص التدريب العايل 
اجلودة للقطريني تلبي طموحاتهم 

 وتتنا�صب مع قدراتهم
حتفيز القطريني على العمل

 يف القطاع اخلا�ص

زيادة اإنتاجية قوة العمل

زيادة القدرة على ا�صتقطاب 
العمالة الوافدة العالية املهارة 

واالحتفاظ بها

 
تعزيز ا�صتخدام التخطيط 

اال�صرتاتيجي للموارد الب�صرية

حت�صني �صيا�صات �صوق العمل، 
وو�صع اإطار موؤ�ص�صي فعال

حت�صني جودة معلومات �صوق 
العمل وزيادة االأبحاث اخلا�صة به   

حت�صني خدمات التوظيف يف 
�صوق العمل، وزيادة اخلدمات 

 االإر�صادية املهنية 
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يف  املتكاملة  االجتماعية  التنمية  �صيا�صة  تاأخذ  اأن  يجب 
قطر،  فدولة  ومواطنيها.  قطر  دولة  رفاه  دائمًا  احل�صبان 
حكومة  يد  على  وم�صتقرًا،  واآمنًا  �صاملًا  جمتمعًا  ببنائها 
الوطنية،  الروؤية  نتائج  �صتحقق  فعالة،  اأ�صرية  وموؤ�ص�صات 
اجتماعي  وبهيكل  االجتماعية،  والرعاية  بالعناية  املتمثلة 

�صليم، وبتعاون دويل وثيق.

العامة  النتائج  التنمية الوطنية لهذه  �صتوؤ�ص�ص ا�صرتاتيجية 
لتعزيز  ت�صعى  اجتماعية  تنمية  ا�صرتاتيجيه  خلل  من 
رفاهية االأفراد مع احلفاظ على الهوية الثقافية لدولة قطر. 

وهذه اال�صرتاتيجية �صت�صمل العنا�صر التالية:
• اإقامة اأ�صر قوية متما�صكة ترعى اأفرادها وحتافظ على 	

القيم االأخلقية والدينية واملُُثل االإن�صانية. 
• اإن�صاء نظام حماية اجتماعية فعال جلميع القطريني، 	

املجتمع  يف  م�صاهمتهم  ر  ويقدِّ املدنية  بحقوقهم  يفي 
ويوفر لهم دخًل كافيًا ليعي�صوا حياة �صحية كرمية. 

• العدل 	 اآمن وم�صتقر يعمل مبوجب مبادئ  بناء جمتمع 
وامل�صاواة و�صيادة القانون. 

• لتح�صني 	 ال�صكان  بني  الن�صط  العي�ص  ممار�صات  زيادة 
نتائج ال�صحة،  وا�صتخدام امل�صاركة يف اأنواع الريا�صة 
بلدان  �صائر  بني  العلقات  وحت�صني  ال�صداقة  لتعزيز 

العامل. 
• من 	 العربية  للثقافة  ريادي  مركز  يف  قطر  دولة  و�صع 

ب�صكل  متما�صك  وجمتمع  متميزة،  وطنية  هوية  خلل 
قوي، وقطاع ثقايف دينامي ومبدع. 

التما�صك االأ�صري: 
نواة املجتمع القطري

التنمية  ا�صرتاتيجية  يف  املراأة  ومتكني  االأ�صري  التما�صك  قطاع  اإن 
الوطنية هو ركيزة من ركائز التنمية االجتماعية، وهو يدعم اأ�صرة 
االأخلقية  القيم  على  وحتافظ  اأفرادها  ترعى  قوي  هيكل  ذات 
والدينية واملُثل االإن�صانية. و�صتويل احلكومة يف الوقت نف�صه اهتمامًا 
متزايدًا لرفع قدرات املراأة ومتكينها من امل�صاركة م�صاركًة اأكمل يف 

املجالني ال�صيا�صي واالقت�صادي.

تت�صمنها  التي  لها  واملوجهة  باالأ�صرة  املت�صلة  امل�صاريع  جميع  اإن 
مع  وتت�صق  وثيقًا،  تراُبطًا  مرتابطة  الوطنية  التنمية  ا�صرتاتيجية 
اأعدها  التي   2013-2008 للفرتة  الوطنية  االأ�صرة  ا�صرتاتيجية 
اال�صرتاتيجية  هذه  وتهدف  االأ�صرة.   ل�صوؤون  االأعلى  املجل�ص  �صابقا 
االجتماعية على  الرعاية واحلماية  دولة قطر يف  تعزيز �صورة  اإىل 
امل�صرتك  االجتماعية  التنمية  مو�صوع  فيها  ويتج�صد  الطويل،  االأمد 
املتمثل يف زيادة الرفاه. فكلما كان الهيكل االأ�صري اأقوى كانت النواة 

االجتماعية القطرية للأجيال القادمة اأقوى. 

منهجية متكاملة للتنمية 
االجتماعية ال�صليمة
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برامج التما�صك االأ�صري ومتكني املراأة، 2016-2011

الربامج / امل�صاريع            االأهداف املحددة                                   النتائج

برنامج لتعزيز اأوا�صر 
الزواج واالأ�صرة

برنامج الإ�صداء امل�صورة 
يف مو�صوع الزواج ودعم 

املطلقني واملطلقات
برنامج لتعزيز العلقات بني 

الوالدين والطفل 
نظام لتنظيم عمل عاملت 

املنازل  
النظام ال�صامل للحماية 

من العنف املنزيل 
نظام للك�صف املبكر عن 

اإ�صاءة معاملة االأطفال 
واإهمالهم

تقدمي م�صاعدة الإعانة 
االأ�صر التي متر بظروف 

خا�صة 

القدرة والوعي ودعم مالية 
االأ�صرة 

املنهج الكلي لرفاه االأطفال 

تدابري مل�صاعدة املراأة على 
اإقامة توازن بني م�صوؤوليات 

العمل واحلياة

برنامج “املراأة يف القيادة”
برنامج لتغيري نظرة النا�ص 

لدور املراأة

تنفيذ برنامج لتعزيز متا�صك االأ�صرة، ي�صمل اإجناز اأربعة م�صاريع على االأقل.
تخفي�ص عدد الن�صاء القطريات غري املتزوجات يف الفئة العمرية 30-34  بن�صبة  %15. 

