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طبع يف مطابع �شركة اخلليج للطباعة والن�شر ـ الدوحة
ميكن ن�سخ حمتوى هذه املطبوعة جمان ًا لأغرا�ض غري جتارية �شريطة الإ�شارة �إىل �أ�صحاب حقوق الن�شر

املقدمة
عت على �أ�سا�س ر�ؤية قطر الوطنية  ،2030هي ثمرة م�شاورات
�إن ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية الأوىل لدولة قطر  ،2016 - 2011التي ُو ِ�ض ْ
وا�سعة النطاق على جميع امل�ستويات يف املجتمع القطري� ،شاملة قطاع الأعمال واملجتمع املدين.
وتوفر هذه اال�سرتاتيجية ،التي ت�شمل جميع جوانب الن�شاطات االقت�صادية واالجتماعية والبيئية وامل�ؤ�س�سية ،القاعدة الالزمة للنمو االقت�صادي
مع املحافظة على ِقيمنا الثقافية والدينية ،و�ضمان تلبية احتياجات الأجيال املقبلة.
ويف مار�س  ،2011وبح�ضور �صاحب ال�سمو ال�شيخ حمد بن خليفة �آل ثاين �أمري البالد املفدى� ،أطلق �سمو ال�شيخ متيم بن حمد �آل ثاين ،ويل
العهد الأمني ورئي�س اللجنة العليا امل�شرفة على تنفيذ ر�ؤية قطر الوطنية  ،2030ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية .2016 - 2011
يت�ضمن هذا ال ُكت ّيب ملخ�ص ًا لربامج ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية يف كل قطاع ،ويعر�ض امل�شاريع والأهداف املحددة والنتائج التي �سيتم العمل
على حتقيقها خالل فرتة ال�سنوات ال�ست التي تغطيها اال�سرتاتيجية� .إن الغر�ض من �إعداد هذا الكتيب هو توفري مرجع مب�سط وخمت�صر
ال�سرتاجتية التنمية الوطنية .علما ب�إن وثيقة اال�سرتاتيجية الأ�سا�سية حتتوي على معلومات تف�صيلية حول املنطق الذي قامت عليه والأهداف
املتو�سطة الأمد والربامج وامل�شاريع التي تت�ضمنها� ،إ�ضافة اىل تو�صيف كامل لال�سرتاتيجيات القطاعية املتفرعة عنها.
�إنني لأتطلع اىل تعاون جميع املعنيني للعمل مع ًا والتكاتف لتنفيذ ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية وحتقيق �أهدافها التنموية املحددة� ،إذ يتطلب
التنفيذ الناجح من الوزارات والأجهزة احلكومية قدر ًا كبري ًا من الكفاءة والإلتزام والإتقان .كما �أن حتقيق �أهداف ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية
يعتمد �أي�ض ًا على امل�شاركة الكاملة والإيجابية من قبل قطاع الأعمال واملجتمع املدين وكل من يعي�ش على �أر�ض قطر.
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�إعداد �أول ا�سرتاتيجية تنمية
وطنية لدولة قطر
و�ضعت ر�ؤية قطر الوطنية � 2030إطار ًا عملي ًا لطموحات
قطر ا�شتمل على �أهداف عامة ت�ضمن ازدهار ًا م�ستدام ًا
للأجيال القادمة .وقادت احلكومة ،بعد �إطالق ر�ؤية قطر
الوطنية  2030يف ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،2008عملية
م�شاورات وا�سعة النطاق مع �أ�صحاب العالقة ،ودرا�سات
وحتليالتُ ،ت ِّو َجت با�سرتاتيجية التنمية الوطنية للفرتة
 2016-2011والتي حتدد ن�شاطات ونتائج حمددة كي
تتغلب على التحديات وحتقق �أهداف ر�ؤية قطر الوطنية
.2030

كان �إعداد ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية عملية م�شاركة
رفيعة امل�ستوى ،و�شاملة جلميع قطاعات املجتمع.
فالقطريون وغري القطريني من جميع القطاعات �أبدوا
حما�س ًا عالي ًا ،و�شاركوا بفاعلية ون�شاط يف تنفيذ مهامهم.
وانتظم �أ�صحاب العالقة من الوزارات والقادة البارزين يف
 6جمموعات تنفيذية �أ�شرفت على �أربعة ع�شر ( )14فريق ًا
من فرق العمل التي ت�شكلت من القطاعني العام واخلا�ص
واملجتمع املدين لإعداد �أربع ع�شرة ا�سرتاتيجية وطنية
قطاعية.

تعترب التنمية الوطنية عملية طويلة الأمد تتطلب �سيا�سات
وا�ستثمارات على جميع امل�ستويات احلكومية ،وت�ستهدف
اال�سرتاتيجية حتقيق ما يلي:
•حتديد الأهداف والتحديات التنموية الأكرث �أهمية.
•حتديد املبادرات اال�سرتاتيجية املت�سقة مع الأهداف
العامة لر�ؤية قطر الوطنية .2030
•توفري الرتابط اال�سرتاتيجي بني اخلطط التنموية
الوطنية واملوازنة العامة ،والتحول من �أ�سلوب االنتقاء
اجلزئي مل�شاريع التنمية �إىل التخطيط املتطلع �إىل
امل�ستقبل وامل�ستند �إىل النتائج.
•تعزيز م�ؤ�س�سات القطاع العام وحت�سني قدرتها على
تنفيذ برامج حتديث وتطوير خمططة ،و�ضمان
معاجلة الق�ضايا امل�شرتكة عرب القطاعات.
كاف
•بناء �إطار للموارد (الطبيعية والب�شرية واملالية) ٍ
للتنفيذ الفعال.

وكانت امل�شاورات املكثفة بني القطاعات ،مبا يف ذلك
املقابالت واملباحثات واملناق�شات والبحوث ،هامة لبناء
ا�سرتاتيجية يفرت�ض �أن حتظى ب�شعور قوي وايجابي
مبلكيتها منذ البداية.
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جاءت الربامج وامل�شاريع املحددة يف ا�سرتاتيجية التنمية
الوطنية  2016-2011مت�سقة مع الأهداف العامة لر�ؤية
قطر الوطنية  ،2030مبا يف ذلك النتائج والأهداف
املحددة يف اال�سرتاتيجيات القطاعية الأربع ع�شرة� .آخذ ًة
يف احل�سبان الروابط الكثرية امل�شرتكة بني القطاعات،
وهذه الربامج وامل�شاريع تقدم حتلي ًال ت�شخي�صي ًا مع َّمق ًا
و�شفاف ًا يت�ضمن مقارنات مرجعية �إقليمية ودولية ،وحتدد
�أولوية كل من الربامج وامل�شاريع.
كما �أن الأهداف املحددة الواردة يف اال�سرتاتيجية ،التي

طورت بالت�شاور مع �أ�صحاب العالقة ،متثل النتائج املراد
حتقيقها مع حلول عام  .2016و�سوف تتم مراجعة هذه
الأهداف وتعديلها ،ح�سب احلاجة ،من ِق َبل �أ�صحاب
العالقة مع بداية تنفيذ الربامج وامل�شاريع اخلا�صة بها.
تعك�س برامج وم�شاريع ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية �أولويات
التنمية يف دولة قطر ،وهي تت�صل بركائز التنمية الأربع
املرتابطة والواردة يف ر�ؤية قطر الوطنية .2030
�إن التنفيذ الناجح لربامج ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية
وم�شاريعها يتوقف على حتديث القطاع العام يف دولة قطر.
وهذا يتطلب تعزيز �أداء امل�ؤ�س�سات من خالل برامج بناء
القدرات ،وتطوير ثقافة االبتكار ،و�إدارة على �أ�سا�س الأداء،

وحت�سني تقدمي اخلدمات العامة.
�إن ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية هي خطة عمل ،وهي
تت�ضمن مبادرات جديدة ،و�ستبني على املبادرات القائمة.
وهي توفر تركيز ًا ودعم ًا �إ�ضافي ًا للم�شاريع ،وال�سيا�سات،
وامل�ؤ�س�سات القائمة.
هناك جمموعة من املقومات التي يجب توفرها لنجاح
اال�سرتاتيجية وهي :حتديد م�ؤ�شرات قيا�س الأداء يف كل
املجاالت ،كالتنفيذ الفعال ،املتابعة والتقييم ،امل�ساءلة،
والتعاون والتن�سيق عرب القطاعات.
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ا�ستدامة االزدهار االقت�صادي
ت�شري «ر�ؤية قطر الوطنية � »2030إىل �أهداف ثالثة
مرتابطة تتعلق باالقت�صاد .فهي ت�سعى �إىل ا�ستدامة
عال ،وتو�سيع القدرات الإبداعية وريادة
م�ستوى معي�شة ٍ
الأعمال وتعزيز اال�ستقرار االقت�صادي واملايل.
تع ِّرف ر�ؤية قطر الوطنية  2030اال�ستدامة ب�أنها تلبية
احتياجات اجليل احلايل دون امل�سا�س باحتياجات الأجيال
املقبلة .ومع �أن هناك م�سارات متعددة للو�صول �إىل االزدهار
امل�ستدام ،ف�إن الهدف من االزدهار يو�ضح امل�سار التنموي
الذي ترغب دولة ما �أن تتبعه وتلك امل�سارات التي تريد �أن
تتجنبها.
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ولكي ت�صبح اال�ستدامة جزءا ال يتجز�أ من االقت�صاد
القطري ،ال بد من �إحراز تقدم يف ثالثة اجتاهات متوازية
ومرتابطة ويعزز بع�ضها بع�ض ًا وهي� :أوال ،تو�سيع قاعدة
الإنتاج ،والتي هي �شرط �أ�سا�سي ال�ستدامة االزدهار ،يف
اقت�صاد ي�شهد ازدياد ًا يف عدد ال�سكان ،ويهدف لزيادة
الفر�ص املتاحة للأجيال املقبلة .وثاني ًا� ،ستحر�ص احلكومة
على اال�ستقرار االقت�صادي وتعزيز الكفاءة .وثالث ًا� ،ستعمل
احلكومة بال�شراكة مع القطاع اخلا�ص على تنويع االقت�صاد
وت�شجيع ثقافة االكت�شاف واالبتكار.

تو�سيع القاعدة الإنتاجية
والقواعد واملنظمات ور�أ�س املال االجتماعي)� .إنّ منو قيمة
القاعدة الإنتاجية يخلق فر�صا كثرية للمواطن العادي ،يف حني
يقلل تقل�صها من هذه الفر�ص .ولكي يبقى االقت�صاد م�ستدام ًا
يف بلد ي�شهد زيادة َّ
مطردة يف عدد ال�سكان ال بد من تو�سيع
القاعدة الإنتاجية.

�إن التحدي الأول لدولة قطر هو كيفية تو�سيع قاعدتها الإنتاجية.
وت�شمل «القاعدة الإنتاجية» قيمة جميع موارد البالد وهي
تت�ضمن ر�أ�س املال املادي الذي ي�صنعه الإن�سان (امل�صانع
واملباين والآالت والبنى التحتية) ،ور�أ�س املال الب�شري ،واملوارد
الطبيعية ،والتكنولوجيا وامل�ؤ�س�سات (التي ت�شمل الأ�سواق والنظم
برامج تو�سيع القاعدة الإنتاجية2016-2011 ،
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الأهداف املحددة

حت�سني البنية التحتية

�صياغة ا�سرتاتيجية وطنية وخطة متكاملة للبنية التحتية وحتديد
قدرات اجلهات املن�سقة لهذه اال�سرتاتيجية وتعزيزها.
مراجعة جدوى اال�ستثمارات الإ�ضافية يف البنية التحتية من
�أجل ت�شجيع اال�ستخدام امل�ستدام للموارد.

تطوير ال�صناعة �إىل ما بعد
قطاع املوارد الهيدروكربونية

مراجعة التدابري امل�ؤ�س�سية من �أجل دعم منو وتنويع االقت�صاد.

النتائج
�إطار وطني لال�ستثمارات يف
دولة قطر
تعزيز دور اال�ستثمار يف
اال�ستدامة

ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية ( 2016-2011ملخ�ص الربامج)
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تعزيز اال�ستقرار االقت�صادي
يكمن التحدي الثاين لدولة قطر «يف اختيار و�إدارة م�سار يحقق
االزدهار ويتجنب االختالالت والتوترات االقت�صادية“ ،ر�ؤية قطر
الوطنية .”2030
يعد توفر اال�ستقرار االقت�صادي �شرطا �أ�سا�سيا حلث امل�ستثمرين
على القيام بالتزامات طويلة الأمد ت�سهم يف تو�سيع القاعدة

الإنتاجية .ومع �أن �أي اقت�صاد معر�ض للوقوع يف الأزمات ،لكن وجود
تقلبات مزمنة �أو طويلة الأمد ،كالتـ�أرجحات اجلذرية يف الطلب،
واالجتاهات احلادة للت�ضخم� ،أو اال�ضطرابات املالية العنيفة ،من
�ش�أنه �أن ي�ؤثر �سلبا على الن�شاط االقت�صادي ،ويقل�ص االهتمام
باال�ستثمارات اال�سرتاتيجية ،ويقلل من �إمكانية احل�صول على
االئتمان وم�صادر التمويل الطويلة الأمد.

برامج تعزيز اال�ستقرار االقت�صادي2016-2011 ،
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الأهداف املحددة

النتائج

ربط املالية العامة
ب�إ�سرتاتيجية التنمية
الوطنية

و�ضع موازنة متنا�سقة تتط َّلع ُقدم ًا ،وتكون مرتبطة با�سرتاتيجيه التنمية الوطنية
 ،2016-2011وباخلطط الت�شغيلية للجهات التي تقوم بالإنفاق.