 خف�ص عدد حاالت الطلق قبل الدخول بن�صبة 20%، وبعد الدخول بن�صبة %40.

خف�ص متو�صط عدد عاملت املنازل لكل اأ�صرة مبقدار الن�صف. 

 و�صع قانون ينظم عملية ا�صتقدام العمالة املنزلية واإدارتها.  

تطوير نظام �صامل للوقاية واحلماية من العنف املنزيل. 

اإعداد نظام للك�صف املبكر عن اإ�صاءة معاملة االأطفال واإهمالهم وو�صعه 
مو�صع التنفيذ. 

اإن�صاء ثلثة مرافق على االأقل لتقدمي الدعم للأ�صر التي تواجه ظروفًا خا�صة. 

تقليل عدد االأ�صر القطرية املثقلة بديون كبرية )000 250 ريال قطري اأو اأكرث(.
تخفي�ص عدد االأ�صر القطرية املدينة اإىل الن�صف.

تخفي�ص عدد مدمني املخدرات دون �صن الثامنة ع�صرة اإىل %1. 
تخفي�ص عدد املدخنني دون �صن الثامنة ع�صرة اإىل %10. 

تخفي�ص عدد حاالت �صياقة ال�صيارات الطائ�صة لدى من هم دون �صن الثامنة ع�صرة 
اإىل الن�صف.

اعتماد اإجراءات من �صاأنها دعم الن�صاء العاملت مبا يف ذلك مراجعة قانون
اإدارة املوارد الب�صرية احلكومية، و�صيا�صة اإجازة االأمومة. 

زيادة عدد الن�صاء يف املنا�صب القيادية بن�صبة %30.  
اإن�صاء عدد من منظمات املجتمع املدين التي تعزز ق�صايا املراأة. 

تعزيز التما�صك االأ�صري

تعزيز م�صوؤولية الوالدين وتر�صيد 
ا�صتخدام عاملت املنازل لرعاية 

االأطفال

تخفي�ص العنف املنزيل وتوفري 
احلماية والدعم للأ�صر املتاأثرة به

زيادة دعم العائلت ذات 
الظروف اخلا�صة 

حت�صني م�صتوى التمكني 
االقت�صادي واالجتماعي للأ�صرة 

القطرية

تبني منهج كلي و�صامل اإزاء 
 رفاهة االأطفال   

حتقيق توازن اأف�صل بني العمل 
 وامل�صوؤوليات االأ�صرية 

زيادة متكني املراأة
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اإن راأ�ص املال االجتماعي الأي جمتمع يت�صمن املوؤ�ص�صات والعلقات 
واملواقف والقيم التي حتكم التفاعلت بني النا�ص وت�صاهم يف التنمية 
االقت�صادية واالجتماعية. وت�صكل االأ�صر القطرية يف تلك ال�صبكة من 
واملوؤ�ص�صات  الوا�صع  املجتمع  يكمله  واأ�صا�صيا  مهما  رابطا  العلقات 
العامة، واجلوانب القابلة لتكييف راأ�ص املال االجتماعي، كالعلقات 
ميكن  ال�صريع  والتطور  التحديث  فرتات  فخلل  والقيم.  واملواقف 
اأن حتدث تغيريات على راأ�ص املال االجتماعي، ويحتمل اأن توؤثر يف 
املجموعات ال�صعيفة مما يوقعها يف فئة اأ�صحاب الدخل املنخف�ص. 
فحماية االأفراد من املخاطر التي قد توؤثر على قدراتهم للم�صاهمة 

يف بناء املجتمع، وم�صاعدة االأفراد املحتاجني ت�صكلن جزءا اأ�صا�صيا 
من التزام دولة قطر بالرعاية االجتماعية والتطوير املهني.

التنمية،  نحو  كليا  منهجًا  تعتمد   2030 الوطنية  قطر  وروؤية 
اجتماعية  حماية  �صبكة  جت�صد  امل�صتدامة  التنمية  اأن  م�صت�صرفة 
�صوف  املتو�صط،  املدى  على  اإطار  فبو�صع  القطريني.  لكل  وفعالة 
اجتماعية  حماية  نظام  ببناء  الوطنية  التنمية  ا�صرتاتيجية  تلتزم 
يف  م�صاهماتهم  ن  ويثمِّ املواطنني،  لكافة  املدنية  احلقوق  يحفظ 
املجتمع، ويكفل لهم وجود دخل كاف يوفر لهم حياة �صحية وكرمية.

ال�صمانات الوقائية للحماية االجتماعية
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برنامج ال�صمانات الوقائية للحماية االجتماعية، 2016-2011

الربامج / امل�صاريع                   االأهداف املحددة                                     النتائج

اإر�صاء نظام حماية اجتماعية 
متكامل 

بناء بيئة متكينية الإدماج 
املجموعات املهم�صة وال�صعيفة 

يف املجتمع ويف قوة العمل

جعل  قوة العمل واملجتمع 
اأكرث �صمواًل

تو�صيع قاعدة امل�صاركة من 
خلل بناء ال�صراكات الذكية 
التي ت�صمل القطاع اخلا�ص  

لدعم احلماية االجتماعية

اإن�صاء جلنة تنفيذية فاعلة ت�صم العديد من اجلهات املعنية  للإ�صراف على 
تنفيذ ت�صعة م�صاريع للحماية االجتماعية. 