مراجعة �إطاراملالية
العامة

�إدارة اال�ستثمار العام

�إن�شاء برنامج لال�ستثمار العام تُتخذ فيه جميع القرارات الكبرية املتعلقة
باال�ستثمار العام ،على �أ�سا�س تقييم منهجي لفوائدها وتكاليفها بالن�سبة �إىل
الأولويات التنموية الوطنية بوجه عام.
متكني القطاع اخلا�ص من االنخراط يف م�شاريع اال�ستثمار العام �ضمن �إطار
متما�سك يقدم فوائد تنموية للدولة ،مبا فيها نقل املعرفة واملهارات.

�إطار لإدارة اال�ستثمارات
العامة

تعزيز اال�ستقرار
االقت�صادي

مراجعة خيارات �ضمان ا�ستقرار تدفق �إيرادات ونفقات املوازنة العامة للدولة.

�آلية لرت�سيخ اال�ستقرار
االقت�صادي

تطوير قطاع التمويل

ا�ستخدام حزمة وا�سعة من �أدوات �إدارة ال�سيولة.
�إعداد ا�سرتاتيجية وطنية لتوجيه عملية تطوير تنمية �سوق ر�أ�س املال املحلي.

تعزيز �إدارة ال�سيولة ،و�سوق
ر�أ�س مال ف ّعال و�آمن

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

تعزيز الكفاءة االقت�صادية والتقنية
تتكاثر منافع تعزيز الكفاءة وتنت�شر متجاوزة احلدود بني القطاعات.
فالتح�سن يف الكفاءة الفنية واالقت�صادية ي�شمل ا�ستخدام املوارد
النادرة بطريقة �أكرث فاعلية يف عدد من الن�شاطات واال�ستخدامات.
�إنّ معاجلة ق�ضايا نق�ص الكفاءة يف التقانة ،ويف البنية املادية،
وامل�ؤ�س�سات ،و�آليات العمل ،متكن احلكومة من حت�سني ا�ستخدام
املوارد مع مرور الوقت .ومبا �أن هناك وفرة يف املوارد الهيدروكربونية
وندرة يف املوارد احليوية الأخرى ،كاملياه والأر�ض ال�صاحلة
فالتوجه نحو الكفاءة ي�صبح �أمر ًا �أ�سا�سيا يف �إيجاد القيمة
للزراعة،
ُّ

وا�ستغاللها ،واحلفاظ على القاعدة الإنتاجية وتو�سيعها ،وت�شجيع
القطاع اخلا�ص على النمو من خالل االكت�شاف والتنويع االقت�صادي.
�إنّ حت�سني كفاءة ا�ستخدام الأ�صول الر�أ�سمالية ي�ؤدي �إىل احلفاظ
على املوارد املالية من خالل ت�أجيل �أو �إلغاء احلاجة �إىل ا�ستبدال
التو�سع الر�أ�سمايل .كما �أن بع�ض مكا�سب الكفاءة
اال�ستثمارات �أو �إىل ُّ
ت�ساهم يف احلد من الهدر و�إنتاج املنتجات الثانوية غري املرغوبة،
كانبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون واملياه العادمة ،مما ي�ساهم يف
حتقيق �أهداف املحافظة على البيئة.

ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية ( 2016-2011ملخ�ص الربامج)
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برامج تعزيز الكفاءة االقت�صادية والتقنية2016-2011 ،

الربامج  /امل�شاريع
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الأهداف املحددة

النتائج

كفاءة
ا�ستخدام
املياه

تخفي�ض ت�سرب املياه املحالة من �شبكات التوزيع �إىل  %10قيا�سا �إىل الن�سبة احلالية
واملقدرة ب (.)%35-%30
الت�أكد من احت�ساب كل املياه امل�ستهلكة بوا�سطة العدادات.
دعم تركيب تقنيات حديثة ت�ستخدم يف املنازل واال�ستعماالت الأخرى للحفاظ على املياه.
تطوير برنامج لإجراءات احلفاظ على املياه �ضمن خطط التنمية الزراعية.
تو�سيع �شبكات معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي لزيادة ا�ستخدام املياه املعاد تدويرها.
درا�سة جدوى �إقامة نظم جلمع مياه النفايات ال�صناعية ومعاجلتها.

كفاءة قطاع
الطاقة
والغاز

درا�سة خيارات لتخفي�ض ا�ستهالك الغاز لكل وحدة �إنتاج م�شرتكة للطاقة واملاء من
خالل حتديث نظم الإي�صال.
حت�سني الكفاءة احلرارية يف �إنتاج الطاقة.
التعجيل يف اعتماد تقنيات توفري الطاقة.
الت�أكد من متابعة تنفيذ النظام اخلا�ص باملباين اخل�ضراء (الكود) يف دولة قطر.
�إن�شاء جلنة وطنية للطاقات املتجددة.

تعزيز البنية
التحتية

الإ�سراع يف �إعادة النظر يف املرحلتني الثانية والثالثة مليناء الدوحة اجلديد.
�إعادة النظر يف نظام �شبكة مرتو الدوحة املخطط له على �ضوء فر�ضيات واقعية ب�ش�أن عدد
ال�سكان وحركة امل�سافرين ،والتكاليف والآثار االقت�صادية واالجتماعية والبيئية الأو�سع نطاق ًا.

مواءمة �أف�ضل بني خدمات
البنية التحتية واالحتياجات
منها

كفاءة
ا�ستخدام
الأرا�ضي

�إقرار اخلطة الوطنية ال�شاملة للتنمية العمرانية والنقل املتكامل وتنفيذها.
�إن�شاء مناطق اقت�صادية خا�صة للأرا�ضي ال�صناعية تتمتع بخدمات جيدة و�إدارة وتنظيم كف�ؤين.
حتقيق حت�سينات م�ستدامة يف الإنتاجية الزراعية.

حت�سني كفاءة ا�ستخدام
الأرا�ضي

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

تعزيز كفاءة ا�ستخدام املياه
وتر�شيدها

تعزيز كفاءات ا�ستخدام
الطاقة والغاز

تعزيز كفاءة ال�سوق
تعني كفاءة ال�سوق اال�ستخدام الأمثل للموارد ال�شحيحة .لكن
الأ�سواق ال ت�ضمن حتقيق ذلك دائما بال�شكل الأمثل؛ ف�أحيانا قد
تفتقر الأ�سواق �إىل الكفاءة� ،أو قد تف�شل يف �أداء وظيفتها ف� ً
شال ذريع ًا
وذلك عندما تكون هناك عوامل خارجية� ،أو فجوة يف املعلومات� ،أو
معامالت مكلفة ،ت�ؤثر �سلبا على �آلية عمل الأ�سواق .عندئذ ،ي�صبح

التدخل احلكومي لت�صحيح اختالالت ال�سوق وحلماية ال�صالح العام
�أمرا حيويا و�ضرورة هامة .وعلى الرغم من �أن التنظيم احلكومي
قد ي�ساهم يف حت�سني عمل الأ�سواق� ،إال �أن ف�شل احلكومة وتدخالتها
قد يزيد امل�شكلة تعقيدا ،ويعيق عمل �آليات ال�سوق.

برامج تعزيز كفاءة الأ�سواق2016-2011 ،

الربامج  /امل�شاريع

						
الأهداف املحددة

النتائج

الت�سعري الأمثل ملوارد
الطاقة ،واملياه،
والوقود

�إدخال تدريجي لر�سوم ا�ستخدم الكهرباء واملاء والوقود والتي تعك�س
ب�شكل �أف�ضل التكاليف االقت�صادية الكاملة لإنتاجها.

مواءمة ر�سوم اال�ستخدام مع
التكاليف االقت�صادية

ا�ستدامة املوارد
ال�سمكية

زيادة م�ستويات خمزون الرثوة ال�سمكية ،وتطبيق قوانني فعالة وتوفري
الإمكانيات ملزارع تربية الأحياء املائية املحلية.

احلفاظ على خمزون الرثوة
ال�سمكية

تعزيز املناف�سة
وت�شجيع
التجارة

ت�صميم برنامج فعال لتنفيذ قانون املناف�سة احلايل تدعمه القدرات ال�ضرورية.
التو�سع يف حترير جتارة اخلدمات مبوجب “االتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات”.
اال�ستمرار يف برنامج حترير اال�ستثمارات الأجنبية.

الو�صول �إىل اقت�صاد �أكرث
تناف�سية

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

9

الت�شريعات والكفاءة
تقوم احلكومة ب�سن الت�شريعات لتح�سني كفاءة توزيع موارد املجتمع
وتخ�صي�صها ،ولتحقيق �أهداف متعددة اقت�صادية �أو اجتماعية �أو
ثقافية �أو غريها.
وهناك عدة �أ�شكال للت�شريعات ,يتعلق معظمها بتقييد ال�سلوك
�أو االختيار يف الظروف التي ال يتوقع فيها �أن ت�ؤدي الأ�سواق �إىل
�أف�ضل النتائج .ورمبا ال تعمل الأ�سواق بطريقة �سليمة عندما تكون

ثمة فجوات يف املعلومات �أو عوامل خارجية (فوائد يجنيها �أو
تكاليف يتحملها طرف ثالث)� ،أو قوى تعوق املناف�سة .وميكن يف
هذه احلاالت �أن تقوم احلكومة بالت�شريع من �أجل ال�صالح العام.
واملجاالت العادية التي متار�س احلكومة فيها الت�شريع ت�شمل التمويل
والبيئة واحل�صول على املوارد الطبيعية وا�ستخدامها.

برامج ت�شريعات وكفاءة �أف�ضل2016-2011 ،

		
الربامج  /امل�شاريع
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الأهداف املحددة

النتائج

ت�شريعات
الأعمال

�ضبط العمليات املتعلقة بالأعمال و�أنظمة التجارة وحتقيق
حت�سينات مهمة يف ترتيب دولة قطر على �سلم مقيا�س
ممار�سة الأعمال الذي يعده وين�شره البنك الدويل.

حت�سني ت�شريعات الأعمال

ت�شريعات البنية
التحتية

ت�أ�سي�س جهة ناظمة م�ستقلة ومتكاملة للماء والكهرباء.

تطوير ت�شريعات البنية التحتية

ت�شريعات
الأرا�ضي

اعتماد وتنفيذ اخلطة الوطنية ال�شاملة للتنمية العمرانية.

تطوير ت�شريعات الأرا�ضي

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

بناء اقت�صاد متنوع
تهدف دولة قطر �إىل بناء “اقت�صاد متنوع يتناق�ص اعتماده على
ال�صناعات الهيدروكربونية وتتزايد فيه �أهمية دور القطاع اخلا�ص
ويحافظ على تناف�سيته” ر�ؤية قطر الوطنية .2030
فاالقت�صاد املتنوع هو �أقدر على �إيجاد الوظائف و�إتاحة الفر�ص
للجيل القادم ،و�أقل ت�أثرا بالتقلبات الكبرية يف �أ�سعار النفط
والغاز الطبيعي.
والتنويع االقت�صادي �أمر �ضروري �أي�ض ًا� ،إذ �أن دولة قطر بحاجة
�إىل م�صادر متجددة خللق الرثوة التي تقوم بتوليد الدخل وتعزيز
اال�ستهالك بعد ن�ضوب احتياطي املوارد الهيدروكربونية .وكثري
من الدول الغنية باملوارد ت�ضع التنويع االقت�صادي هدفا م�شرتكا
يف ا�سرتاتيجياتها ،لكن جناح تلك اال�سرتاتيجيات كان �صعب
التحقيق يف بع�ض الدول وبطيئ ًا ومتدرج ًا يف دول �أخرى.

وت�ستهدف بع�ض الدول القطاعات التي تعترب �أولوية بالن�سبة لها
وتوجه مواردها �إىل تلك القطاعات .ودول �أخرى ت�ستثمر يف بيئة
م�شجعة لال�ستثمار وتوفر الفر�ص �أمام القطاع اخلا�ص ليتفرع �إىل
جماالت جديدة .وهناك الكثري من الدول التي ا�ستطاعت �أن متزج
بني النهجني.
وال يتم تنويع قاعدة الإنتاج املحلي ب�سهولة� ،إمنا يجب �أن يتم تعليم
ريادة الأعمال والإبداع من خالل �إدماجهما يف النظام التعليمي
والثقافة املحيطة بهما ،وتعزيزهما من خالل �سيا�سات وت�شريعات
م�ؤاتية لقطاع الأعمال .والقطاع اخلا�ص القطري بحاجة �إىل التعزيز
من خالل الدعم واحلوافز التي ت�شجع على اكت�ساب قدرات وثيقة
ال�صلة ،وامل�شاركة يف جمموعة وا�سعة من الأن�شطة االقت�صادية.

ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية ( 2016-2011ملخ�ص الربامج)
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برامج بناء اقت�صاد متنوع2016-2011 ،

الربامج  /امل�شاريع
تعزيز م�ساهمة
القطاع اخلا�ص يف
االقت�صاد الوطني

العمل على بدء �أن�شطة جهاز قطر للم�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة.
قيام بنك قطر للتنمية بتقدمي خدمات ومنتجات جديدة من
�ش�أنها تو�سيع نطاق عمله ومهامه.
�إ�صالح القوانني احلكومية املتعلقة بامل�شرتيات لتخفي�ض الأعباء
عن امل�شاريع ال�صغرية.

الرتكيز على دور
املعرفة ،والبحث،
والتطوير يف
دعم االقت�صاد
الوطني

تطوير ا�سرتاتيجية وطنية للبحث والتطوير مرتبطة با�سرتاتيجية
نقل التكنولوجيا.
ت�أ�سي�س حا�ضنة للأعمال القائمة على املعرفة يف واحة قطر
للعلوم والتكنولوجيا.
ت�أ�سي�س �إطار لل�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص لدعم منو
قطاع الأعمال القائم على املعرفة.
اعتماد ا�سرتاتيجية املجل�س الأعلى لالت�صاالت وتكنولوجيا
املعلومات وتنفيذها.