اعتماد اآلية ملراجعة ت�صريعات احلماية االجتماعية وحتديثها.

زيادة عدد مراكز التدريب املهني والتاأهيل الوظيفي ومراكز اإعادة التاأهيل 
 االجتماعي،من ثلثة اإىل خم�صة على االأقل.  

و�صع جمموعة من االأدوات التي توفر مقايي�ص مبنية على االأدلة حول اإح�صاءات 
الدخل، مثل خط الفقر الن�صبي على امل�صتوى الوطني.

تو�صيع قاعدة بيانات فر�ص العمل  املتاحة لت�صمل الفئات املهم�صة وال�صعيفة

حت�صني الذهنية االجتماعية االإيجابية بني املواطنني حول اأهمية العمل يف 
الوظائف باختلف اأنواعها.

زيادة عدد امل�صاركني يف برنامج  االأ�صر املنتجة بن�صبة 50% من بني امل�صتفيدين 
من اإعانات وزارة ال�صوؤون االجتماعية. 

تطبيق ح�صة توظيف االأ�صخا�ص ذوي االإعاقة بن�صبة 2% من عدد العاملني يف 
جميع اأمكنة العمل.  

تو�صيع القطاعات امل�صمولة يف نظام التقاعد.
تخفي�ص عدد االأ�صر املعي�صية ذات الدخل املنخف�ص اإىل الن�صف.

تطبيق اإطار مل�صوؤولية ال�صركات يتنا�صب مع البيئة االقت�صادية وال�صيا�صية 
واالجتماعية، ويت�صمن نظام متابعة ور�صد. 

جلنة لتن�صيق تنفيذ امل�صاريع

مراجعة وا�صتعرا�ص لقوانني 
احلمايةاالجتماعية املوجودة 

حاليا
خطة للتاأكد من الدمج 
االجتماعي للمحتاجني 

قاعدة احلماية االجتماعية 
القائمة على االأدلة

قاعدة بيانات عمل للفئات 
املهم�صة وال�صعيفة

حملة للتوعية حول اأهمية العمل

برنامج التمكني االقت�صادي 
املكثف

توفري بيئة عمل ت�صاعد على 
متكني املعوقني

خطة �صاملة لتعزيز نظام 
التقاعد

اإطار لتطوير �صراكات اأقوى مع 
القطاع اخلا�ص
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يف  االجتماعية  التنمية  ركيزة  يف  العامة  وال�صلمة  االأمن  قطاع  اإن 
نوعية  حت�صني  يف  رئي�صياًّ  دورًا  يوؤدي  الوطنية  التنمية  ا�صرتاتيجية  
االأمن  �صمان  يف  ال�صيما  املواطنني،  جلميع  الرفاه  وتعزيز  احلياة 
وال�صلمة الأبناء ال�صعب يف جمتمعاتهم املحلية. وتبتعد تلك الروؤية 
عن املفهوم التقليدي للأمن لتنتقل اإىل مفهوم ي�صم اأمن االإن�صان، 
يف  مبا  املهددات،  من  وا�صعة  طائفة  لي�صمل  احلماية  نطاق  ويو�صع 

ذلك تقلي�ص خماطر الكوارث الطبيعية وغري الطبيعية.

يكون  اأولوية  ذات  م�صائل  العامة   وال�صلمة  االأمن  نتائج  تعك�ص 
املنا�صب،  الوقت  يف  ب�صاأنها  اإجراء  اتخاذ  جّدًا  ال�صروري  من 
وتخدم  العلقة.  ذات  املتعددة  االأجهزة  بني  التكامل  وحتقيق 
هذه النتائج غر�صًا م�صرتكًا يتمثل يف حت�صني رفاه جميع املواطنني، 
تدعمه  �صليم  اجتماعي  هيكل  بناء  على  قطر  دولة  ت�صاعد  و�صوف 

موؤ�ص�صات فّعالة تعمل يف ظل العدالة وامل�صاواة و�صيادة القانون.

ينعم  ملجتمع  العامة  احلماية  توفري 
باال�صتقرار

برنامج توفري احلماية العامة ملجتمع ينعم باال�صتقرار، 2016-2011

الربامج / امل�صاريع         االأهداف املحددة                   النتائج

نظام فعال ومتكامل 
الإدارة املعلومات اجلنائية

و�صع منهج لنظام اآمن 
ل�صلمة املرور على 

الطرق 

نظام وطني الإدارة 
ال�صحة وال�صلمة املهنية

اال�صرتاتيجية الوطنية 
ل�صلمة البناء

�صيا�صة من�صقة الإدارة 
الكوارث

و�صع نظام �صامل الإدارة املعلومات اجلنائية يرتكز على املعايري الدولية. 

تخفي�ص عدد احلوادث ال�صنوية على الطرق من 300 حادث اإىل 250 حادث لكل 
000 100 ن�صمة وتخفي�ص معدل الوفيات من 14 وفاة لكل 000 100 ن�صمة اإىل 10 

وفيات.

و�صع جمموعة من الت�صريعات واملعايري حول ال�صحة وال�صلمة املهنية جلميع 
القطاعات.

اعتماد نهج �صامل ل�صلمة البناء وتخفي�ص عدد احلرائق اإىل الن�صف. 

و�صع �صيا�صة وطنية الإدارة الكوارث.

حت�صني ُنظم التعامل مع 
اجلرمية

حت�صني �صلمة املرور على الطرق

تعزيز ال�صحة وال�صلمة املهنية

حت�صني معايري �صلمة البناء

تن�صيق اال�صتعداد الوطني 
حلاالت الطوارئ



33ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 )ملخ�ص الربامج(

اأن  اإذ  االأفراد،  حياة  اإثراء  يف  حموريًا  دورًا  البدين  للن�صاط  اإن 
من  لكل  واملتعة  لل�صحة  م�صدر  الريا�صية  االألعاب  يف  امل�صاركة 
ي�صاركون فيها من العبني ومتطوعني ومدربني ومراقبني وم�صوؤولني 
واإداريني. وغالبا ما ي�صكل الن�صاط الريا�صي عن�صر ربط اأو لـُحمة 
م�صتوى  على  �صواء  للمجتمع،  والثقايف  االجتماعي  الن�صيج  يقوي 

املجتمع املحلي اأم على ال�صاحة الدولية.

من  االجتماعية   التنمية  ركيزة  مكونات  اأحد  الريا�صة  قطاع  ميثل 
ا�صرتاتيجية التنمية الوطنية،  ويوؤدي دورًا رئي�صيًا يف حت�صني نوعية 
احلياة وتعزيزها ورفاه جميع املواطنني بتوفري االأ�صا�ص اللزم لنمط 

احلياة الن�صطة وتنمية القدرات الريا�صية.

الريا�صة كاإلهام ملجتمع ن�صيط و�صحي

برنامج الريا�صة يف ا�صرتاتيجية التنمية الوطنية، 2016-2011

الربامج / امل�صاريع                   االأهداف املحددة                   النتائج

املزيد من برامج ال�صباب 
لت�صجيع امل�صاركة يف 

االألعاب الريا�صية

تدخلت من اأجل حتقيق 
حياة �صحية ون�صطة

اعتماد خطة متما�صكة 
لتطوير املرافق الريا�صية 

خطة �صاملة لتنمية 
املهارات الريا�صية

م�صروع اإدارة ا�صرتاتيجي 
لتطوير امل�صارات 

االحرتافية للريا�صيني 

اإعداد مواد داعمة للمناهج مبا يف ذلك مبادئ توجيهية يف الرتبية البدنية للطلب 
الذين لديهم اإعاقة.

�صمان تاأهيل جميع معلمي الرتبية البدنية. 

احل�صول على معلومات اأ�صا�صية عن ال�صلوك الريا�صي يف املجتمع القطري. 
زيادة امل�صاركة يف االألعاب الريا�صية واالأن�صطة البدنية للقطريني رجااًل ون�صاًء 

واأطفااًل.

اإعداد خطة رئي�صية وطنية للمرافق الريا�صية والرتفيهية، مبا يف ذلك قاعدة بيانات 
جلميع املرافق الريا�صية والرتفيهية يف دولة قطر.

و�صع مناذج لتنمية القدرات الريا�صية، مبا يف ذلك مناذج حمددة للمراأة وذوي 
االحتياجات اخلا�صة.

و�صع قاعدة بيانات وطنية للريا�صيني.   

و�صع خطة ا�صرتاتيجية للمدربني الريا�صيني وامل�صوؤولني الفنيني.

زيادة امل�صاركة املجتمعية يف 
الريا�صة والن�صاط البدين 

حت�صني وتكامل تخطيط املرافق 
الريا�صية العامة واخلا�صة

االرتقاء مب�صتوى الريا�صة يف 
دولة قطر اىل  حد التميز 
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الزمن  من  ق�صرية  فرتة  يف  �صريع  بتغري  القطري  املجتمع  مر  لقد 
الوقود  �صناعة  اإىل  الطبيعي  اللوؤلوؤ  اإنتاج  من  التحول  فاآثار  ن�صبيًا. 
االأحفوري العاملية بارزة يف كل جوانب احلياة اليومية تقريبًا، بدءًا 
قطر  مركز  اإىل  الوطنية،  العمل  قوة  وتركيبة   االأ�صرة،  حياة  من 

املتميز يف املجتمع الدويل.

وعلى الرغم من التغريات الكثرية، فقد حافظ املجتمع القطري على 
جوهر ثقافته، وعلى درجة كبرية من امتداده التاريخي. واإن التحدي 
االأ�صا�صي امل�صتمر اإمنا هو يف املحافظة على هذا التوازن بني احلياة 
هذا  قطر  دولة  وتواجه  والتقليدية.  الثقافية  البلد  وقيم  احلديثة 

التحدي بطرق عديدة من خلل تبادل الربامج الثقافية، واملعار�ص 
الرثية  االأكادميية  واملناهج  الريا�صية،  واملباريات  للأفلم،  الدولية 

التي ت�صتهدف التنمية الفنية.

اإّن مت�صك دولة قطر بهويتها الثقافية، على الرغم من التنوع امل�صتمر 
ل�صكانها املتزايد، �صيمكنها من حماية طابعها الفريد، مع اال�صتمرار 
يف  الثقافة  قطاع  اإن  وا�صتثنائي.  اإبداعي  جمتمع  اأوا�صر  توطيد  يف 
جودة  حت�صني  يف  رئي�صياًّ  دورًا  يوؤدي  االجتماعية   التنمية  ركيزة 
احلياة والرفاه جلميع املواطنني وتعزيزها، ال �صيما يف تعزيز االإبداع 

ودعم االأن�صطة الثقافية يف خمتلف اأنحاء العامل.

النمو الثقايف ملجتمع اإبداعي وا�صتثنائي
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برنامج الثقافة يف ا�صرتاتيجية التنمية الوطنية، 2016-2011

الربامج / امل�صاريع                   االأهداف املحددة                                    النتائج

برامج ثقافية ثرية الإ�صراك 
املجتمع

ا�صتخدام االإعلم كاأداة 
لل�صيا�صات الثقافية

نظام اإدارة للموارد الرتاثية

برامج لتعزيز م�صاركة ال�صباب 
يف الثقافة

اإطار �صامل لتطوير الفنانني

حت�صني املعلومات واالت�صاالت 
ب�صاأن الثقافة 

اأن�صطة التبادل الثقايف االإقليمية 
والدولية 

اإن�صاء برنامج منح ثقافية يدعم 15 مبادرة على االأقل. 