دعم قطاع االت�صاالت
وتكنولوجيا
املعلومات
تطوير قطاع
التمويل
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الأهداف املحددة

تنفيذ ا�سرتاتيجية مركز قطر للمال وتو�سيع نطاق �أن�شطة
�أكادميية قطر للمال والأعمال.

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

النتائج
تعزيز القطاع اخلا�ص وت�شجيع
ريادة الأعمال

زيادة مهارات وقدرات االبتكار
واالكت�شاف

تعزيز قطاع االت�صاالت وتكنولوجيا
املعلومات خلدمة التنمية االقت�صادية
تو�سيع �أن�شطة قطاع التمويل

تعزيز التنمية الب�شرية
تدعو ركيزة التنمية الب�شرية يف ر�ؤية قطر الوطنية 2030

�إىل “تطوير وتنمية �سكان دولة قطر كي يتمكنوا من بناء
جمتمع مزدهر” و“لتلبية احتياجات هذا اجليل دون
امل�سا�س باحتياجات الأجيال القادمة”.
و�ستوا�صل دولة قطر اال�ستثمار يف تنمية �شعبها حتى ي�شارك
جميعه م�شاركة كفوءة وفاعلة يف احلياة االجتماعية
واالقت�صادية وال�سيا�سية للبالد ،وي�ؤدي �أفراده �أعمالهم
بكفاءة وفعالية يف �إطار نظام دويل تناف�سي ي�ستند �إىل
املعرفة.
و�ست�ضع الدولة نظم ًا �صحية وتعليمية متقدمة ترقى �إىل
�أرفع امل�ستويات العاملية .كما �أنها تدعم كذلك امل�شاركة
املنتجة للقطريني ،رجا ًال ون�سا ًء ،يف �سوق العمل ،يف الوقت
الذي ت�ستقدم فيه العمالة الوافدة املاهرة يف كل امليادين.

أ�صحاء
رعاية �سكان � ّ
�إنّ النهو�ض بالرعاية ال�صحية جزء ال يتجز�أ من الر�ؤية الأو�سع
نطاق ًا للنمو امل�ستدام والفر�صة املتاحة .و�إن �صحة ال�سكان اجليدة
وعافيتهم ت�ساهمان م�ساهمة حيوية يف حت�سني جودة احلياة،
وتخف�ضان من التكاليف االجتماعية ،وتعززان املناف�سة االقت�صادية.
�سوف تعمل دولة قطر من خالل اال�سرتاتيجية الوطنية لل�صحة،

وبقيادة املجل�س الأعلى لل�صحة ،على حتقيق رفاه جميع �سكانها،
وت�ؤ�س�س جمتمع ًا ن�شط ًا �صحي ًا ومنتج ًا للوقت الراهن وللم�ستقبل.
وتبني اال�سرتاتيجية الوطنية لل�صحة ،على ر�ؤية قطر ال�صحية
الوطنية  ،2020التي و�ضعها املجل�س الأعلى لل�صحة بعنوان «رعاية
امل�ستقبل ـ �إقامة جمتمع �صحي وناب�ض باحلياة».
توفر اال�سرتاتيجية الوطنية لل�صحة دلي ًال عمليا وواقعيا
للإ�صالحات ،التي تنطوي على تغيريات �أ�سا�سية بعيدة املدى يتطلع
�إليها نظام الرعاية ال�صحية ب�أكمله .كما ت�سعى اال�سرتاتيجية �إىل
حت�سني النتائج ال�صحية من خالل بناء نظام للرعاية ال�صحية
يرقى �إىل م�ستوى �أف�ضل املعايري العاملية ،ويقدم خدمات فعالة ميكن
حتمل تكلفتها من قبل جميع ال�سكان.
و�سوف يقدم هذا النظام ال�صحي �سل�سلة مت�صلة ومتكاملة
من الرعاية ال�صحية معتمد ًا منهج ًا يركز على املر�ضى ،ويلبي
احتياجاتهم ال�صحية البدنية والنف�سية على حد �سواء .و�سوف
ي�شجع النظام الوقاية لكنه �سي�ضمن توفر خدمات الرعاية ال�صحية
العالجية القائمة على الأدلة� ،أي�ضا.
يقدم النظام ال�صحي خدماته من خالل م� ٍ
ؤ�س�سات عامة وخا�صة
تعمل بتوجيه من ال�سيا�سة الوطنية لل�صحة التي ت�ضع املعايري
االجتماعية واالقت�صادية والإدارية والتقنية للرعاية ال�صحية.
و�سوف ُت َو َّج ُه البحوث الرفيعة امل�ستوى �إىل حت�سني الفاعلية واجلودة.

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

13

برنامج �سكان �أ�صحاء - 2016-2011 ،نظام �شامل للرعاية ال�صحية عاملي امل�ستوى
		
الربامج  /امل�شاريع

14

				
الأهداف املحددة

		

النتائج

الرعاية الأولية
ك�أ�سا�س

زيادة عدد الأطباء املمار�سني العامني من � 0.193إىل  0.555لكل  1 000ن�سمة من ال�سكان.
�ضمان �أن تبلغ الن�سبة املئوية من املر�ضى الذين يعاجلون يف مرافق الرعاية ال�صحية الثنائية
والثالثية بناء على �إحالتهم من مراكز الرعاية ال�صحية الأولية  %50من مر�ضى العيادات
اخلارجية و %40للمر�ضى الداخليني.

جعل الرعاية
ال�صحية الأولية
�أ�سا�س ًا للرعاية
ال�صحية

تنظيم خدمات
امل�ست�شفيات

�إعداد �إطار خدمات �إكلينيكية على ال�صعيد الوطني.
�إن�شاء مراكز متيز وطنية يف جماالت ثالثة من جماالت
		
الأولوية اخلم�س.

حت�سني ت�شكيلة
خدمات
امل�ست�شفيات

ت�صميم الرعاية
امل�ستمرة

زيادة عدد الأ�س َّرة املخ�ص�صة لإعادة الت�أهيل �إىل � 25سرير ًا لكل  100 000ن�سمة.
زيادة عدد �أ�س ّرة الرعاية امل�ستمرة �إىل � 8.23أ�س ّرة لكل  1000ن�سمة.

حت�سني ت�صميم
الرعاية
امل�ستمرة

ت�صميم ال�صحة النف�سية
والعقلية

�ضمان �أال يقل عدد الأ�س َّرة املخ�ص�صة للم�صابني ب�أمرا�ض نف�سية عن � 12.5سريرا لكل
 100 000ن�سمة.
تنفيذ منوذج الرعاية الذي مت �إقراره بحلول عام .2016

حت�سني ت�صميم
خدمات ال�صحة
النف�سية

خدمات الرعاية ال�صحية
يف حاالت الطوارئ

ينبغي �أن تكون مدة ا�ستجابة خدمات الطوارئ الطبية لالت�صاالت من املر�ضى املعر�ضني لأو�ضاع
يحتمل �أن تهدد حياتهم على النحو التايل:
 املناطق احل�ضرية :يف غ�ضون  10دقائق بالن�سبة لـ  %75من االت�صاالت الهاتفية ،ويفغ�ضون � 15إىل  20دقيقة بالن�سبة لـ  %95من االت�صاالت الهاتفية.
 املناطق الريفية :يف غ�ضون  15دقيقة بالن�سبة لـ  %75من االت�صاالت الهاتفية.�إبقاء عدد حاالت الوفاة الناجتة عن النوبة القلبية للمر�ضى الذين ي�صلون �إىل �أق�سام الطوارئ دون
 77.5وفاة لكل  1 000حالة.

�صيدليات املجتمع

رفع متو�سط عدد �صيدليات املجتمع �إىل  0.17لكل  1 000ن�سمة ،ورفع ن�سبة �صرف و�صفات
الدواء �إىل .%70
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حت�سني تقدمي
خدمات
الطوارئ

حت�سني الو�صول
�إىل �صيدليات
املجتمع ،ورفع
كفاءتها

برنامج �سكان �أ�صحاء - 2016-2011 ،نظام متكامل للرعاية ال�صحية
		
الربامج  /امل�شاريع

				
الأهداف املحددة

		

النتائج

حت�سني اجلودة

و�ضع بروتوكوالت للحاالت ذات الأولوية العالية (كحاالت الطوارئ للم�صابني ب�أمرا�ض القلب والربو
وال�سكري) ،وحتقيق ن�سبة امتثال بواقع %100بحلول عام .2014
تطبيق اتفاقيات الأداء يف جميع امل�ست�شفيات ويف جميع مراكز الرعاية ال�صحية الأولية ،ويف %50
يف املجمعات ال�صحية.

حت�سني جودة
الرعاية ال�صحية

برامج �إدارة الأمرا�ض

بالن�سبة ملر�ضى ال�سكري امل�سجلني يف برنامج �إدارة املر�ضى ،ينبغي �أن يكون م�ستوى ال�سكر
الرتاكمي عند  %75منهم �أقل من .9.0

تطوير برامج
�إدارة املر�ضى
وتنفيذها

تربنامج بيانات الرعاية
ال�صحية

حتقيق التزام مقدمي خدمات الرعاية ال�صحية بتقدمي البيانات بن�سبة .%80
حتقيق دقة الرتميز بن�سبة.%80
و�ضع �سجالت للأمرا�ض اخلم�سة ذات الأولوية العالية

ت�أمني الو�صول
�إىل بيانات
رعاية �صحية
دقيقة

�إن�شاء اخلدمات ال�صحية
الإلكرتونية

رفع ن�سبة ممار�سي الرعاية الأولية الذين ي�صلون �إىل �سجل مر�ض ال�سكري على احلا�سوب من
�صفر � %إىل .%25
�ضمان التخزين الرقمي لـ  %100من �صور الأ�شعة امل�أخوذة يف امل�ست�شفيات ،مع حرية تقا�سمها بني
الأطباء.
رفع ن�سبة �صيدليات املجتمع املحلي ،التي تقدم معلومات عن الو�صفات الطبية التي ت�صرفها �إىل
نظام الو�صفات الطبية الإلكرتوين من �صفر � %إىل .%25

ا�ستخدام مزايا
اخلدمات
ال�صحية
الإلكرتونية

م�شاركة القطاع
اخلا�ص

رفع ن�سبة الأ�س َّرة املخ�ص�صة للرعاية ال�صحية التي يقدمها القطاع اخلا�ص من � %20إىل .%25

تعزيز م�شاركة
القطاع اخلا�ص

ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية ( 2016-2011ملخ�ص الربامج)
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برنامج �سكان �أ�صحاء - 2016-2011 ،الرتكيز على الرعاية ال�صحية الوقائية
		
الربامج  /امل�شاريع
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الأهداف املحددة

		

النتائج

حوكمة ال�صحة العامة

�إن�شاء نظام ملراقبة الرعاية ال�صحية الوقائية وتقييمها.

التغذية والن�شاط
البدين

خف�ض انت�شار البدانة بني جميع ال�سكان من � %32إىل  %29ومن � %40إىل
 %37بني املواطنني القطريني
خف�ض وزن جميع الأ�شخا�ص امل�سجلني يف برنامج خدمات النظام الغذائي
بن�سبة .%10

نظام �شامل للتغذية
والن�شاط البدين

الإقالع عن التدخني

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

نظام �شامل لتقليل
ا�ستهالك التبغ

تقليل املخاطر يف زواج
الأقارب

تخفي�ض ن�سبة الزواج بني الأقارب من الدرجة الأوىل من � %34إىل .%27

تقليل خماطر زواج
الأقارب من الدرجة الأوىل

الوقاية من الأمرا�ض
ال�سارية

تخفي�ض ن�سبة تف�شي ال�سل الرئوي من  6.1حالة �إىل  1.1حالة لكل  10 000ن�سمة.
تطبيق نظام �إنذار مبكر ملراقبة احلاالت وتتبعها.

تخفي�ض ن�سبة تهديد
الإ�صابة بالأمرا�ض ال�سارية

برنامج الفح�ص
الوطني

�ضمان �شمول برنامج الفح�ص الطبي العام ملا ال يقل عن  %50من �أفراد
املجموعات امل�ستهدفة بالربنامج.

حت�سني الك�شف املبكر
عن الأمرا�ض املزمنة ذات
الأولوية من خالل برنامج
م�سح وطني

ال�صحة املهنية

خف�ض معدل الإ�صابات التي تتطلب االنقطاع عن العمل لأكرث من ثالثة �أيام �إىل
� 3 000إ�صابة �أو �أقل لكل  100 000عامل.

حت�سني ال�صحة املهنية

�صحة املر�أة والطفل

رفع ن�سبة االقت�صار على الر�ضاعة الطبيعية يف الأ�شهر ال�ستة الأوىل من � %12إىل .%25
حتقيق ن�سبة االلتزام بكل �أنواع التطعيمات مبا يزيد عن  ،%98مبوجب اجلدول الزمني
الوطني لتح�صني الأطفال ،وجلميع الأطفال يف موعد ال يتجاوز �سنة واحدة من العمر.

حت�سني �صحة الن�ساء
والأطفال

خدمات ال�صحة العامة
الإ�ضافية

�إجناز خطة ا�ستعداد وطنية كاملة ملواجهة الطوارئ.
تنفيذ عملية تقييم الأثر البيئي على ال�صحة يف جميع امل�شاريع التي
ت�ؤثر على ال�صحة العامة.
�إن�شاء جهة وحيدة م�س�ؤولة عن ال�سالمة الغذائية.