تنفيذ خم�صة م�صاريع على االأقل مت�صلة بالثقافة مع و�صائط االإعلم ال�صريكة. 
  

مراجعة القوانني واللوائح ذات ال�صلة بحفظ الثقافة والرتاث االأثري وحتديثها. 
اإن�صاء موقع اأثري واحد على االأقل. 

و�صع برامج جتريبية لفر�ص تعلم الثقافة يف خم�ص مدار�ص على االأقل. 
اإن�صاء مدر�صة فنون ب�صرية وت�صميم يلتحق بها 50 طالبًا على االأقل.

تطوير فهم اأف�صل للم�صهد امل�صرحي من خلل درا�صة اأ�صا�صية، واإن�صاء برنامج 
تطوير قدرات للفنانني.

تنفيذ مبادرتني اثنتني على االأقل من املبادرات ال�صريعة النتائج لتطوير 
الفنانني. 

حت�صني اإطار قيا�ص م�صتوى الن�صاط الثقايف يف دولة قطر، مبا يف ذلك 
ن�صرة ت�صم االإح�صاءات واملوؤ�صرات الثقافية الرئي�صية.

حت�صني االت�صاالت املتعلقة باالأن�صطة الثقافية من خلل تطوير م�صتوى موقع 
وزارة الثقافة والفنون والرتاث على �صبكة االإنرتنت.

حت�صني �صورة دولة قطر الوطنية على ال�صعيدين االإقليمي والعاملي وتعزيز موقع 
قطر كمركز ثقايف عاملي. 

زيادة الطلب على االأن�صطة 
الثقافية املتنوعة ودعمها

حت�صني اإدارة املوارد الرتاثية، 
وتعزيز حوكمتها 

دعم م�صاركة اجليل النا�صئ يف 
الثقافة، وزيادة تقديرهم لها  

زيادة عدد املواهب العالية اجلودة 
يف قطاع الثقافة

حت�صني الدعم االإعلمي
 للثقافة

تعزيز الدبلوما�صية الثقافية 
وزيادة التبادل الثقايف
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الأول  تعمل   2016-2011 الوطنية  التنمية  ا�صرتاتيجية  اإّن 
واقع  مع  الوطني  االزدهار  منو  مواءمة  على  وبو�صوح  مرة 
املحددات البيئية.  وبو�صعها برناجما لتعزيز االإدارة البيئية 
عرب قطاعات االقت�صاد واملوارد الطبيعية، فاإنها ت�صع اإطارًا 
بحقوق  االإ�صرار  جتنب  مع  االقت�صادي  النمو  ال�صتمرار 

االأجيال القادمة وم�صاحلها.

املياه  على  للمحافظة  حمددة  اأعمال  م�صاريع  وبتطوير 
التنوع  وحماية  النفايات  واإدارة  الهواء،  نوعية  وحت�صني 
االأ�صا�صي  باملفهوم  اال�صرتاتيجية  تتم�صك  البيولوجي، 

للعدالة بني االأجيال.

بني  ما  الفرتة  يف  فيها  البدء  �صيتم  التي  التدخلت  اإن 
عامي 2011 و 2016 �صت�صع دولة قطر على م�صار التنمية 
اأمناطا  التغيريات  من  الكثري  وتتطلب  بيئيا.  امل�صتدامة 
جديدة من اال�صتهلك واالإنتاج، مقرتنة بتح�صينات دائمة 

يف االإدارة واالأداء البيئيني.

لديها ت�صور بحدوث حتول  البيئية  االإدارة  ا�صرتاتيجية  اإن 
وا�صع النطاق يف القوانني واالأنظمة، ونظم االإدارة والتقنيات 

والتوجهات.

احلفاظ على البيئة من
 اأجل االأجيال املقبلة
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احلفاظ على البيئة من
 اأجل االأجيال املقبلة
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برنامج احلفاظ على البيئة من اأجل االأجيال املقبلة،  2016-2011

الربامج / امل�صاريع                   االأهداف املحددة                               النتائج

قانون املياه الوطني 

خطة اإدارة من�صوب املياه 
اجلوفية يف املناطق احل�صرية

حت�صني اإدارة جودة الهواء

احلد من احرتاق الغاز الطبيعي 
وانبعاثاته 

و�صع خطة الإدارة املخلفات 
ال�صلبةتت�صمن م�صاهمة وزارة 

البلدية والتخطيط العمراين

اإن�صاء قاعدة بيانات وطنية 
للتنوع االأحيائي

زيادة امل�صاحات اخل�صراء

الوعي البيئي 

قاعدة بيانات املعلومات 
البيئية 

�صراكات ا�صرتاتيجية 

�صن قانون مياه وطني �صامل، لتاأ�صي�ص نظام متكامل ملتطلبات اجلودة و�صوابط 
ال�صرف وحوافز املحافظة على املياه، ليحل حمل نظام القوانني واللوائح 

احلايل املجزاأ.

ر�صد واقع املياه اجلوفية واحلفاظ على طبقات املياه اجلوفية العذبة حيثما 
اأمكن واإزالة املياه الزائدة يف من�صوب املياه اجلوفية يف الدوحة. 

الق�صاء على حاالت زيادة م�صتويات االأوزون يف دولة قطر من خلل حت�صني 
اإدارة جودة الهواء.

خف�ص ن�صبة احرتاق الغاز اإىل الن�صف لتبلغ 0.0115 مليار مرت مكعب لكل 
مليون طن من الطاقة املنتجة مقارنة بن�صبة عام 2008 البالغة 0.0230 مليار 

مرت مكعب لكل مليون طن من الطاقة املنتجة. 

و�صع خطة الإدارة املخلفات ال�صلبة توؤكد بقوة على اإعادة التدوير. 
اإعادة تدوير 38% من املخلفات ال�صلبة زيادة عن ن�صبة 8% احلالية. 