توفري االحتياجات
الإ�ضافية لل�صحة العامة

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

حت�سني �إدارة ال�صحة
العامة

برنامج �سكان �أ�صحاء - 2016-2011 ،قوة عمل ماهرة وطنية يف جمال الرعاية ال�صحية
		
الربامج  /امل�شاريع

				
الأهداف املحددة

		

النتائج

تخطيط القوى
العاملة

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

حت�سني التخطيط لبناء قوة
العمل يف الأمدين الق�صري
والطويل

التوظيف واالحتفاظ
باملوظفني

�ضمان معدل دوران عمل اختياري يقل عن .%8

حت�سني �سيا�سة توظيف
العاملني واالحتفاظ بهم

التعليم التخ�ص�صي
والتدريب املهني
اال�ستغالل الأمثل
لتنوع املهارات

رفع عدد خريجي الكليات الطبية من خريج واحد لكل  100 000ن�سمة
�إىل  3خريجني.
زيادة عدد �إخ�صائيي اخلدمات الطبية امل�ساندة من � 0.4شخ�ص لكل
 1000ن�سمة �إىل � 4أ�شخا�ص.

حت�سني التعليم التخ�ص�صي
حتقيق التوليفة املثلى من
املهارات

ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية ( 2016-2011ملخ�ص الربامج)
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برنامج �سكان �أ�صحاء� - 2011-2016 ،سيا�سة �صحية وطنية
		
الربامج  /امل�شاريع
بناء القدرات يف
املجل�س الأعلى لل�صحة

تخفي�ض عدد ال�شواغر يف املجل�س الأعلى لل�صحة من � %30إىل .%15
ملء ال�شواغر الرئي�سية الالزمة لتنفيذ اال�سرتاتيجية يف غ�ضون � 3أ�شهر.

متخ�ص�صو الرعاية
ال�صحية

ترخي�ص جميع الأخ�صائيني العاملني يف الرعاية ال�صحية من قبل املجل�س الأعلى
لل�صحة.

مرافق الرعاية
ال�صحية
منتجات الرعاية
ال�صحية

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

الدفاع عن م�صالح
املر�ضى

18

				
الأهداف املحددة

		

و�ضع دليل وطني للو�صفات الطبية.
تنظيم جميع الأجهزة الطبية.
�إن�شاء جهة ملنا�صرة املر�ضى والدفاع عنهم.
�إجراء م�سوحات تقي�س م�ستوى ر�ضى املر�ضى ،والتو�صل �إىل �إجابة  %70ب�أنهم
ين�صحون الآخرين بالعالج يف مرفق �صحي معني.

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

النتائج
بناء قدرة املجل�س الأعلى
لل�صحة التنظيمية ،وقدرته
على و�ضع ال�سيا�سات ال�صحية
�ضمان جودة �أخ�صائيي
الرعاية ال�صحية
�ضمان جودة مرافق الرعاية
ال�صحية
�ضمان جودة منتجات
الرعاية ال�صحية وحماية
ال�سالمة العامة
اال�ستجابة ل�شكاوى املر�ضى
و�ضمان حقوقهم

برنامج �سكان �أ�صحاء - 2016-2011 ،خدمات رعاية �صحية فعالة مع حتقيق �أ�سا�س مبد�أ امل�شاركة يف حتمل التكاليف
		
الربامج  /امل�شاريع

				
الأهداف املحددة

النتائج

		

عملية �إعداد امليزانية

و�ضع نظام موازنة متعدد ال�سنوات لقطاع ال�صحة باالعتماد على نوعية الن�شاط
ال�صحي.

تعزيز عملية و�ضع موازنة
قطاع ال�صحة

�إدارة العالج يف اخلارج

حتقيق متابعة بن�سبة  %50للمر�ضى الذين يتلقَّون عالج ًا يف اخلارج بحلول العام
. 2016

�إن�شاء نظام الت�أمني
ال�صحي

حتقيق تغطية بالت�أمني ال�صحي بن�سبة  %50بحلول عام .2016

�إدارة �أكرث كفاءة وفاعلية
للعالج ال�صحي خارج حدود
الدولة
و�ضع نظام للت�أمني ال�صحي

اخلطة الرئي�سة للبنية
التحتية للرعاية ال�صحية

�إعداد خطة رئي�سية للبنية التحتية للرعاية ال�صحية واملوافقة عليها.

�ضمان تخطيط البنية التحتية
ال�صحية

جلنة امل�صروفات
الر�أ�سمالية

الت�أكد من الإلتزام الكامل بكل �شروط ومتطلبات احل�صول على التمويل من
قبل كل املرافق ال�صحية التي تطلب متويل لبنيتها التحتية ولتجهيزاتها الطبية
الرئي�سية

�إدارة النفقات الر�أ�سمالية
بكفاءة

برنامج �سكان �أ�صحاء - 2011-2016 ،بحوث عالية اجلودة لدعم النظام ال�صحي
		
الربامج  /امل�شاريع
حوكمة الأبحاث

				
الأهداف املحددة

		

�إن�شاء جهة وطنية لإدارة البحوث يقودها املجل�س الأعلى لل�صحة.
�إعداد كل باحث ما ال يقل عن �أربعة بحوث عالية اجلودة يف جماالت ذات
�أولوية (باال�ستناد �إىل معدل اال�ست�شهاد بها �أو �إىل ن�شرها يف املجالت العلمية
املُح ّكمة).

النتائج
دعم النظام ال�صحي ببحوث
عالية اجلودة

ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية ( 2016-2011ملخ�ص الربامج)
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بناء املعرفة واملهارات
ي�ساعد التعليم والتدريب على �إعداد املواطنني لتلبية طموحاتهم
وليكونوا جزء ًا من االقت�صاد الوطني الذي �سي�صبح �أكرث تنويعا.
�أي�ضا ،ي�ساعد التعليم الأفراد على اتخاذ قرارات �أف�ضل فيما يتعلق
بال�صحة ،والزواج ،والأبوة والأمومة ،وامل�س�ؤولية االجتماعية .و�أخري ًا،
ف�إن ا�سرتاتيجية التعليم الناجحة تدعم االبتكا َر يف العلوم والطب
وال�صناعة.
فالتعليم يقدم �أ�سا�س ًا متين ًا للقيم القطرية الدينية والأدبية
والأخالقية ،والهوية الوطنية ،والتقاليد ،والرتاث الثقايف .فاملدار�س
تخرج مواطنني م�ؤهلني وممتلكني املعارف واملهارات والقدرات
والقيم ،ومرتبطني بواقعهم ،وتبني جمتمعات �أكرث متا�سك ًا و ت�شارك ًا.
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�ست�ؤدي برامج وم�شاريع التعليم والتدريب الواردة يف ا�سرتاتيجية
التنمية الوطنية � 2016-2011إىل ا�ستكمال التطورات اجلذرية
التي متت يف نظام التعليم والتدريب .لقد مت �إعداد املبادرات
املتعلقة بالتعليم والتدريب لتحقيق  20نتيجة قطاعية ،حيث تتطلب
�ست نتائج رئي�سية منها تكامال يف التخطيط عرب جميع القطاعات
التعليمية� .أما النتائج الباقية فهي حمددة بالتعليم العام يف املرحلة
من ريا�ض الأطفال �إىل ال�سنة الثانية ع�شرة (�سنتان ريا�ض �أطفال،
بالإ�ضافة �إىل �ست �سنوات مدر�سة ابتدائية ،وثالث �سنوات مدر�سة
�إعدادية ،وثالث �سنوات �أخرى مدر�سة ثانوية) ،ثم التعليم العايل،
والتعليم التقني والتدريب املهني ،والبحث العلمي.

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

النتائج

		
الربامج  /امل�شاريع
خطة ا�سرتاتيجية ع�شرية
متكاملةللتعليم والتدريب جلميع
املراحل التعليمية ،تعزز اجلودة
والكفاءة وامل�ساواة من خالل
م�ؤ�س�سات تتمتع باال�ستقاللية
وامل�ساءلة والتنوع واالختيار

و�ضع خطة ا�سرتاتيجية متكاملة مدتها ع�شر �سنوات جلميع مراحل
التعليم وتنفيذها.

�صياغة خطة ا�سرتاتيجية �شاملة
جلميع اجلهات ذات العالقة
والعمل على تنفيذها

تفعيل وتنويع الربامج لدعم
تنمية وتر�سيخ القيم القطرية
الوطنية والهوية الوطنية والثقافة
العربية الإ�سالمية من خالل
التعليم والتدريب

تفعيل الربامج الرتبوية امل�صممة لغر�س القيم الوطنية يف نفو�س
الطلبة القطريني ،و�إيجاد �صيغ للتكامل بني جميع امل�ؤ�س�سات
املجتمعية يف هذا املجال.

تعزيز القيم القطرية والهوية
الوطنية والثقافة العربية ،والإ�سالمية
يف كل مراحل التعليم والتدريب

خطة لتطوير القوى العاملة
وامل�ؤ�س�سات يف املجال الرتبوي/
�إدارة الأداء جلميع املهنيني
وامل�ؤ�س�سات يف قطاع التعليم
والتدريب
ا�سرتاتيجية متكاملة ومطورة
ال�ستخدام �أنظمة تقنية املعلومات
واالت�صاالت لتح�سني بيئات
وو�سائل التعليم والتدريب يف جميع
القطاعات  ،واالرتقاء بنتائج
الإدارة والنتائج التعليمية والربامج
الإدارية والتنظيمية
خطة �شاملة حتفز وت�شجع على
موا�صلة التعليم والتدريب �إىل ما
بعد التعليم الثانوي وااللتحاق
بالتخ�ص�صات املطلوبة

و�ضع خطة فاعلة لبناء وتطوير القوى العاملة وامل�ؤ�س�سات يف جمال
التعليم والتدريب وتنفيذها.
تعزيز القدرات املهنية للمعلمني والعاملني يف جمال التعليم العام.

�إعداد وت�أهيل وتطوير عايل اجلودة
لالخت�صا�صيني والرتبويني وامل�ؤ�س�سات
يف جمال التعليم والتدريب

و�ضع ا�سرتاتيجية فاعلة تنظم اال�ستخدامات املثمرة لتقنية املعلومات
واالت�صاالت يف التعليم والتدريب يف دولة قطر وتنفيذها.

دمج تقنية املعلومات واالت�صاالت يف
العمليات التعليمية والإدارية
والتطويرية

و�ضع خطة �شاملة وتنفيذها لزيادة حتفيز الطلبة وال�شباب ت�ستهدف
قطاعات املجتمع يف جميع م�ستويات التعليم والتدريب،وت�ضمن
وجود احلوافز املادية والأدبية.

التوا�صل وزيادة الوعي بفوائد
التعليم والتدريب

�إن�شاء قاعدة بيانات �شاملة للمعلومات اخلا�صة بالتعليم والتدريب
وقاعدة بيانات للتخطيط تلبي احتياجات الأجهزة وامل�ؤ�س�سات
املختلفة يف دولة قطر.
ت�ضمني اخلطة اال�سرتاتيجية ال�شاملة للتعليم والتدريب م�ؤ�شرات
و�أدلة ت�أخذ يف االعتبار الروابط عرب القطاعات.

ا�ستخدام اجلهات املعنية الرئي�سة
لأنظمة تقييم وجمع الأدلة
وامل�ؤ�شرات للمتابعة ور�سم ال�سيا�سات
املبنية على الأدلة يف التعليم
والتدريب

قاعدة بيانات �شاملة للتعليم
والتدريب و�أدلة تقييمية
وم�ؤ�شرات توجيهية متنوعة

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

21

برنامج بناء املعرفة و املهارات - 2016-2011 ،حت�سني التعليم العام من الرو�ضة حتى ال�سنة الثانية ع�شرة
		
الربامج  /امل�شاريع
بناء قدرة ا�ستيعابية كافية للبنى
التحتية للتعليم

زيادة قدرة املدار�س مبا يت�سق مع النمو املتوقع لأعداد الطلبة.
حت�سني جودة املباين املدر�سية.

�إلزامية التعليم يف مرحلتي الرو�ضة
والثانوية

رفع معدل االلتحاق ال�صايف ليبلغ  %95يف جميع مراحل التعليم
من التعليم الأ�سا�سي حتى الثانوي.

املنهاج الوطني املحدث من رو�ضة
الأطفال حتى ال�سنة الثانية ع�شرة

التطوير امل�ستمر ملعايري املناهج والأدوات الداعمة لها.
ا�ستكمال تنويع الربامج التدريبية وت�أطريها وفق ًا للمعايري
الوطنية املهنية ومعايري املناهج.

تفعيل املواءمة بني الربامج التعليمية
واحتياجات الطلبة املتنوعة

زيادة القدرة امل�ؤ�س�سية لتلبية االحتياجات املتنوعة لدى الطلبة
وت�سهيل التنفيذ الفعال للإجراءات املدر�سية.

حت�سني مهارات الطلبة يف اللغة
الإجنليزية والعلوم والريا�ضيات يف
جميع مراحل التعليم العام
		
تطوير وجتويد التعليم باملدار�س
اخلا�صة وجذب مدار�س متميزة
تعليمي ًا الفتتاح فروع لها يف دولة قطر

زيادة ن�سبة الطلبة الذين يحققون املعايري الوطنية �أو يقرتبون
منها.

نظام تعليم متخ�ص�ص ل�ضمان تقدمي
تعليم عايل اجلودة للطلبة ذوي
الإعاقات
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الأهداف املحددة				

النتائج
�إتاحة التعليم ذي اجلودة العالية
من الرو�ضة حتى ال�سنة الثانية
ع�شرة
توفري تعليم ذي جودة عالية
بات�ساق من رو�ضة الأطفال حتى
ال�سنة الثانية ع�شرة

دعم الطلبة يف كل مراحل
التعليم العام لتحقيق �أق�صى
طاقاتهم و�إمكانياتهم

ا�ستكمال اخلطط املو�ضوعة لتطوير وجتويد التعليم باملدار�س اخلا�صة.

جتهيز  %80من املدار�س ببنية حتتية خلدمة الطلبة ذوي الإعاقات
وتعزيز الطاقة اال�ستيعابية للم�ؤ�س�سات املتخ�ص�صة بهم.
ت�أهيل جميع املدر�سني للتعامل مع الطلبة ذوي الإعاقات يف
توفري خيارات تعليمية مالئمة
امل�ستوى الأ�سا�سي ،و زيادة عدد االخت�صا�صيني القطريني يف امل�ؤ�س�سات للطلبة ذوي الإعاقات
املتخ�ص�صة ،وتوفري التكامل بني الدعم التعليمي
والطبي واالجتماعي وامل�ؤ�س�سي الالزم لتعليم ه�ؤالء الطلبة.
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برنامج بناء املعرفة و املهارات - 2016-2011 ،حت�سني التعليم العام من الرو�ضة حتى ال�سنة الثانية ع�شرة
الأهداف املحددة			

النتائج

		
الربامج  /امل�شاريع
حت�سني مهارات العمل وزيادة الإر�شاد
والتوجيه ببيئاته لدى طلبة املرحلتني
الإعدادية والثانوية

تفعيل مهارات العمل يف املنهاج الوطني وتطوير �أداء الإر�شاد
الأكادميي واملهني يف املدار�س.
ت�صميم وتنفيذ مبادرات لتعزيز تعرف الطلبة على بيئات العمل ،
وزيادة التوا�صل بني قطاعات العمل واملدار�س.

زيادة الإر�شاد والتوجيه املهني
والأكادميي باملهارات املطلوبة يف
بيئات االعمل امل�ستقبلية

ا�ستثمار مبادئ مبادرة تطوير
التعليم وخ�صو�ص ًا (امل�ساءلة ـ
االختيار) والربامج املتاحة و�إيجاد
و�سائل �أخرى تزيد من فاعلية
التوا�صل ب�أولياء الأمور

زيادة التفاعل املتبادل بني املدار�س واجلهات املعنية .
تفعيل م�شاركة �أولياء الأمور يف املدار�س ،وزيادة �آليات تثقيفهم
يف اال�ستفادة من املعلومات املتوفرة حول �أداء الطلبة واملدار�س.

�إيجاد الطرق والو�سائل املنظمة
مل�شاركات القطاعني العام واخلا�ص يف
املجاالت التعليمية

زيادة امل�شاركة النوعية واملوجهة لغر�ض تنفيذ اال�سرتاتيجيه
التعليمية.

برامج مرنة وحديثة ال�ستكمال
التعليم الأ�سا�سي وفر�ص التدريب
والت�أهيل للكبار

زيادة قدرة وتنوع امل�ؤ�س�سات املخ�ص�صة لتعليم الكبار والربامج
التدريبية والت�أهيلية.

تعزيز امل�شاركة املجتمعية وزيادة
م�ساهمة كافة قطاعات املجتمع يف
التعليم العام

توفري بدائل متنوعة من برامج
التعليم الأ�سا�سي للكبار
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برنامج بناء املعرفة و املهارات - 2016-2011 ،حت�سني التعليم العايل
		
الربامج  /امل�شاريع

24

الأهداف املحددة				

املواءمة بني التعليم العايل واحتياجات
االقت�صاد املبني على املعرفة وتوفري
م�سارات متنوعة وبدائل جامعية تفي
باملتطلبات املهنية

الو�صول �إىل ن�سبة  %75-65من اخلريجني الذين يحملون م�ؤهالت يف
االقت�صاد املبني على املعرفة.
توفري م�ؤ�س�سات تعليمية ما بعد التعليم الثانوي لتوفري م�سارات خمتلفة
ت�ستوعب احتياجات الدولة وفر�ص التعلم للطلبة.

�آلية توا�صل وتغذية راجعة بني
م�ؤ�س�سات التعليم العايل وم�ؤ�س�سات
التعليم العام والطلبة

توفر قنوات م�ستمرة ور�سمية لتوفري التغذية الراجعة من و�إىل مراحل
التعليم العام واجلامعي.
تقليل ن�سبة الطلبة القطريني امللتحقني يف الربنامج الت�أ�سي�سي جلامعة
قطر �إىل .%50

زيادة الفر�ص التعليمية للطلبة الذين
ال ي�ستطيعون االلتحاق باجلامعات
املوجودة حالي ًا ،لكنهم يرغبون يف
احل�صول على �شهادة جامعية

رفع ن�سبة االلتحاق بالتعليم العايل �إىل  30%للبنني ،و 56%للبنات على
االقل.
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النتائج

�إعداد وتوجيه �أف�ضل
للقطريني للعمل يف االقت�صاد
املبني على املعرفة

م�سارات بديلة للتعليم
العايل

برنامج بناء املعرفة و املهارات - 2016-2011 ،تعزيز التعليم التقني والتدريب املهني
		
الربامج  /امل�شاريع

				
الأهداف املحددة

�إن�شاء جهاز �إ�شرايف للتعليم التقني
والتدريب املهني

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

منوذج جديد لالعتماد
والرتخي�ص

و�ضع نظام �ضمان جودة م�ؤ�س�سات التعليم التقني والتدريب املهني
		
وحتديد الربامج وتنفيذها.

�إطار امل�ؤهالت الوطني

حتديد معايري الإطار الوطني للم�ؤهالت بالت�شاور مع جميع اجلهات
املعنية وتنفيذها.

معايري مهنية وجهاز �إ�شراف

و�ضع نظام للمعايري املهنية وتنفيذها مبا يالئم املهن ذات ال�صلة.

خطة لتطوير برامج للتعليم
التقني والتدريب املهني متميزة
تلبي احتياجات �سوق العمل

و�ضع خطة توائم برامج التعليم التقني والتدريب املهني مع
احتياجات �سوق العمل وتنفيذها.

خطة لإر�ساء �شراكة مع قطاع
الأعمال لتطوير معطيات التعليم
التقني والتدريب املهني

و�ضع منوذج �شراكات عام تقره جميع اجلهات املعنية.
ار�ساء ال�شراكات الأف�ضل ح�سب هذا النموذج.

خطة لزيادة الوعي بربامج التعليم
التقني والتدريب املهني

حت�سني ال�صورة واملعلومات حول م�سارات التعليم التقني والتدريب
املهني يف دولة قطر.

�إدراج فعال للتعليم التقني والتدريب
املهني يف نظام الإر�شاد املهني

بناء نظام �إر�شاد مهني عام ومتاح ي�شمل التعليم التقني والتدريب
املهني.
احلد من ن�سب الت�سرب من برامج التعليم التقني والتدريب املهني.

النتائج
تطوير منوذج تنظيمي يف جمال
التعليم التقني والتدريب املهني
وتطوير القدرات الالزمة له
�إطار تنظيمي مطور للمواءمة بني
التعليم التقني والتدريب املهني
مع قطاع التعليم واحتياجات �سوق
العمل

برامج وخمرجات التعليم التقني
والتدريب املهني تت�سق مع
احتياجات املجتمع القطري و�سوق
العمل

�إبراز �أهمية ومكانة برامج التعليم
التقني والتدريب املهني

برنامج بناء املعرفة و املهارات - 2016-2011 ،تعزيز البحث العلمي
		
الربامج  /امل�شاريع

نظام بحث علمي
فعال ومنتج

		
الأهداف املحددة

و�ضع ا�سرتاتيجية وطنية تحُ دد املجاالت ذات الأولوية للبحث
العلمي والتطوير.
زيادة عدد الأبحاث العلمية املن�شورة وكذلك براءات االخرتاع.

النتائج

حتقيق م�ستوى �أعلى
لالبتكار العلمي

ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية ( 2016-2011ملخ�ص الربامج)
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تعزيز قوة عمل كف�ؤة ذات دافعية
عالية للعمل

�إن حتويل دولة قطر �إىل اقت�صاد معريف متنوع ،وزيادة م�شاركة القطاع
اخلا�ص يتوقفان على رفع م�ستوى التعليم واملعرفة واملهارات للقطريني.
و�إن املواءمة بني هذه الأهداف االقت�صادية تتطلب االنتقال من احلالة
الراهنة لالقت�صاد القائم على عمالة منخف�ضة املهارة والإنتاجية
والأجر �إىل اقت�صاد ذي عمالة �أكرث مهارة و�إنتاجية و�أجرا.
كما �أن وجود قوة عمل مب�ستويات عالية من املهارة والقدرة �شيء
�ضروري جد ًّا لتحقيق اقت�صاد حديث متنوع ولتحديث م�ؤ�س�سات
القطاع العام .كذلك ف�إن تكوين قوة عمل �أكرث �إنتاجي ًة ومهار ًة والتزام ًا
يتطلب �إ�صالحات كبرية يف �سوق العمل ،ال�سيما يف حفز القطريني على
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امل�شاركة يف قوة عمل القطاع اخلا�ص ،واال�ستفادة من فر�ص التدريب
والتعليم العايل.
ولتحقيق الأهداف الوطنية ل�سوق العمل �ستقوم احلكومة ب�إجراء
�إ�صالحات جوهرية للفرتة ما بني  2011و  ،2016وذلك لتعزيز
تنمية ر�أ�س املال الب�شري الذي يخدم النمو االقت�صادي امل�ستدام،
وللتحول �إىل اقت�صاد مبني على املعرفة .وت�سعى احلكومة �أي�ضا �إىل
زيادة كفاءة �سوق العمل ،ب�إقامة تكاف�ؤ بني العر�ض والطلب على اليد
العاملة يف القطاعني العام واخلا�ص.

برنامج تعزيز قوة عمل كف�ؤة ذات دافعية عالية للعمل2016-2011 ،

النتائج
زيادة فر�ص التدريب العايل
اجلودة للقطريني تلبي طموحاتهم
وتتنا�سب مع قدراتهم
حتفيز القطريني على العمل
يف القطاع اخلا�ص

		
الربامج  /امل�شاريع
برنامج رفع م�ستوى املهارات
لدى القطريني

				
الأهداف املحددة
حت�سني مهارات القطريني رجا ًال ون�سا ًء من الفئة العمرية  ،59-20واحلا�صلني
على التعليم الثانوي �أو تعليم �أدنى منه ،لزيادة ن�سبة م�شاركتهم يف قوة العمل.

م�شاركة اكرب للقطريني يف
القطاع اخلا�ص

زيادة ن�سبة م�شاركة القطريني يف قوة عمل القطاع اخلا�ص من � %5إىل .%15

تنفيذ ا�سرتاتيجية �إنتاجية
اليد العاملة

حت�سني الرتتيب العاملي لدولة قطر يف �إنتاجية العمل من املرتبة � 35إىل .29

تنفيذ برنامج �شامل
ال�ستقطاب العمالة الوافدة
ذات اجلودة العالية
واالحتفاظ بها

زيادة ن�سبة العمالة الوافدة ذات املهارات العالية من � %17إىل .%23
زيادة عدد اتفاقيات مكتب العمل الدويل امل�صادق عليها من قبل دولة قطر من
 6اتفاقيات �إىل  20اتفاقية.

خطة رئي�سية للموارد
الب�شرية

و�ضع وتنفيذ خطة رئي�سية �شاملة للموارد الب�شرية.

تطوير ت�شريعات �سوق العمل

زيادة ن�سبة م�شاركة القطريني العاملني �إىل القادرين على العمل من � %63إىل
 %66للرجال ومن � %36إىل  %42للن�ساء.

بناء قدرة اجلهات املعنية
الرئي�سية ب�سوق العمل

تعزيز القدرة وحت�سني التن�سيق بني اجلهات املعنية الرئي�سية ب�سوق العمل.

نظام معلومات ل�سوق
العمل

و�ضع نظام بيانات �شامل ل�سوق العمل وتنفيذه كي ت�ستخدمه اجلهات املعنية.

حت�سني جودة معلومات �سوق
العمل وزيادة الأبحاث اخلا�صة به

نظام و�ساطة فعال لت�أمني
العمل للقطريني

�إن�شاء خدمات و�ساطة عمل للباحثني عن عمل.

حت�سني خدمات التوظيف يف
�سوق العمل ،وزيادة اخلدمات
الإر�شادية املهنية

زيادة �إنتاجية قوة العمل
زيادة القدرة على ا�ستقطاب
العمالة الوافدة العالية املهارة
واالحتفاظ بها
تعزيز ا�ستخدام التخطيط
اال�سرتاتيجي للموارد الب�شرية

حت�سني �سيا�سات �سوق العمل،
وو�ضع �إطار م�ؤ�س�سي فعال

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

27

منهجية متكاملة للتنمية
االجتماعية ال�سليمة
يجب �أن ت�أخذ �سيا�سة التنمية االجتماعية املتكاملة يف
احل�سبان دائم ًا رفاه دولة قطر ومواطنيها .فدولة قطر،
ببنائها جمتمع ًا �سامل ًا و�آمن ًا وم�ستقر ًا ،على يد حكومة
وم�ؤ�س�سات �أ�سرية فعالة� ،ستحقق نتائج الر�ؤية الوطنية،
املتمثلة بالعناية والرعاية االجتماعية ،وبهيكل اجتماعي
�سليم ،وبتعاون دويل وثيق.
�ست�ؤ�س�س ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية لهذه النتائج العامة
من خالل ا�سرتاتيجيه تنمية اجتماعية ت�سعى لتعزيز
رفاهية الأفراد مع احلفاظ على الهوية الثقافية لدولة قطر.
وهذه اال�سرتاتيجية �ست�شمل العنا�صر التالية:
•�إقامة �أ�سر قوية متما�سكة ترعى �أفرادها وحتافظ على
القيم الأخالقية والدينية واملُ ُثل الإن�سانية.
•�إن�شاء نظام حماية اجتماعية فعال جلميع القطريني،
يفي بحقوقهم املدنية ويقدِّ ر م�ساهمتهم يف املجتمع
ويوفر لهم دخ ًال كافي ًا ليعي�شوا حياة �صحية كرمية.
•بناء جمتمع �آمن وم�ستقر يعمل مبوجب مبادئ العدل
وامل�ساواة و�سيادة القانون.
•زيادة ممار�سات العي�ش الن�شط بني ال�سكان لتح�سني
نتائج ال�صحة ،وا�ستخدام امل�شاركة يف �أنواع الريا�ضة
لتعزيز ال�صداقة وحت�سني العالقات بني �سائر بلدان
العامل.
•و�ضع دولة قطر يف مركز ريادي للثقافة العربية من
28
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خالل هوية وطنية متميزة ،وجمتمع متما�سك ب�شكل
قوي ،وقطاع ثقايف دينامي ومبدع.