تثبيت اإنتاج املخلفات املنزلية عند 1,6 كيلوجرام للفرد يف اليوم. 

اإن�صاء قاعدة بيانات الكرتونية �صاملة عن التنوع االأحيائي. 
التو�صع يف املناطق املحمية التي تتم اإدارتها ب�صورة ن�صطة.

اإن�صاء ثلثة ممرات مل�صاحات خ�صراء ظليلة يف الدوحة ور�صد اأثرها على 
ال�صحة وجودة الهواء يف املناطق احل�صرية.  

بناء جمتمع لديه وعي بيئي.
اختيار ن�صري قومي للبيئة يكون معروفا جيدا لرفع الوعي وااللتزام من خلل 

امل�صروعات االإي�صاحية وال�صراكات احلوارية.

اإن�صاء قاعدة معلومات اإلكرتونيه توفر اإمكانية البحث يف وزارة البيئة. 

قيادة م�صروع بيئي اإقليمي واحد، واإطلق م�صروعني بيئيني مب�صاركة القطاع 
اخلا�ص. 

املياه النقية واال�صتخدام 
امل�صتدام

هواء نقي وا�صتجابات فعالة   
 لتغري املناخ 

احلد من املخلفات وزيادة 
اإعادة التدوير وكفاءة 

اال�صتخدام

احلفاظ على الطبيعة والرتاث 
الطبيعي وحمايتهما واإدارتهما 

ب�صورة م�صتدامة 

زيادة التو�صع احل�صري امل�صتدام 
وخلق بيئة معي�صة �صحية

زيادة الوعي البيئي لل�صكان  

حت�صني االإدارة البيئية والتعاون 
على امل�صتويني االإقليمي والدويل
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ومتطورة  حديثة  حكومية  موؤ�ص�صات  اإىل  قطر  دولة  حتتاج 
لكي تتمكن من حتقيق اأهداف روؤية قطر الوطنية 2030 يف 
جماالت التقدم االجتماعي، والتنمية الب�صرية، واالقت�صاد 

املتنوع، والبيئة امل�صتدامة.

موؤ�ص�صية  قدرات  بناء  يتطلب  االأهداف  هذه  حتقيق  واإن 
و�صفافة،  كفوؤة  ب�صورة  عامة  خدمات  وتقدمي  وتنظيمية، 
العام  القطاعني  بني  مثمرة  و�صراكات  تعاون  واإقامة 
وتعزيز  االأعمال،  ملمار�صة  منا�صبة  بيئة  واإيجاد  واخلا�ص، 

دور اأكرب للمجتمع املدين. 

هناك ركيزتان مرتابطتان ومعتمدتان يف برنامج التحديث 
موجهات  االأوىل  الركيزة  تت�صمن  املوؤ�ص�صي.  والتطوير 
وتوؤثر  االأداء  توجه  التي  العوامل  وهي  والتطوير،  التحديث 
وت�صتمل  املوؤ�ص�صي،  للنجاح  مقايي�ص  مبثابة  وت�صتخدم  فيه، 

وفاعليــته،  العام،  القطاع  كفاءة  على:  املوجهات  تلك 
وم�صاركة  واالأهمية،  وامل�صاءلة،  وال�صفافية،  القيمة،  وخلق 

املواطنني ب�صكل عام،  والعملء على وجه اخل�صو�ص.

االأدوات  اأي  التمكينية،  العوامل  الثانية  الركيزة  وتت�صمن 
التحديث،  اأجل  من  املوؤ�ص�صات  ت�صتخدمها  اأن  يجب  التي 
املالية  واالإدارة  العامة،  وال�صيا�صة  التخطيط  وت�صتمل على: 
الهياكل  يف  واالت�صاق  الب�صرية،  املوارد  وتنمية  واملوازنة، 
املوؤ�ص�صية،  والعمليات  امل�صرتيات،  واإدارة  التنظيمية، 

وتكنولوجيا املعلومات، واإدارة االأداء.

انطلقًا من هاتني الركيزتني، فقد مت حتديد 16 م�صروعا 
لتكون مرنة، مع معدل م�صاركة وملكية مرتفع من  ُ�صممت 

كل اجلهات املعنية.

حتديث موؤ�ص�صات القطاع 
العام وتطويرها
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برنامج التحديث والتطوير املوؤ�ص�صي،  2016-2011

الربامج / امل�صاريع                   االأهداف املحددة                                    النتائج

و�صع برنامج للتخطيط 
اال�صرتاتيجي والت�صغيلي وتنفيذه 

على م�صتوى احلكومة ككل

بناء قدرات التخطيط 
اال�صرتاتيجي وتطويرها يف 

الوزارات واالأجهزة احلكومية، 
وربطها باإدارة التخطيط 
وال�صيا�صات احلكومية يف 

االأمانة العامة ملجل�ص الوزراء

ربط اإدارة النفقات العامة 
بالتخطيط اال�صرتاتيجي، 
وزيادة ال�صفافية، واأمتتة 

عمليات اإعداد املوازنة

تعزيز دور الوظائف املركزية 
يف اإدارة اأداء احلكومة  

مراجعة االأدوار والهياكل 
التنظيمية جلميع الوزارات 

واالأجهزة احلكومية لتن�صيق 
الوظائف، واإزالة الفائ�ص 

منها عن احلاجة

التحديد االأمثل حل�صة النفقات 
االإدارية من التكاليف االإجمالية، 

ودعم وظائف اخلدمات 
امل�صرتكة

و�صع وتنفيذ عملية الإعداد خطط تنفيذية �صنوية وا�صحة تت�صق مع روؤية قطر 
الوطنية 2030، ومع ا�صرتاتيجية التنمية الوطنية 2011-2016، واإعداد تقارير 
عن  تنفيذ هذه اخلطط وتقدميها اإىل اإدارة التخطيط وال�صيا�صات احلكومية يف 

االأمانة العامة ملجل�ص الوزراء. 