التما�سك الأ�سري:
نواة املجتمع القطري
�إن قطاع التما�سك الأ�سري ومتكني املر�أة يف ا�سرتاتيجية التنمية
الوطنية هو ركيزة من ركائز التنمية االجتماعية ،وهو يدعم �أ�سرة
ذات هيكل قوي ترعى �أفرادها وحتافظ على القيم الأخالقية
والدينية واملُثل الإن�سانية .و�ستويل احلكومة يف الوقت نف�سه اهتمام ًا
متزايد ًا لرفع قدرات املر�أة ومتكينها من امل�شاركة م�شارك ًة �أكمل يف
املجالني ال�سيا�سي واالقت�صادي.
�إن جميع امل�شاريع املت�صلة بالأ�سرة واملوجهة لها التي تت�ضمنها
ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية مرتابطة ترا ُبط ًا وثيق ًا ،وتت�سق مع
ا�سرتاتيجية الأ�سرة الوطنية للفرتة  2013-2008التي �أعدها
�سابقا املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�سرة .وتهدف هذه اال�سرتاتيجية
�إىل تعزيز �صورة دولة قطر يف الرعاية واحلماية االجتماعية على
الأمد الطويل ،ويتج�سد فيها مو�ضوع التنمية االجتماعية امل�شرتك
املتمثل يف زيادة الرفاه .فكلما كان الهيكل الأ�سري �أقوى كانت النواة
االجتماعية القطرية للأجيال القادمة �أقوى.

برامج التما�سك الأ�سري ومتكني املر�أة2016-2011 ،

		
الربامج  /امل�شاريع
برنامج لتعزيز �أوا�صر
الزواج والأ�سرة
برنامج لإ�سداء امل�شورة
يف مو�ضوع الزواج ودعم
املطلقني واملطلقات
برنامج لتعزيز العالقات بني
الوالدين والطفل
نظام لتنظيم عمل عامالت
املنازل
النظام ال�شامل للحماية
من العنف املنزيل
نظام للك�شف املبكر عن
�إ�ساءة معاملة الأطفال
و�إهمالهم

الأهداف املحددة				

النتائج

تنفيذ برنامج لتعزيز متا�سك الأ�سرة ،ي�شمل �إجناز �أربعة م�شاريع على الأقل.
تخفي�ض عدد الن�ساء القطريات غري املتزوجات يف الفئة العمرية  34-30بن�سبة .%15
خف�ض عدد حاالت الطالق قبل الدخول بن�سبة  ،%20وبعد الدخول بن�سبة  .%40تعزيز التما�سك الأ�سري
خف�ض متو�سط عدد عامالت املنازل لكل �أ�سرة مبقدار الن�صف.
		
و�ضع قانون ينظم عملية ا�ستقدام العمالة املنزلية و�إدارتها.
تطوير نظام �شامل للوقاية واحلماية من العنف املنزيل.
�إعداد نظام للك�شف املبكر عن �إ�ساءة معاملة الأطفال و�إهمالهم وو�ضعه
مو�ضع التنفيذ.

تعزيز م�س�ؤولية الوالدين وتر�شيد
ا�ستخدام عامالت املنازل لرعاية
الأطفال
تخفي�ض العنف املنزيل وتوفري
احلماية والدعم للأ�سر املت�أثرة به

تقدمي م�ساعدة لإعانة
الأ�سر التي متر بظروف
خا�صة

�إن�شاء ثالثة مرافق على الأقل لتقدمي الدعم للأ�سر التي تواجه ظروف ًا خا�صة.

القدرة والوعي ودعم مالية
الأ�سرة

تقليل عدد الأ�سر القطرية املثقلة بديون كبرية ( 250 000ريال قطري �أو �أكرث).
تخفي�ض عدد الأ�سر القطرية املدينة �إىل الن�صف.

املنهج الكلي لرفاه الأطفال

تخفي�ض عدد مدمني املخدرات دون �سن الثامنة ع�شرة �إىل .%1
تبني منهج كلي و�شامل �إزاء
تخفي�ض عدد املدخنني دون �سن الثامنة ع�شرة �إىل .%10
تخفي�ض عدد حاالت �سياقة ال�سيارات الطائ�شة لدى من هم دون �سن الثامنة ع�شرة رفاهة الأطفال
�إىل الن�صف.
اعتماد �إجراءات من �ش�أنها دعم الن�ساء العامالت مبا يف ذلك مراجعة قانون
حتقيق توازن �أف�ضل بني العمل
�إدارة املوارد الب�شرية احلكومية ،و�سيا�سة �إجازة الأمومة.
وامل�س�ؤوليات الأ�سرية

تدابري مل�ساعدة املر�أة على
�إقامة توازن بني م�س�ؤوليات
العمل واحلياة
برنامج “املر�أة يف القيادة”
برنامج لتغيري نظرة النا�س
لدور املر�أة

زيادة عدد الن�ساء يف املنا�صب القيادية بن�سبة .%30
�إن�شاء عدد من منظمات املجتمع املدين التي تعزز ق�ضايا املر�أة.

زيادة دعم العائالت ذات
الظروف اخلا�صة
حت�سني م�ستوى التمكني
االقت�صادي واالجتماعي للأ�سرة
القطرية

زيادة متكني املر�أة
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ال�ضمانات الوقائية للحماية االجتماعية
�إن ر�أ�س املال االجتماعي لأي جمتمع يت�ضمن امل�ؤ�س�سات والعالقات
واملواقف والقيم التي حتكم التفاعالت بني النا�س وت�ساهم يف التنمية
االقت�صادية واالجتماعية .وت�شكل الأ�سر القطرية يف تلك ال�شبكة من
العالقات رابطا مهما و�أ�سا�سيا يكمله املجتمع الوا�سع وامل�ؤ�س�سات
العامة ،واجلوانب القابلة لتكييف ر�أ�س املال االجتماعي ،كالعالقات
واملواقف والقيم .فخالل فرتات التحديث والتطور ال�سريع ميكن
�أن حتدث تغيريات على ر�أ�س املال االجتماعي ،ويحتمل �أن ت�ؤثر يف
املجموعات ال�ضعيفة مما يوقعها يف فئة �أ�صحاب الدخل املنخف�ض.
فحماية الأفراد من املخاطر التي قد ت�ؤثر على قدراتهم للم�ساهمة
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يف بناء املجتمع ،وم�ساعدة الأفراد املحتاجني ت�شكالن جزءا �أ�سا�سيا
من التزام دولة قطر بالرعاية االجتماعية والتطوير املهني.
ور�ؤية قطر الوطنية  2030تعتمد منهج ًا كليا نحو التنمية،
م�ست�شرفة �أن التنمية امل�ستدامة جت�سد �شبكة حماية اجتماعية
وفعالة لكل القطريني .فبو�ضع �إطار على املدى املتو�سط� ،سوف
تلتزم ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية ببناء نظام حماية اجتماعية
يحفظ احلقوق املدنية لكافة املواطنني ،ويث ِّمن م�ساهماتهم يف
املجتمع ،ويكفل لهم وجود دخل كاف يوفر لهم حياة �صحية وكرمية.

برنامج ال�ضمانات الوقائية للحماية االجتماعية2016-2011 ،

		
الربامج  /امل�شاريع

				
الأهداف املحددة

جلنة لتن�سيق تنفيذ امل�شاريع

�إن�شاء جلنة تنفيذية فاعلة ت�ضم العديد من اجلهات املعنية للإ�شراف على
تنفيذ ت�سعة م�شاريع للحماية االجتماعية.

مراجعة وا�ستعرا�ض لقوانني
احلمايةاالجتماعية املوجودة
حاليا
خطة للت�أكد من الدمج
االجتماعي للمحتاجني

اعتماد �آلية ملراجعة ت�شريعات احلماية االجتماعية وحتديثها.

قاعدة احلماية االجتماعية
القائمة على الأدلة

النتائج

�إر�ساء نظام حماية اجتماعية
متكامل

زيادة عدد مراكز التدريب املهني والت�أهيل الوظيفي ومراكز �إعادة الت�أهيل
		
االجتماعي،من ثالثة �إىل خم�سة على الأقل.
بناء بيئة متكينية لإدماج
املجموعات املهم�شة وال�ضعيفة
و�ضع جمموعة من الأدوات التي توفر مقايي�س مبنية على الأدلة حول �إح�صاءات يف املجتمع ويف قوة العمل
الدخل ،مثل خط الفقر الن�سبي على امل�ستوى الوطني.

قاعدة بيانات عمل للفئات
املهم�شة وال�ضعيفة

تو�سيع قاعدة بيانات فر�ص العمل املتاحة لت�شمل الفئات املهم�شة وال�ضعيفة

حملة للتوعية حول �أهمية العمل

حت�سني الذهنية االجتماعية الإيجابية بني املواطنني حول �أهمية العمل يف
الوظائف باختالف �أنواعها.

برنامج التمكني االقت�صادي
املكثف

زيادة عدد امل�شاركني يف برنامج الأ�سر املنتجة بن�سبة  %50من بني امل�ستفيدين
من �إعانات وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية.

توفري بيئة عمل ت�ساعد على
متكني املعوقني

تطبيق ح�صة توظيف الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة بن�سبة  %2من عدد العاملني يف
		
جميع �أمكنة العمل.

خطة �شاملة لتعزيز نظام
التقاعد

تو�سيع القطاعات امل�شمولة يف نظام التقاعد.
تخفي�ض عدد الأ�سر املعي�شية ذات الدخل املنخف�ض �إىل الن�صف.

�إطار لتطوير �شراكات �أقوى مع
القطاع اخلا�ص

تطبيق �إطار مل�س�ؤولية ال�شركات يتنا�سب مع البيئة االقت�صادية وال�سيا�سية
واالجتماعية ،ويت�ضمن نظام متابعة ور�صد.

جعل قوة العمل واملجتمع
�أكرث �شمو ًال

تو�سيع قاعدة امل�شاركة من
خالل بناء ال�شراكات الذكية
التي ت�شمل القطاع اخلا�ص
لدعم احلماية االجتماعية
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توفري احلماية العامة ملجتمع ينعم
باال�ستقرار
�إن قطاع الأمن وال�سالمة العامة يف ركيزة التنمية االجتماعية يف
ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية ي�ؤدي دور ًا رئي�سي ًّا يف حت�سني نوعية
احلياة وتعزيز الرفاه جلميع املواطنني ،ال�سيما يف �ضمان الأمن
وال�سالمة لأبناء ال�شعب يف جمتمعاتهم املحلية .وتبتعد تلك الر�ؤية
عن املفهوم التقليدي للأمن لتنتقل �إىل مفهوم ي�ضم �أمن الإن�سان،
ويو�سع نطاق احلماية لي�شمل طائفة وا�سعة من املهددات ،مبا يف
ذلك تقلي�ص خماطر الكوارث الطبيعية وغري الطبيعية.

تعك�س نتائج الأمن وال�سالمة العامة م�سائل ذات �أولوية يكون
من ال�ضروري ج ّد ًا اتخاذ �إجراء ب�ش�أنها يف الوقت املنا�سب،
وحتقيق التكامل بني الأجهزة املتعددة ذات العالقة .وتخدم
هذه النتائج غر�ض ًا م�شرتك ًا يتمثل يف حت�سني رفاه جميع املواطنني،
و�سوف ت�ساعد دولة قطر على بناء هيكل اجتماعي �سليم تدعمه
م�ؤ�س�سات ف ّعالة تعمل يف ظل العدالة وامل�ساواة و�سيادة القانون.

برنامج توفري احلماية العامة ملجتمع ينعم باال�ستقرار2016-2011 ،

الربامج  /امل�شاريع

32

						
الأهداف املحددة

النتائج

نظام فعال ومتكامل
لإدارة املعلومات اجلنائية

و�ضع نظام �شامل لإدارة املعلومات اجلنائية يرتكز على املعايري الدولية.

و�ضع منهج لنظام �آمن
ل�سالمة املرور على
الطرق

تخفي�ض عدد احلوادث ال�سنوية على الطرق من  300حادث �إىل  250حادث لكل
 100 000ن�سمة وتخفي�ض معدل الوفيات من  14وفاة لكل  100 000ن�سمة �إىل 10
وفيات.

نظام وطني لإدارة
ال�صحة وال�سالمة املهنية

و�ضع جمموعة من الت�شريعات واملعايري حول ال�صحة وال�سالمة املهنية جلميع
القطاعات.

تعزيز ال�صحة وال�سالمة املهنية

اال�سرتاتيجية الوطنية
ل�سالمة البناء

اعتماد نهج �شامل ل�سالمة البناء وتخفي�ض عدد احلرائق �إىل الن�صف.

حت�سني معايري �سالمة البناء

�سيا�سة من�سقة لإدارة
الكوارث

و�ضع �سيا�سة وطنية لإدارة الكوارث.

تن�سيق اال�ستعداد الوطني
حلاالت الطوارئ
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حت�سني ُنظم التعامل مع
اجلرمية
حت�سني �سالمة املرور على الطرق

الريا�ضة ك�إلهام ملجتمع ن�شيط و�صحي
�إن للن�شاط البدين دور ًا حموري ًا يف �إثراء حياة الأفراد� ،إذ �أن
امل�شاركة يف الألعاب الريا�ضية م�صدر لل�صحة واملتعة لكل من
ي�شاركون فيها من العبني ومتطوعني ومدربني ومراقبني وم�س�ؤولني
و�إداريني .وغالبا ما ي�شكل الن�شاط الريا�ضي عن�صر ربط �أو لـُحمة
يقوي الن�سيج االجتماعي والثقايف للمجتمع� ،سواء على م�ستوى
املجتمع املحلي �أم على ال�ساحة الدولية.

ميثل قطاع الريا�ضة �أحد مكونات ركيزة التنمية االجتماعية من
ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية ،وي�ؤدي دور ًا رئي�سي ًا يف حت�سني نوعية
احلياة وتعزيزها ورفاه جميع املواطنني بتوفري الأ�سا�س الالزم لنمط
احلياة الن�شطة وتنمية القدرات الريا�ضية.

برنامج الريا�ضة يف ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية2016-2011 ،

الربامج  /امل�شاريع

						
الأهداف املحددة

النتائج

املزيد من برامج ال�شباب
لت�شجيع امل�شاركة يف
الألعاب الريا�ضية

�إعداد مواد داعمة للمناهج مبا يف ذلك مبادئ توجيهية يف الرتبية البدنية للطالب
الذين لديهم �إعاقة.
�ضمان ت�أهيل جميع معلمي الرتبية البدنية.

تدخالت من �أجل حتقيق
حياة �صحية ون�شطة

احل�صول على معلومات �أ�سا�سية عن ال�سلوك الريا�ضي يف املجتمع القطري.
زيادة امل�شاركة يف الألعاب الريا�ضية والأن�شطة البدنية للقطريني رجا ًال ون�سا ًء
و�أطفا ًال.

اعتماد خطة متما�سكة
لتطوير املرافق الريا�ضية

�إعداد خطة رئي�سية وطنية للمرافق الريا�ضية والرتفيهية ،مبا يف ذلك قاعدة بيانات
جلميع املرافق الريا�ضية والرتفيهية يف دولة قطر.

حت�سني وتكامل تخطيط املرافق
الريا�ضية العامة واخلا�صة

خطة �شاملة لتنمية
املهارات الريا�ضية

و�ضع مناذج لتنمية القدرات الريا�ضية ،مبا يف ذلك مناذج حمددة للمر�أة وذوي
االحتياجات اخلا�صة.
و�ضع قاعدة بيانات وطنية للريا�ضيني.

االرتقاء مب�ستوى الريا�ضة يف
دولة قطر اىل حد التميز

م�شروع �إدارة ا�سرتاتيجي
لتطوير امل�سارات
االحرتافية للريا�ضيني

و�ضع خطة ا�سرتاتيجية للمدربني الريا�ضيني وامل�س�ؤولني الفنيني.

زيادة امل�شاركة املجتمعية يف
الريا�ضة والن�شاط البدين

ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية ( 2016-2011ملخ�ص الربامج)
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النمو الثقايف ملجتمع �إبداعي وا�ستثنائي
لقد مر املجتمع القطري بتغري �سريع يف فرتة ق�صرية من الزمن
ن�سبي ًا .ف�آثار التحول من �إنتاج الل�ؤل�ؤ الطبيعي �إىل �صناعة الوقود
الأحفوري العاملية بارزة يف كل جوانب احلياة اليومية تقريب ًا ،بدء ًا
من حياة الأ�سرة ،وتركيبة قوة العمل الوطنية� ،إىل مركز قطر
املتميز يف املجتمع الدويل.
وعلى الرغم من التغريات الكثرية ،فقد حافظ املجتمع القطري على
جوهر ثقافته ،وعلى درجة كبرية من امتداده التاريخي .و�إن التحدي
الأ�سا�سي امل�ستمر �إمنا هو يف املحافظة على هذا التوازن بني احلياة
احلديثة وقيم البلد الثقافية والتقليدية .وتواجه دولة قطر هذا

34

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

التحدي بطرق عديدة من خالل تبادل الربامج الثقافية ،واملعار�ض
الدولية للأفالم ،واملباريات الريا�ضية ،واملناهج الأكادميية الرثية
التي ت�ستهدف التنمية الفنية.
�إنّ مت�سك دولة قطر بهويتها الثقافية ،على الرغم من التنوع امل�ستمر
ل�سكانها املتزايد� ،سيمكنها من حماية طابعها الفريد ،مع اال�ستمرار
يف توطيد �أوا�صر جمتمع �إبداعي وا�ستثنائي� .إن قطاع الثقافة يف
ركيزة التنمية االجتماعية ي�ؤدي دور ًا رئي�سي ًّا يف حت�سني جودة
احلياة والرفاه جلميع املواطنني وتعزيزها ،ال �سيما يف تعزيز الإبداع
ودعم الأن�شطة الثقافية يف خمتلف �أنحاء العامل.

برنامج الثقافة يف ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية2016-2011 ،

		
الربامج  /امل�شاريع

				
الأهداف املحددة

النتائج

برامج ثقافية ثرية لإ�شراك
املجتمع

�إن�شاء برنامج منح ثقافية يدعم  15مبادرة على الأقل.

ا�ستخدام الإعالم ك�أداة
لل�سيا�سات الثقافية

تنفيذ خم�سة م�شاريع على الأقل مت�صلة بالثقافة مع و�سائط الإعالم ال�شريكة.

نظام �إدارة للموارد الرتاثية

مراجعة القوانني واللوائح ذات ال�صلة بحفظ الثقافة والرتاث الأثري وحتديثها .حت�سني �إدارة املوارد الرتاثية،
�إن�شاء موقع �أثري واحد على الأقل.
وتعزيز حوكمتها

برامج لتعزيز م�شاركة ال�شباب
يف الثقافة

و�ضع برامج جتريبية لفر�ض تعلم الثقافة يف خم�س مدار�س على الأقل.
�إن�شاء مدر�سة فنون ب�صرية وت�صميم يلتحق بها  50طالب ًا على الأقل.

�إطار �شامل لتطوير الفنانني

تطوير فهم �أف�ضل للم�شهد امل�سرحي من خالل درا�سة �أ�سا�سية ،و�إن�شاء برنامج زيادة عدد املواهب العالية اجلودة
تطوير قدرات للفنانني.
يف قطاع الثقافة
تنفيذ مبادرتني اثنتني على الأقل من املبادرات ال�سريعة النتائج لتطوير
الفنانني.

زيادة الطلب على الأن�شطة
الثقافية املتنوعة ودعمها

دعم م�شاركة اجليل النا�شئ يف
الثقافة ،وزيادة تقديرهم لها

حت�سني الدعم الإعالمي
للثقافة

حت�سني املعلومات واالت�صاالت
ب�ش�أن الثقافة

حت�سني �إطار قيا�س م�ستوى الن�شاط الثقايف يف دولة قطر ،مبا يف ذلك
ن�شرة ت�ضم الإح�صاءات وامل�ؤ�شرات الثقافية الرئي�سية.
حت�سني االت�صاالت املتعلقة بالأن�شطة الثقافية من خالل تطوير م�ستوى موقع
وزارة الثقافة والفنون والرتاث على �شبكة الإنرتنت.

�أن�شطة التبادل الثقايف الإقليمية
والدولية

حت�سني �صورة دولة قطر الوطنية على ال�صعيدين الإقليمي والعاملي وتعزيز موقع تعزيز الدبلوما�سية الثقافية
قطر كمركز ثقايف عاملي.
وزيادة التبادل الثقايف

ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية ( 2016-2011ملخ�ص الربامج)
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احلفاظ على البيئة من
�أجل الأجيال املقبلة
�إنّ ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية  2016-2011تعمل لأول
مرة وبو�ضوح على مواءمة منو االزدهار الوطني مع واقع
املحددات البيئية .وبو�ضعها برناجما لتعزيز الإدارة البيئية
عرب قطاعات االقت�صاد واملوارد الطبيعية ،ف�إنها ت�ضع �إطار ًا
ال�ستمرار النمو االقت�صادي مع جتنب الإ�ضرار بحقوق
الأجيال القادمة وم�صاحلها.
وبتطوير م�شاريع �أعمال حمددة للمحافظة على املياه
وحت�سني نوعية الهواء ،و�إدارة النفايات وحماية التنوع
البيولوجي ،تتم�سك اال�سرتاتيجية باملفهوم الأ�سا�سي
للعدالة بني الأجيال.
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�إن التدخالت التي �سيتم البدء فيها يف الفرتة ما بني
عامي  2011و � 2016ست�ضع دولة قطر على م�سار التنمية
امل�ستدامة بيئيا .وتتطلب الكثري من التغيريات �أمناطا
جديدة من اال�ستهالك والإنتاج ،مقرتنة بتح�سينات دائمة
يف الإدارة والأداء البيئيني.
�إن ا�سرتاتيجية الإدارة البيئية لديها ت�صور بحدوث حتول
وا�سع النطاق يف القوانني والأنظمة ،ونظم الإدارة والتقنيات
والتوجهات.

برنامج احلفاظ على البيئة من �أجل الأجيال املقبلة،
		
الربامج  /امل�شاريع

2016-2011

				
الأهداف املحددة

النتائج

قانون املياه الوطني

�سن قانون مياه وطني �شامل ،لت�أ�سي�س نظام متكامل ملتطلبات اجلودة و�ضوابط
ال�صرف وحوافز املحافظة على املياه ،ليحل حمل نظام القوانني واللوائح
احلايل املجز�أ.

خطة �إدارة من�سوب املياه
اجلوفية يف املناطق احل�ضرية

ر�صد واقع املياه اجلوفية واحلفاظ على طبقات املياه اجلوفية العذبة حيثما
�أمكن و�إزالة املياه الزائدة يف من�سوب املياه اجلوفية يف الدوحة.

حت�سني �إدارة جودة الهواء

الق�ضاء على حاالت زيادة م�ستويات الأوزون يف دولة قطر من خالل حت�سني
�إدارة جودة الهواء.

احلد من احرتاق الغاز الطبيعي
وانبعاثاته

خف�ض ن�سبة احرتاق الغاز �إىل الن�صف لتبلغ  0.0115مليار مرت مكعب لكل
مليون طن من الطاقة املنتجة مقارنة بن�سبة عام  2008البالغة  0.0230مليار
مرت مكعب لكل مليون طن من الطاقة املنتجة.

و�ضع خطة لإدارة املخلفات
ال�صلبةتت�ضمن م�ساهمة وزارة
البلدية والتخطيط العمراين

و�ضع خطة لإدارة املخلفات ال�صلبة ت�ؤكد بقوة على �إعادة التدوير.
�إعادة تدوير  %38من املخلفات ال�صلبة زيادة عن ن�سبة  %8احلالية.
تثبيت �إنتاج املخلفات املنزلية عند  1,6كيلوجرام للفرد يف اليوم.

احلد من املخلفات وزيادة
�إعادة التدوير وكفاءة
اال�ستخدام

�إن�شاء قاعدة بيانات وطنية
للتنوع الأحيائي

�إن�شاء قاعدة بيانات الكرتونية �شاملة عن التنوع الأحيائي.
التو�سع يف املناطق املحمية التي تتم �إدارتها ب�صورة ن�شطة.

احلفاظ على الطبيعة والرتاث
الطبيعي وحمايتهما و�إدارتهما
ب�صورة م�ستدامة

زيادة امل�ساحات اخل�ضراء

�إن�شاء ثالثة ممرات مل�ساحات خ�ضراء ظليلة يف الدوحة ور�صد �أثرها على
ال�صحة وجودة الهواء يف املناطق احل�ضرية.

زيادة التو�سع احل�ضري امل�ستدام
وخلق بيئة معي�شة �صحية

الوعي البيئي

بناء جمتمع لديه وعي بيئي.
اختيار ن�صري قومي للبيئة يكون معروفا جيدا لرفع الوعي وااللتزام من خالل
امل�شروعات الإي�ضاحية وال�شراكات احلوارية.

زيادة الوعي البيئي لل�سكان

قاعدة بيانات املعلومات
البيئية

�إن�شاء قاعدة معلومات �إلكرتونيه توفر �إمكانية البحث يف وزارة البيئة.

�شراكات ا�سرتاتيجية

قيادة م�شروع بيئي �إقليمي واحد ،و�إطالق م�شروعني بيئيني مب�شاركة القطاع
اخلا�ص.