و�صع عملية تخطيط ا�صرتاتيجي وتنفيذها يف الوزارات واالأجهزة احلكومية، 
التي يتوفر لديها املوظفون واخلربة اللزمة لو�صع خطط ا�صرتاتيجية.

اأمتتة عملية اإعداد املوازنة يف جميع الوزارات واالأجهزة احلكومية االأخرى. 

اإن�صاء مركز متيز تديره الوظائف واالأجهزة احلكومية املركزية لتقدمي الدعم 
الفني يف بناء القدرات الب�صرية.  

حتقيق الو�صوح يف امل�صوؤوليات واالأدوار الت�صغيلية والتنظيمية جلميع الوزارات 
واالأجهزة احلكومية.

توحيد جمموعات وم�صميات الوظائف وتو�صيفاتها جلميع الوزارات واالأجهزة 
احلكومية، وفقًا للهياكل التنظيمية النهائية وهياكل الوظائف، واملعايري، 

واملبادئ التوجيهية. 

و�صع اأهداف ومعايري ل�صبط النفقات االإدارية، واملوارد الب�صرية يف االأمدين 
املتو�صط والطويل.

و�صع نظام ل�صمان تخفي�ص ح�صة النفقات االإدارية من اإجمايل نفقات 
الوزارات واالأجهزة احلكومية.  

حت�صني التخطيط 
اال�صرتاتيجي والت�صغيلي 

يف الوزارات واالأجهزة 
 احلكومية 

حت�صني كفاءة وفاعلية 
االإدارة املالية واإدارة املوازنة

حت�صني التن�صيق واالت�صاق 
 التنظيمي  
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برنامج التحديث والتطوير املوؤ�ص�صي،  2016-2011

الربامج / امل�صاريع                               االأهداف املحددة                       النتائج           

حت�صني جودة  املوارد 
 الب�صرية وتعزيز اإدارتها

حت�صني العمليات 
املوؤ�ص�صية لتمكني 

اجلهات احلكومية من 
تقدمي اخلدمات العامة 

بكفاءة 

رفع كفاءة اإدارة 
امل�صرتيات العامة

حت�صني ا�صتخدام 
تكنولوجيا املعلومات 

وزيادتها يف تقدمي 
اخلدمات العامة

حت�صني كفاءة االأداء 
احلكومي وفاعليته

ت�صخي�ص ومعاجلة الفجوات القائمة بني العر�ص والطلب على ذوي الكفاءات، 
وحتديد القيمة امل�صافة من توظيفهم.

حتديد وتنفيذ معايري توظيف ذوي الكفاءات من القطريني بداًل من الوافدين، 
ومراجعة هياكل و�صيا�صات االأجور والرواتب واملزايا وتوجيهها نحو االأداء.

تنفيذ اإجراءات وا�صحة يف جميع الوزارات واالأجهزة احلكومية لتنفيذ قانون 
اإدارة املوارد الب�صرية احلكومية لعام 2009.

زيادة ا�صتقطاب وتوظيف ذوي الكفاءات لبناء اإدارة عامة حديثة. 
 

توفري تدريب يتفق مع احتياجات دولة قطر، واأهداف التطوير الوظيفي ملوظفي 
القطاع العام.

حتويل معهد التنمية االإدارية اإىل مركز يقدم تدريبًا عايل اجلودة ووفقًا 
للحتياجات الفعلية، وتعزيز خربته يف و�صع ا�صرتاتيجيات للتطوير الوظيفي 

الطويل االأمد على جميع م�صتويات الوظائف، وربط ذلك بربامج التدريب.
حت�صني دافعية موظفي القطاع العام وحتفيزهم، وزيادة ان�صباطهم.

و�صع معايري واإجراءات وا�صحة للموارد الب�صرية، مبا يف ذلك   تخطيطها، 
وتوظيفها، وتطويرها، وحت�صني اأدائها.

متكني جميع املواطنني والعملء من الو�صول اإىل جميع اخلدمات العامة عن 
طريق االنرتنت با�صتخدام تعريف واحد للم�صتخدم. 

ت�صهيل وحت�صني و�صول �صركات االأعمال اإىل اخلدمات العامة عرب االنرتنت، 
ومن خلل نقطة ات�صال واحدة. 

 و�صع نظام اإلكرتوين كفوؤ وحديث للم�صرتيات.  

 و�صع نظام اإلكرتوين حديث الإدارة البيانات واإدارة املعرفة.  

 و�صع خطة للخدمات االإلكرتونية املتكاملة وتنفيذها.  

و�صع نظام لر�صد االأداء احلكومي ككل وتقييمه، واأداء اجلهات احلكومية.
ربط اأداء الوزارات واالأجهزة احلكومية االأخرى باخلطط اال�صرتاتيجية 

واملوازنات. 