املياه النقية واال�ستخدام
امل�ستدام

هواء نقي وا�ستجابات فعالة
لتغري املناخ

حت�سني الإدارة البيئية والتعاون
على امل�ستويني الإقليمي والدويل

ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية ( 2016-2011ملخ�ص الربامج)
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حتديث م�ؤ�س�سات القطاع
العام وتطويرها
حتتاج دولة قطر �إىل م�ؤ�س�سات حكومية حديثة ومتطورة
لكي تتمكن من حتقيق �أهداف ر�ؤية قطر الوطنية  2030يف
جماالت التقدم االجتماعي ،والتنمية الب�شرية ،واالقت�صاد
املتنوع ،والبيئة امل�ستدامة.
و�إن حتقيق هذه الأهداف يتطلب بناء قدرات م�ؤ�س�سية
وتنظيمية ،وتقدمي خدمات عامة ب�صورة كف�ؤة و�شفافة،
و�إقامة تعاون و�شراكات مثمرة بني القطاعني العام
واخلا�ص ،و�إيجاد بيئة منا�سبة ملمار�سة الأعمال ،وتعزيز
دور �أكرب للمجتمع املدين.
هناك ركيزتان مرتابطتان ومعتمدتان يف برنامج التحديث
والتطوير امل�ؤ�س�سي .تت�ضمن الركيزة الأوىل موجهات
التحديث والتطوير ،وهي العوامل التي توجه الأداء وت�ؤثر
فيه ،وت�ستخدم مبثابة مقايي�س للنجاح امل�ؤ�س�سي ،وت�شتمل
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تلك املوجهات على :كفاءة القطاع العام ،وفاعليــته،
وخلق القيمة ،وال�شفافية ،وامل�ساءلة ،والأهمية ،وم�شاركة
املواطنني ب�شكل عام ،والعمالء على وجه اخل�صو�ص.
وتت�ضمن الركيزة الثانية العوامل التمكينية� ،أي الأدوات
التي يجب �أن ت�ستخدمها امل�ؤ�س�سات من �أجل التحديث،
وت�شتمل على :التخطيط وال�سيا�سة العامة ،والإدارة املالية
واملوازنة ،وتنمية املوارد الب�شرية ،واالت�ساق يف الهياكل
التنظيمية ،و�إدارة امل�شرتيات ،والعمليات امل�ؤ�س�سية،
وتكنولوجيا املعلومات ،و�إدارة الأداء.
انطالق ًا من هاتني الركيزتني ،فقد مت حتديد  16م�شروعا
ُ�صممت لتكون مرنة ،مع معدل م�شاركة وملكية مرتفع من
كل اجلهات املعنية.

برنامج التحديث والتطوير امل�ؤ�س�سي،
		
الربامج  /امل�شاريع

2016-2011

				
الأهداف املحددة

و�ضع برنامج للتخطيط
اال�سرتاتيجي والت�شغيلي وتنفيذه
على م�ستوى احلكومة ككل

و�ضع وتنفيذ عملية لإعداد خطط تنفيذية �سنوية وا�ضحة تت�سق مع ر�ؤية قطر
الوطنية  ،2030ومع ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية  ،2016-2011و�إعداد تقارير
عن تنفيذ هذه اخلطط وتقدميها �إىل �إدارة التخطيط وال�سيا�سات احلكومية يف
الأمانة العامة ملجل�س الوزراء.

بناء قدرات التخطيط
اال�سرتاتيجي وتطويرها يف
الوزارات والأجهزة احلكومية،
وربطها ب�إدارة التخطيط
وال�سيا�سات احلكومية يف
الأمانة العامة ملجل�س الوزراء

و�ضع عملية تخطيط ا�سرتاتيجي وتنفيذها يف الوزارات والأجهزة احلكومية،
التي يتوفر لديها املوظفون واخلربة الالزمة لو�ضع خطط ا�سرتاتيجية.

ربط �إدارة النفقات العامة
بالتخطيط اال�سرتاتيجي،
وزيادة ال�شفافية ،و�أمتتة
عمليات �إعداد املوازنة

�أمتتة عملية �إعداد املوازنة يف جميع الوزارات والأجهزة احلكومية الأخرى.

تعزيز دور الوظائف املركزية
يف �إدارة �أداء احلكومة

�إن�شاء مركز متيز تديره الوظائف والأجهزة احلكومية املركزية لتقدمي الدعم
الفني يف بناء القدرات الب�شرية.

مراجعة الأدوار والهياكل
التنظيمية جلميع الوزارات
والأجهزة احلكومية لتن�سيق
الوظائف ،و�إزالة الفائ�ض
منها عن احلاجة

حتقيق الو�ضوح يف امل�س�ؤوليات والأدوار الت�شغيلية والتنظيمية جلميع الوزارات
والأجهزة احلكومية.
توحيد جمموعات وم�سميات الوظائف وتو�صيفاتها جلميع الوزارات والأجهزة
احلكومية ،وفق ًا للهياكل التنظيمية النهائية وهياكل الوظائف ،واملعايري،
واملبادئ التوجيهية.

التحديد الأمثل حل�صة النفقات
الإدارية من التكاليف الإجمالية،
ودعم وظائف اخلدمات
امل�شرتكة

و�ضع �أهداف ومعايري ل�ضبط النفقات الإدارية ،واملوارد الب�شرية يف الأمدين
املتو�سط والطويل.
و�ضع نظام ل�ضمان تخفي�ض ح�صة النفقات الإدارية من �إجمايل نفقات
الوزارات والأجهزة احلكومية.

النتائج

حت�سني التخطيط
اال�سرتاتيجي والت�شغيلي
يف الوزارات والأجهزة
احلكومية

حت�سني كفاءة وفاعلية
الإدارة املالية و�إدارة املوازنة

حت�سني التن�سيق واالت�ساق
التنظيمي
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برنامج التحديث والتطوير امل�ؤ�س�سي،
		
الربامج  /امل�شاريع
معاجلة معوقات ا�ستقطاب ذوي
اخلربات والكفاءات

و�ضع ا�سرتاتيجية لتوظيف ذوي
الكفاءات
تنفيذ ا�سرتاتيجية وطنية للتدريب
ت�ستند �إىل تقييم مو�ضوعي لالحتياجات
التدريبية الفعلية ،وتكون مرتبطة
بالتطوير الوظيفي
و�ضع �إجراءات ومعايري للموارد الب�شرية
بغية تطوير املهارات وحت�سني بيئة العمل
تقدمي اخلدمات للعمالء ذوي الطلبات
املتعددة من خالل نافذة واحدة
تقدمي خدمات متكاملة ل�شركات
الأعمال
حت�سني �سيا�سات ال�شراء ،وو�ضع معايري
للمناق�صات و�إبرام العقود و�إدارة �أداء
املو ِّردين
نظام حديث لإدارة البيانات واملعرفة
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2016-2011

			
الأهداف املحددة

النتائج

ت�شخي�ص ومعاجلة الفجوات القائمة بني العر�ض والطلب على ذوي الكفاءات،
وحتديد القيمة امل�ضافة من توظيفهم.
حتديد وتنفيذ معايري توظيف ذوي الكفاءات من القطريني بد ًال من الوافدين،
ومراجعة هياكل و�سيا�سات الأجور والرواتب واملزايا وتوجيهها نحو الأداء.
تنفيذ �إجراءات وا�ضحة يف جميع الوزارات والأجهزة احلكومية لتنفيذ قانون
�إدارة املوارد الب�شرية احلكومية لعام .2009
زيادة ا�ستقطاب وتوظيف ذوي الكفاءات لبناء �إدارة عامة حديثة.

حت�سني جودة املوارد
الب�شرية وتعزيز �إدارتها

توفري تدريب يتفق مع احتياجات دولة قطر ،و�أهداف التطوير الوظيفي ملوظفي
القطاع العام.
حتويل معهد التنمية الإدارية �إىل مركز يقدم تدريب ًا عايل اجلودة ووفق ًا
لالحتياجات الفعلية ،وتعزيز خربته يف و�ضع ا�سرتاتيجيات للتطوير الوظيفي
الطويل الأمد على جميع م�ستويات الوظائف ،وربط ذلك بربامج التدريب.
حت�سني دافعية موظفي القطاع العام وحتفيزهم ،وزيادة ان�ضباطهم.
و�ضع معايري و�إجراءات وا�ضحة للموارد الب�شرية ،مبا يف ذلك تخطيطها،
وتوظيفها ،وتطويرها ،وحت�سني �أدائها.
حت�سني العمليات
متكني جميع املواطنني والعمالء من الو�صول �إىل جميع اخلدمات العامة عن
امل�ؤ�س�سية لتمكني
طريق االنرتنت با�ستخدام تعريف واحد للم�ستخدم.
اجلهات احلكومية من
ت�سهيل وحت�سني و�صول �شركات الأعمال �إىل اخلدمات العامة عرب االنرتنت،
تقدمي اخلدمات العامة
ومن خالل نقطة ات�صال واحدة.
بكفاءة
		
و�ضع نظام �إلكرتوين كف�ؤ وحديث للم�شرتيات.
رفع كفاءة �إدارة
امل�شرتيات العامة
		
و�ضع نظام �إلكرتوين حديث لإدارة البيانات و�إدارة املعرفة.

حتقيق تكامل اخلدمات عرب الوزارات
والأجهزة احلكومية الأخرى

		
و�ضع خطة للخدمات الإلكرتونية املتكاملة وتنفيذها.

حت�سني ا�ستخدام
تكنولوجيا املعلومات
وزيادتها يف تقدمي
اخلدمات العامة

و�ضع �إطار لإدارة �أداء القطاع العام
مرتبط بر�ؤية قطر الوطنية 2030
وب�أهداف ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية،
مع تدخالت ملعاجلة فجوات الأداء

و�ضع نظام لر�صد الأداء احلكومي ككل وتقييمه ،و�أداء اجلهات احلكومية.
ربط �أداء الوزارات والأجهزة احلكومية الأخرى باخلطط اال�سرتاتيجية
واملوازنات.

حت�سني كفاءة الأداء
احلكومي وفاعليته
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االنتقال من اال�سرتاتيجية
�إىل التنفيذ
�سيتعني على الوزارات والأجهزة احلكومية �أن ت�شعر مبلكية
ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية وفق ًا الخت�صا�صاتها ،و�أن تطور
خططها التنفيذية ،وتتقبل امل�ساءلة عن الإجناز .وينبغي �أن
ت�ؤثر اال�سرتاتيجية يف العمليات التي تدعم اتخاذ القرارات
ب�ش�أن كيفية ا�ستخدام املوارد ،وتوفري �أدوات الت�شغيل
لتقييم كل م�شروع من امل�شاريع ،وتقدمي املقرتحات املتعلقة
بال�سيا�سات بطريقة متكاملة.

و�سيتم حتويل املفاهيم والأهداف املحددة ،املبينة يف
ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية  2016-2011ويف التقارير
القطاعية �إىل خطط م�شاريع مف�صلة تركز على النتائج
التي ميكن حتقيقها ،وتعك�س التوجهات اال�سرتاتيجية.
وينبغي ،بقدر الإمكان� ،أن يكون هناك تركيز على “املكا�سب
ال�سريعة” ،وهي امل�شاريع التي تعد بتحقيق �آثار هامة دون
وجود حتديات تنفيذ معقدة.

و�ستقود القيادة العليا يف دولة قطر التغريات املتوخاة يف
اال�سرتاتيجية وتدفعها ُقدُم ًا .و�سيتم تزويد القيادة مبعلومات
عن التقدم املحرز .و�ستكون الوزارات والأجهزة احلكومية
م�س�ؤولة عن تنفيذ عنا�صر اال�سرتاتيجية التي تدخل �ضمن
نطاق عملها .و�سيتعني �أن تكون هذه امل�ساءلة عرب الأجهزة
احلكومية ،وداخل كل جهاز بعينه ،وب�شكل يت�سق مع
ال�صالحية املفو�ضة لكل جهة حكومية والتمكني املطلوب.

ولتنفيذ ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية بكفاءة �ستحتاج
الوزارات والأجهزة احلكومية �إىل وحدات كفوءة لإدارة
امل�شاريع .وحيثما ال تتوافر هذه الوحدات فمن الواجب
�إعطاء �أولوية لإن�شائها ،وحيثما وجدت ف�إنها حتتاج
�إىل تعزيز .ويف الوقت الذي �ست�سهم فيه �إعادة توزيع
الوظائف يف مواجهة بع�ض الفجوات ،ف�إن �أداء مهام
�إدارة امل�شاريع بفعالية يتطلب �أ�شخا�ص ًا م�ؤهلني وذوي
خربة عالية.

و�سيكون على الأجهزة احلكومية املنفذة �أن تنظر �إىل
�أن�شطتها على نحو متزايد نظرة �شاملة للقطاع ب�أ�سره و�أن
تتوىل تن�سيقها مع الأطراف الفاعلة يف هذا القطاع ب�ش�أن
اال�سرتاتيجية والتخطيط واملوازنة والعمليات .و�ستدعم
هذا التوجه اجلديد �آليات التن�سيق على امل�ستوى املركزي
للحكومة ،مبا يف ذلك عمليات املوازنة اجلديدة.

�سيتطلب التنفيذ الناجح �سد الفجوات يف جمال
املعلومات ،حيث تعاين جميع القطاعات تقريب ًا من
فجوات يف املعلومات .ويلزم و�ضع م�ؤ�شرات لقيا�س التقدم
الذي حترزه دولة قطر يف حتقيق �أهداف ا�سرتاتيجية
التنمية الوطنية.
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و�سيتطلب دعم بع�ض عنا�صر اال�سرتاتيجية حمالت
منا�صرة ُتن َّف ُذ بات�ساق ،ويجري التعريف بها بو�ضوح،
أ�شخا�ص ذوو معارف متخ�ص�صة يف
و َي�ضطلع بها �
ٌ
االت�صاالت الهادفة لتغيري ال�سلوك ،والت�سويق االجتماعي،
وو�سائل ا�ستطالع الر�أي.

�ستق َّيم جميع امل�شاريع امل�ضطلع بها يف �إطار ا�سرتاتيجية
التنمية الوطنية عند ا�ستكمالها لتعزيز ثقافة امل�ساءلة عن
حتقيق النتائج.

وميكن للتتبع امل�ستمر لنقاط ا�ستدالل امل�شروع من قبل اجلهة
املعنية ،با�ستخدام نظم لر�صد العمليات واملخرجات� ،أن يقوي
امل�ساءلة عن مدى حتقيق النتائج املتفق عليها .وميكن لهذا

�إن تقييم ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية يف منت�صف عام
 2013ميكن �أن ي�سرت�شد به لتوجيه �أف�ضل لال�سرتاتيجية
يف الفرتة املتبقية.
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التتبع امل�ستمر �أن يوفر معلومات مهمة وحا�سمة عن الأداء.