معاجلة معوقات ا�صتقطاب ذوي 
اخلربات والكفاءات 

و�صع ا�صرتاتيجية لتوظيف ذوي 
الكفاءات

تنفيذ ا�صرتاتيجية وطنية للتدريب 
ت�صتند اإىل تقييم مو�صوعي للحتياجات 

التدريبية الفعلية، وتكون مرتبطة 
بالتطوير الوظيفي 

و�صع اإجراءات ومعايري للموارد الب�صرية 
بغية تطوير املهارات وحت�صني بيئة العمل

تقدمي اخلدمات للعملء ذوي الطلبات 
املتعددة من خلل نافذة واحدة

تقدمي خدمات متكاملة ل�صركات 
االأعمال

حت�صني �صيا�صات ال�صراء، وو�صع معايري 
للمناق�صات واإبرام العقود واإدارة اأداء 

دين املورِّ
نظام حديث الإدارة البيانات واملعرفة

حتقيق تكامل اخلدمات عرب الوزارات 
واالأجهزة احلكومية االأخرى

و�صع اإطار الإدارة اأداء القطاع العام 
مرتبط بروؤية قطر الوطنية 2030 

وباأهداف ا�صرتاتيجية التنمية الوطنية، 
مع تدخلت ملعاجلة فجوات االأداء
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�صيتعني على الوزارات واالأجهزة احلكومية اأن ت�صعر مبلكية 
ا�صرتاتيجية التنمية الوطنية وفقًا الخت�صا�صاتها، واأن تطور 
خططها التنفيذية، وتتقبل امل�صاءلة عن االإجناز. وينبغي اأن 
توؤثر اال�صرتاتيجية يف العمليات التي تدعم اتخاذ القرارات 
الت�صغيل  اأدوات  وتوفري  املوارد،  ا�صتخدام  كيفية  ب�صاأن 
لتقييم كل م�صروع من امل�صاريع، وتقدمي املقرتحات املتعلقة 

بال�صيا�صات بطريقة متكاملة.

يف  املتوخاة  التغريات  قطر  دولة  يف  العليا  القيادة  و�صتقود 
اال�صرتاتيجية وتدفعها ُقُدمًا. و�صيتم تزويد القيادة مبعلومات 
واالأجهزة احلكومية  الوزارات  و�صتكون  املحرز.  التقدم  عن 
م�صوؤولة عن تنفيذ عنا�صر اال�صرتاتيجية التي تدخل �صمن 
نطاق عملها. و�صيتعني اأن تكون هذه امل�صاءلة عرب االأجهزة 
مع  يت�صق  وب�صكل  بعينه،  جهاز  كل  وداخل  احلكومية، 

ال�صلحية املفو�صة لكل جهة حكومية والتمكني املطلوب.

اإىل  تنظر  اأن  املنفذة  احلكومية  االأجهزة  على  و�صيكون 
اأن�صطتها على نحو متزايد نظرة �صاملة للقطاع باأ�صره واأن 
تتوىل تن�صيقها مع االأطراف الفاعلة يف هذا القطاع ب�صاأن 
و�صتدعم  والعمليات.   واملوازنة  والتخطيط  اال�صرتاتيجية 
املركزي  امل�صتوى  على  التن�صيق  اآليات  اجلديد  التوجه  هذا 

للحكومة، مبا يف ذلك عمليات املوازنة اجلديدة.

يف  املبينة  املحددة،  واالأهداف  املفاهيم  حتويل  و�صيتم 
التقارير  ويف   2016-2011 الوطنية  التنمية  ا�صرتاتيجية 
النتائج  على  تركز  مف�صلة  م�صاريع  خطط  اإىل  القطاعية 
اال�صرتاتيجية.  التوجهات  وتعك�ص  حتقيقها،  ميكن  التي 
وينبغي، بقدر االإمكان، اأن يكون هناك تركيز على “املكا�صب 
اآثار هامة دون  ال�صريعة”، وهي امل�صاريع التي تعد بتحقيق 

وجود حتديات تنفيذ معقدة.

�صتحتاج  بكفاءة  الوطنية  التنمية  ا�صرتاتيجية  ولتنفيذ 
الإدارة  كفوءة  وحدات  اإىل  احلكومية  واالأجهزة  الوزارات 
الواجب   فمن  الوحدات  هذه  تتوافر  ال  وحيثما  امل�صاريع.  
حتتاج  فاإنها  وجدت  وحيثما  الإن�صائها،  اأولوية  اإعطاء 
توزيع  اإعادة  فيه   �صت�صهم  الذي  الوقت  ويف  تعزيز.  اإىل 
مهام  اأداء  فاإن  الفجوات،  بع�ص  مواجهة  يف  الوظائف 
وذوي  موؤهلني  اأ�صخا�صًا  يتطلب  بفعالية  امل�صاريع  اإدارة 

عالية. خربة 

جمال  يف  الفجوات  �صد  الناجح  التنفيذ  �صيتطلب 
من  تقريبًا  القطاعات  جميع  تعاين  حيث   املعلومات، 
فجوات يف املعلومات. ويلزم و�صع موؤ�صرات لقيا�ص التقدم 
ا�صرتاتيجية  اأهداف  حتقيق  يف  قطر  دولة  حترزه  الذي 

الوطنية. التنمية 

االنتقال من اال�صرتاتيجية 
اإىل التنفيذ
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حملت  اال�صرتاتيجية  عنا�صر  بع�ص  دعم  و�صيتطلب 
بو�صوح،  بها  التعريف  ويجري  بات�صاق،  ُذ  ُتنفَّ منا�صرة 
يف  متخ�ص�صة  معارف  ذوو  اأ�صخا�ٌص  بها  وَي�صطلع 
االت�صاالت الهادفة لتغيري ال�صلوك، والت�صويق االجتماعي، 

وو�صائل ا�صتطلع الراأي.

وميكن للتتبع امل�صتمر لنقاط ا�صتدالل امل�صروع من قبل اجلهة 
املعنية، با�صتخدام نظم لر�صد العمليات واملخرجات، اأن يقوي 
امل�صاءلة عن مدى حتقيق النتائج املتفق عليها. وميكن لهذا 

التتبع امل�صتمر اأن يوفر معلومات مهمة وحا�صمة عن االأداء.

ا�صرتاتيجية  اإطار  يف  بها  امل�صطلع  امل�صاريع  جميع  �صتقيَّم 
التنمية الوطنية عند ا�صتكمالها لتعزيز ثقافة امل�صاءلة عن 

حتقيق النتائج.

عام  منت�صف  يف  الوطنية  التنمية  ا�صرتاتيجية  تقييم  اإن 
اأف�صل لل�صرتاتيجية  لتوجيه  اأن ي�صرت�صد به  2013 ميكن 

يف الفرتة املتبقية.
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